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المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء
الرؤية:

من أجل دولة العدالة و سيادة القانون يف فلسطني.

الرسالة:
املساهمة يف بناء الدولة من خالل تجسيد مبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون

والدفاع عن استقالل القضاء وتعزيز مهنة املحاماة.

االهداف:
1 .1 املساهمة يف الحد من انتهاك حكم القانون

• التأثري عىل املرشع الفلسطيني واإلرتقاء بمستوى قوانني منظومة العدالة

• رصد وتوثيق ومتابعة إنتهاكات حكم القانون

. 2 املساهمة يف تعزيز ثقافة إحرتام سيادة القانون

• تطوير قدرات ومهارات العاملني يف منظومة العدالة

العدالة والحكم  املدني يف مجال  املجتمع  العاملني يف مؤسسات وفعاليات  • تثقيف 

الرشيد

. 3 اإلستثمار يف البناء املؤسيس

•تحقيق الكفاءة اإلدارية والتشغيلية للمؤسسة

•تحسني فرص اإلستقرار املايل للمؤسسة

•تعزيز االتصال والتواصل الداخيل والخارجي
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تقدمي ,,,,

الصعيد  انجاز معنوي عىل  من   ، كدولة  فلسطني  الدويل يف  االعرتاف  مثل  ما  بقدر 

السيايس، مثّل يف ذات الوقت تحٍد قانوني يتمثل يف رضورة اعادة النظر يف القانون 

االسايس املعدل الساري املفعول ، باتجاه صياغة وإقرار دستور دولة فلسطني .

عىل  ابتداءا  التوافق  من  البد  القادم  فلسطني  دولة  دستور  اىل  الوصول  ولغايات 

الدستور ويجسدها وينطلق  اليها  يستند  التي  والقواعد واالحكام  املبادئ واالسس 

منها آخذين بعني االعتبار ان اي دستور وأيا كانت طبيعة النظام السيايس للدولة 

، يتوىل معالجة امرين الثالث لهما : أولهما الحقوق والحريات وثانيهما ، السلطات 

التي يوجدها الدستور لرعاية وتنمية وحماية وصيانة تلك الحقوق والحريات ، حتى 

التفرغ الحقوق والحريات من مضمونها ، وحتى التشكل النصوص الدستورية مدخال 

تعرب منه سلطات الحكم للمّس بتلك الحقوق والحريات ، أو افراغها من مضامينها ، 

وحتى التتحول القيود والرشوط التي قد تفرضها السلطات عىل ممارسة  تلك الحقوق 

والحريات ألصل ،  ما يحّول النص عىل تلك الحقوق والحريات لكلمات جوفاء ، االمر 

الذي يتطلب ان تأتي النصوص الدستورية باحكام واضحة التقبل الجدل والتفسري،  

بما يحافظ عىل مكانة الدستور وسموه بوصفه  الهرم الترشيعي  واملظلة واملحدد 

لصالحيات وسلطات الحكم ، بما ال يمكنها من تجاوز احكامه او االنقالب عىل رؤيته 

، واستخدامه لخدمة مصالحها عىل حساب خضوعها ألحكامه .

 وحيث ان النص الترشيعي وممارسة السلطات لصالحياتها يف الواقع الفلسطيني 

أنبأ عن الحاجة لصياغة نصوص دستورية  محكمة دقيقة مغلقة االبواب ، عىل اي 
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بمبدأ  مساس  ألي  ومانعة   ، والفردية  الجماعية  والحريات   للحقوق  انتهاك جدي 

، وقدرتها عىل فرض  القضائية  السلطة  استقالل وحيدة  او  السلطات  الفصل بني 

حكم القانون عىل الكافة ، 

االسهام يف  ولغايات  والوطنية  السياسية واالجتماعية  االسباب  ذلك وغريه من  لكل 

تحقيق حلم شعبنا يف دولة مستقلة ديمقراطية تضمن له حياة كريمة وحكم عادل 

، ان يعد  الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«  ،  ارتأى املركز  ونزيه 

مقرتح نصوص دستورية ناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية، يعمل من 

اجل اعتمادها يف دستور دولة فلسطني.

وواقع  فلسطني  يف  الدستوري  للواقع  تشخيصية  دراسة  اىل  املستند   املقرتح  هذا 

ممارسة الحكم فيها ،  واداء السلطة القضائية وبنيتها ومدى حيدتها وقدرتها عىل 

فرض حكم القانون وتجسيد العدالة ، وهي دراسة وصفية نقدية مقارنة »محكّمة« 

، يتلوها حوارات ولقاءات قانونية يشارك فيها ممثلني من مختلف الفئات املجتمعية ، 

تسند التوصيات املنبثقة عنها  اىل جانب الدراسة املذكورة ، وعديد النماذج الدستورية 

للدول الديمقراطية الحديثة ، عمل لجنة الصياغة الفنية للمقرتحات ،  والتي ستقوم 

»مساواة« بنتيجة اعتماد اللجنة املذكورة لها ،  بنرشها واخضاعها  لنقاش مجتمعي 

مماثل ينتهي اىل مقرتح مستند اىل اوسع توافق مجتمعي من جهة ، وينسجم مع أحدث 

الترشيعات الدستورية يف الدول الحديثة من جهة أخرى ويتالئم مع روح ومضامني 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتجاوزها نحو مزيد من االيجابية الضامنة للحقوق 

والحريات ، بما يقرر ويحمي ويصون الحقوق والحريات، ويسهم ببناء سلطة قضائية 

فاعلة ومهنية ومستقلة قوال وفعال أخريا .

والالفت ان ما ارتأته »مساواة« ورشعت يف تنفيذه اعقبه االعالن الرسمي عن اعادة 

عمل لجنة اعداد الدستور والتي ستتوىل مساواة تقديم مقرتحها للجنة املذكورة ، اىل 

جانب كافة الجهات واصحاب القرار وممثيل القوى املجتمعية والربملانية والحزبية بما 

يضمن اعتماد مقرتحها النهائي كنصوص يتضمنها دستور دولة فلسطني املقبل .
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ولعل يف هذه الدراسة التي اعدها االستاذ محمد خرض أستاذ القانون الدستوري ، و 

قامت »مساواة« بتحكيمها من قبل فقيهني يف القانون الدستوري معروفان  يف العالم 

العربي، وهما معايل االستاذ الدكتور محمد الحموري  من االردن ومعايل الدكتور فتحي 

فكري من مرص، ما يشكل املدخل واملرشد لعمل لجنة الصياغة بحيث تقرتح »مساواة« 

دستور فلسطيني  ديمقراطي يعطي النموذج الدويل لقدرة شعب فلسطني  عىل بناء 

دولة تستحق ان تكون مثال يحتذى به يف ارسة دولية ديمقراطية تعمل سلطاتها تحت 

مظلة دساتري دولية تنتعش يف ظلها الحقوق والحريات وتزدهر ويتسم حق املواطنة 

فيها بسمات الحق االنساني املقدس.

تأمل مساواة من كافة املعنيني بدستور عرصي لدولة فلسطني دراستها بإمعان 

والوقوف عىل توصياتها واملشاركة الفاعلة يف اعداد مقرتح »مساواة« بوصفه اسهاما 

وطنيا يف صياغة عقد اجتماعي أحوج ما يكون شعبنا اليه اال وهو :  دستور دولة 

فلسطني القادم .  
»مســـــاواة »
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1. مقدمة

»ال نعرف ألي محكمة نتوجه من أجل الطعن يف القرار«، »نعلم مسبقاً أن نتيجة 

إليه  الذي ستلجأ  السبب  ما هو  الطعن، لكنا ال نعرف تحديداً  الحكم ستكون رد 

املحكمة«. بهذه العبارات يصف املتقاضون واملختصون واملتابعون للشأن القضائي 

أداء املحاكم الفلسطينية يف الطعون التي تقدم إليها بشأن القوانني والقرارات التي 

الحديث  وعند  األساسية.  وحرياته  اإلنسان  أو حقوق  القانون  سيادة  مبدأ  تنتهك 

عن الوثيقة الدستورية، فعامة الناس ال يعرفون ما هو القانون الذي يحكم عمل 

السلطات ويفرتض أن يشكل مصدر حماية رئيسية لحقوقهم وحرياتهم. أما القلة 

املختلفة،  السلطات  أداء  تقييم  القانون األسايس ويستطيعون  ممن يعرفون جيداً 

فيقولون: »نصوص القانون األسايس ال تساوي الحرب الذي كتبت فيه«، و«ال يوجد 

يشء اسمه قانون أسايس باستثناء طبعاً املادة )43( منه«. وخطورة هذه التعليقات 

الفلسطيني،  الدستوري  النظام  يف  حالياً  األسمى  الوثيقة  تتناول  كونها  يف  تكمن 

وما يفرتض أن تمثله نصوصها من تنظيم لسلطات الدولة وعالقاتها فيما بينها، 

وعالقاتها باألفراد عىل نحو يكفل حقوقهم وحرياتهم األساسية من تعسف السلطة.

لكل ذلك، وبعد أكثر من عرشين سنة عىل ممارسة السلطات املختلفة لوظائفها 

النهج  بذات  االستمرار  ألّن  املراجعة،  أهمية  التأكيد عىل  بأخرى، يجب  أو  بصورة 

وذات السياسات يعني استمرار وتجذر حالة مخالفة مبدأ سيادة القانون، وحالة 

من  واإلفالت  املساءلة  غياب  حالة  وأخرياً  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 

التاريخ من أجل االستفادة من هنات  النظر يف  إعادة  العقاب. هذا يعني رضورة 

املايض، والنظر إىل املستقبل بعيون ترفض كل املمارسات التي من شأنها أن تنال 
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القادمة هي  الثروة الحقيقة، األجيال  الفلسطيني، اإلنسان هو  من كرامة اإلنسان 

اإلنسان، هي  فلسطني، فلسطني ليست مقدسات وحجارة وطبيعة، فلسطني هي 

حق املواطن وحريته.

يحكمها  لوظائفها  املختلفة  السلطات  ممارسة  أن  عىل  الرتكيز  يكون  أن  يجب 

أسس ومبادئ محورها احرتام كرامة اإلنسان وحريته، كل أوصاف حريته، دون 

أن يقيدها سلبيات املوروث والعادات والتقاليد، وبما يعزز من حريته يف أن يختار 

وأخرياً  وملصلحته،  عنه  بالنيابة  بممارستها  يقوم  ومن  السياسية  السلطة  شكل 

التقدم يف الوصول إىل هذا  حريته يف عدم الخضوع للحكم األجنبي. وتقييم مدى 

الهدف هو معيار الحكم عىل النجاح أو الفشل يف أداء السلطات املختلفة.

لدور  االعتبار  إعادة  رأسها  عىل  يأتي  عديدة  وسائل  ثمة  ذلك،  إىل  للوصول 

حقوق اإلنسان وحرياته كغاية أساسية من غايات صياغة نظام دستوري، وتكون 

الدستوري  النظام  أسس  تعمل وفق  بخلق حكومة حقيقية  املتعلقة  املبادئ  كافة 

الديمقراطي هي البوصلة للوصول إىل الهدف، وتكون جميع السلطات الترشيعية 

والتنفيذية والقضائية تعمل جميعاً عىل هدي قيم الديمقراطية والحرية والكرامة. 

الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب وليس لطائفة منهم، ألجيال الشعب الفلسطيني 

وليس لنخبة منهم.

ضمن هذا اإلطار والتوجه، تأتي هذه الدراسة، لتكون محاولة يف وضع خارطة 

والنصوص  الدستورية  املبادئ  عىل  الضوء  بتسليط  وذلك  الهدف  إىل  للوصول 

الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية يف فلسطني، ابتداء بوصف القائم، 

مروراً بنقده وتقييمه نصاً وواقعاً، وأخرياً االستفادة من تجارب األنظمة الناجحة 

الحقوق  يحرتم  نظام  إىل  للوصول  آليات  من  اتبعته  وما  أدوات  من  وظفته  فيما 

والحريات األساسية، ويوفر ضمانات ردع انتهاكها أثناء ممارسة السلطات املختلفة 

لوظائفها، يف ظل مبدأ »حكومة الشعب من الشعب وملصلحة الشعب«، ضمن رؤية 

تؤمن بكونية اإلنسان وعاملية حقوقه وحرياته.
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1-1. أهمية الدراسة
حقوق  وحماية  احرتام  موضوع  أن  يف  النظرية  الناحية  من  الدراسة  أهمية  تكمن 

عنارص  كافة  توفر  يف  تتمثل  ضمانات  من  يتطلبه  وما  األساسية  وحرياته  اإلنسان 

النظام الدستوري الديمقراطي؛ فصل متوازن بني السلطات، استقالل القضاء، سيادة 

القانون،... يعد رشطاً رئيساً لنعت النظام السيايس يف الدول بالرشعية الوطنية، فعىل 

النظام لكي ينعت بالرشعية التزام باحرتام الحقوق والحريات، والتزاماً آخر بحمايتها، 

يف  االستقرار  وعدم  للثورات  مبعث  ويكون  الرشعية،  يفقده  التزاميه،  عن  تخليه  وأن 

الدولة.

من  جملة  سياق  يف  تأِت  أنها  يف  فتكمن  العملية،  الناحية  من  الدراسة  أهمية  أما 

الفلسطيني يف املجتمع الدويل، كالتطور  الكيان  التي تتعلق بمكانة  الدولية  التطورات 

املتعلق باالعرتاف بالدولة الفلسطينية دولة مراقب غري عضو يف منظمة األمم املتحدة، 

واعرتاف العديد من حكومات وبرملانات العالم بالدولة الفلسطينية.1 مما يجعل مسألة 

إقرار دستور فلسطينيي ديمقراطي، متطلباً رضورياً لدولة تنال االعرتاف الدويل بشكل 

االتفاقيات  من  العديد  توقيع  من  الفلسطينيني  مكَّنت  التطورات  هذه  وألن  متسارع. 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.2 فإنها باملقابل، ألقت عىل عاتقهم التزاماً بإنفاذ هذه 

االتفاقيات يف قانونهم الوطني،3 ويف ذلك –إن حصل- انسجاماً بني الخطابني السيايس 

الدولة  بديمقراطية  ويفهمونه  العالم  يقنعون  فتئوا  ما  الذين  للفلسطينيني  والقانوني 

مدخالً  أيضاً  ذلك  ويف  طويالً،  منها  حرموا  التي  وحرياتهم  وبحقوقهم  الفلسطينية، 

الكتساب الرشعية يف املجتمع الدويل. باإلضافة إىل ذلك، تكتسب الدراسة أهميتها العملية 

1 انظر يف اعرتاف الربملانات األوروبية بفلسطني: تيسري الحوراني، اعرتاف الربملانات األوروبية والحراك السيايس الفلسطيني، 

مجلة املجلس )املجلس الوطني الفلسطيني: منظمة التحرير الفلسطينية(، رام الله، السنة )11(، العدد )50(، كانون 

ثاني 2015، ص 23 -24.

2انظر االتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطني: اسماء االتفاقيات الدولية التي قرر الرئيس انضمام فلسطني لها، الحياة 

برس، عىل الرابط اآلتي: http://www.alhayatp.net/?p=27223، تاريخ االسرتداد: 15/3/2015.

الدولية  املعاهدات  البطمة،  انظر: ريم  الوطني،  القانون  الدولية يف  االتفاقيات  الفلسطيني بتنفيذ  االلتزام  للمزيد حول   3

املركز  وآليات توطينها،  الوطني  والقانون  الدولية  املعاهدات  ما بني  للعالقة  دراسة مقارنة  الوطني:  والقانون 

الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«: رام الله، كانون أول 2014، ص 47 -54.
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من كونها تأِت يف ظل واقع االنقسام الذي يتسم بانتهاك الحقوق والحريات األساسية 

من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها، وعدم فعالية السلطة القضائية يف حماية حقوق 
األفراد وحرياتهم األساسية، واستمرار تعطل املجلس الترشيعي.4

1-2. مشكلة الدراسة
هذه  فلسطني.  يف  الدستورية  الوثائق  من  العديد  صياغة  يف  الدراسة  مشكلة  تبدو 

الوثائق لم تعمل عىل إرساء متطلبات إقامة نظام ديمقراطي يؤسس لدولة تحرتم حقوق 

الواقع إىل غياب املمارسة الديمقراطية،  املواطنني وتصونها. يف الوقت الذي يشري فيه 

التدخل يف عمل  األساسية، وازدياد  األفراد وحرياتهم  انتهاكات مستمرة لحقوق  وإىل 

السلطة القضائية والقضاة وقطاع العدالة بشكل عام، وبخاصة يف ظل تعطل املجلس 

يف  الدراسة،  مشكلة  تبدو  كما  القضائية.  واملراجعة  اإلدارة  نظام  الترشيعي، وضعف 

الديمقراطي من جهة،  الدستوري  النظام  التي يقوم عليها  العنارص  الربط بني  غياب 

الحقوق  حماية  يحقق  بما  عليها  واملحافظة  العنارص  هذه  إرساء  يف  الدستور  ودور 

أهم  أحد  باعتبارها  القضائية  السلطة  وفعالية  استقالل  األساسية وضمان  والحريات 

عنارص ذلك النظام من جهة أخرى.

1-3. أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئييس إىل تقديم مقرتحات لصناعة وصياغة النصوص 

الناظمة  الدستورية  والنصوص  األساسية،  والحريات  للحقوق  الناظمة  الدستورية 

للسلطة القضائية عىل نحو يستجيب للمعايري الدولية والتجارب الدستورية الديمقراطية 

املقارنة، ويتجاوز مساوئ الصياغة يف الوثائق الدستورية الوطنية )القانون األسايس 

املعدل يف مرحلة آنية، ودستور دولة فلسطني يف مرحلة الحقة(، ويتفرع عن هذا الهدف 

جملة أهداف فرعية تتمثل يف اآلتي:

4  للمزيد حول واقع الحقوق والحريات األساسية وواقع السلطة القضائية بعد االنقسام السيايس، انظر: التقارير السنوية 

للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني من التقرير رقم )13( ولغاية التقرير رقم )19(، 

 .http://www.ichr.ps/ar/1/6 :عىل املوقع االلكرتوني للهيئة، عىل الرابط اآلتي
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بيان العنارص الرئيسية للنظام الدستوري الديمقراطي ودور الدستور يف تحقيقها.  -

- بيان مدى مساهمة القانون األسايس يف إنتاج الواقع املضاد للحقوق والحريات األساسية.  

- تقييم واقع السلطة القضائية ودورها يف حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية.  

- عرض املعالم الرئيسية للوثائق الدستورية الديمقراطية يف العالم.  

اإلنسان،  بحقوق  املعنية  الدولية  الوثائق  تبنتها  التي  والحلول  الخيارات  مناقشة   -  

والسلطة  اإلنسان  حقوق  بموضوعات  يتعلق  فيما  املقارنة  الديمقراطية  والدساتري 

القضائية.

1-4. أسئلة الدراسة
النصوص  عليه  تكون  أن  يجب  الذي  ما  وهو:  رئييس،  تساؤل  الدراسة  هذه  تثري 

القضائية يف دستور دولة  الناظمة للحقوق والحريات األساسية وللسلطة  الدستورية 

مع  متوائمة  تكون  األسايس، حتى  للقانون  قريب  تعديل  أي  أو يف  املستقبيل  فلسطني 

املعايري الدولية والتجارب الدستورية الديمقراطية املقارنة؟ ويتفرع عن هذه التساؤل 

جملة تساؤالت فرعية تتمثل يف اآلتي:

- ما مدى فعالية تنظيم املرشع الفلسطيني يف القانون األسايس لألحكام املتعلقة بالحقوق 

والحريات األساسية والسلطة القضائية؟

- ما مدى قرب أو بعد النصوص الناظمة للحقوق والحريات األساسية وللسلطة القضائية 

يف القانون األسايس عن املعايري الدولية والتجارب الدستورية الديمقراطية املقارنة؟

- ما هو وضع الحقوق والحريات األساسية والسلطة القضائية يف ظل القانون األسايس؟

- ما مدى مالءمة النظام السيايس الذي جاء به القانون األسايس للواقع الفلسطيني، 

وبخاصة واقع االنقسام؟ 

األساسية  والحريات  للحقوق  الناظمة  الدستورية  للنصوص  األمثل  املحتوى  هو  ما   -

والسلطة القضائية؟

1-5. األدبيات السابقة
بحثت هذه الدراسة يف العديد من موضوعات القانون العام الداخيل والدويل، وهي 
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موضوعات تتداخل وتتشابك العالقة فيما بينها عىل نحو يجعل من بحثها؛ يف دراسة 

-متشابكة،  متداخلة  من عالقات  بينها  وملا  لها  مقارنة  تحليلية  منهجية  وفق  واحدة، 

ودستوري،  قانوني  موروث  ظل  يف  وبخاصة،  ألبتَة،  به  القيام  السهل  من  ليس  أمٌر 

يوصف بالفقري ديمقراطياً بالغني دكتاتورياً. ولعل هذا وذاك وغريهما هو سبب افتقار 

منفتحة  رؤية  إطار  يف  تفصيالً  املوضوعات  عالجت هذه  ألدبيات،  الفلسطينية  املكتبة 

عىل التجارب الحديثة لدول ديمقراطية أو لدول صنعت تحول ديمقراطي يحتذى به. 

إملامها يف بحثها أيضاً، هي فقط محاولة متواضعة  الدراسة كمالها وال  ال تدعي هذه 

إنفاذها،  وأدوات  وضمانتها  اإلنسان  لحقوق  يتنكران  وواقع  نص  وتحليل  لتوصيف 

إىل  يسع  لم  الواقع(  وذلك  النص  )ذاك  كالهما  ديمقراطي،  دستوري  لنظام  يتنكران 

العلم  إليه  توصل  ما  آخر  إىل  من  وال  الحديثة  الديمقراطية  التجارب  من  االستفادة 

الحديث يف هذا املجال. 

بشكل  الفلسطيني  الدستور  يف  بحثت  أيدينا،  إليها  وصلت  عديدة،  سابقة  أدبيات 

عام، وتناولت موضوع حقوق اإلنسان والسلطة القضائية يف سياق بحثها العام، اقرتح 

بعضها نصوصاً للدستور الذي تريده لفلسطني، لم تبحث أو توجه تركيز بحثها عىل 

عىل  اقترصت  مقارنات  قدمت  الديمقراطي،  الدستوري  النظام  أو  القضائية  السلطة 

الدستورية  التجارب  الدولية، فلم تنفتح يف معظمها عىل  الوثائق  أو  العربية  الدساتري 

الديمقراطية املقارنة، والتي اتخذنا منها نحن معياراً مساعداً لقياس مدى نجاح عملية 

صناعة وصياغة دستور جديد، وعىل العكس من ذلك، وجدنا املكتبة األجنبية، وبخاصة 

األدبيات باللغة اإلنكليزية، وافرة وغنية، وقد تم استخدامها كأساس نظري حيث لزم، 

وإن كان ما ينقصها هو الربط مع الحالة العربية، والفلسطينية تحديداً. وهذا، وسوف 

يتم بيان هذه األدبيات يف بند األخري من هذه الدراسة »قائمة املراجع«.

1-6. منهجية الدراسة
املنهج  خالل  فمن  املقارن،  واملنهج  التحلييل،  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  تتبع 
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املمارسة  وواقع  الدستورية  النصوص  وتحليل  وصف  يتم  سوف  التحلييل  الوصفي 

املنهج  أما  القضائية.  والسلطة  األساسية  والحريات  بالحقوق  املتعلقة  الفلسطينية 

املقارن، فسوف يتم من خالله مقارنة تلك النصوص مع الرشعة الدولية املتعلقة بحقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية، باإلضافة إىل مقارنتها بالنصوص الدستورية يف العديد من 

البلدان الديمقراطية وتطبيقاتها القضائية، وبخاصة القانون األسايس األملاني الصادر 
سنة 5،1949 ودستور جمهورية جنوب أفريقيا الصادر سنة 6.1996

1-7. أدوات الدراسة
البحث  أدوات  استبانة كإحدى  السابقة، تم تصميم  األدبيات  إىل مراجعة  باإلضافة 

الدراسة  الوقوف عىل رؤية مجتمع  الكمية، وذلك بهدف  البيانات  التي تقيس  العلمي 

عىل  موزعة  مؤرش،  عرشين  االستبانة  تضمنت  وقد  تعالجها.  التي  املوضوعات  من 

املبادئ  بشأن  مؤرشات  العامة،  الدستورية  املبادئ  بشأن  مؤرشات  مجموعات؛  أربع 

الدستورية  املبادئ  بشأن  مؤرشات  األساسية،  والحريات  والحقوق  العامة  الدستورية 

والحريات  والحقوق  القضائية  السلطة  بشأن  ومؤرشات  القضائية،  والسلطة  العامة 

األساسية. وقد رصد لكل مؤرش عرش درجات من )0( »ال أوفق مطلقاً« إىل )10( »أوافق 

اآلخر  البعض  صيغ  بينما  إيجابية،  بطريقة  املؤرشات  بعض  صياغة  تم  وقد  بشدة«. 
بطريقة سلبية.7

1-8. مجتمع وعينة الدراسة
تم تحديد مجتمع هذه الدراسة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، شامالً عينة عشوائية 

واملحاميني،  الوزارات،  وموظفي  العامة،  النيابة  وأعضاء  والقضاة،  الربملانيني،  من 

العينة  املدني، باإلضافة إىل األكاديميني. وقد بلغ مجموع  ونشطاء مؤسسات املجتمع 

الرتجمة  قسم  قبل  من  العربية  إىل  2012، مرتجم  لغاية  تعديالته  األملاني شامالً  األسايس  القانون  عىل  االطالع  يمكن    5

www.constituteproject.org :بالبوندستاغ األملاني، عىل الرابط اآلتي

6  نفس املوضع.

7  انظر: ملحق هذه الدراسة.
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70 شخصاً؛ موزعني بالتساوي بني الضفة والقطاع.

1-9. تقسيم الدراسة
لقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل أحد عرش بنداً فضالً عن بند املقدمة وبند قائمة 

املراجع وبند امللحق، وذلك عىل النحو اآلتي:

2. الحقوق والحريات األساسية والسلطة القضائية يف الوثائق الدستورية املتعاقبة

3. الدستور الفلسطيني: الجهود الوطنية والسياق

4. الوثائق الدستورية الوطنية: الهيكلية العامة واملضمون

5. الدستور ومبادئ نظام الحكم الدستوري الديمقراطي

6. القيود الدستورية عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية

7. الرقابة القضائية: ضمانة لحماية الحقوق والحريات األساسية

8. غياب ضمانات استقالل وحياد القضاة

9. طبيعة النظام السيايس وحماية الحقوق والحريات األساسية

10. متطلبات صياغة دستور لدولة فلسطني يلبي متطلبات دولة ديمقراطية حديثة

11. إجراءات عملية دستورية ديمقراطية: اثنا عرش إجراًء

12. مؤرشات بشأن رؤى أطراف العدالة
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2. احلقوق واحلريات األساسية والسلطة القضائية يف الوثائق الدستورية املتعاقبة

األساسية  والحريات  للحقوق  الدستوري  التنظيم  عىل  رسيعة  إطاللة  البند  هذا  يقدم 

والسلطة القضائية يف الوثائق الدستورية التي وضعتها السلطات املختلفة التي تعاقبت 

عىل حكم فلسطني، بدءاً بالقانون األسايس العثماني لسنة 8،1876 مروراً بمرسوم دستور 

فلسطني لسنة 1922 زمن االنتداب الربيطاني،9 وانتهاًء بالوثائق الدستورية التي تم العمل 

بها بعد النكبة سنة 1948 إىل تاريخ إصدار القانون األسايس الفلسطيني سنة 10.2002 

2-1. القانون األساسي العثماني لسنة 1876

كان أول دستور طبق يف فلسطني هو القانون األسايس العثماني لسنة 1876، والذي 

اقتبس جل أحكامه من الدستور البلجيكي الصادر سنة 1831. وجاء هذا الدستور يف 

سياق حركة اإلصالحات الواسعة التي قامت بها السلطات الرتكية يف النصف األول من 

الحكم عىل أساس وجود ثالث سلطات  أقام نظام  الدستور،  التاسع عرش. هذا  القرن 

الحكم  تنفيذية، وقضائية، وبذلك شكل خطوة نحو إصالح نظام  رئيسية؛ ترشيعية، 

الفردي الذي كان قائماً. إال أن عدم إرسائه لقواعد الفصل املتوازن بني السلطات11؛ لم 

يكن يسمح أوالً بممارسة مثىل للحقوق والحريات األساسية، وال بوجود سلطة قضائية 

مستقلة قادرة عىل ممارسة أي دور يتعلق بحماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية 

الدساتري يف العالم العربي: نصوص  1876 لدى: يوسف قزما خوري،  القانون األسايس العثماني لسنة  8 انظر: نص 

وتعديالت 1839 -1987، دار الحمراء: بريوت، 1988، ص 16. 

9 مرسوم دستور فلسطني، املنشور عىل الصفحة )3303(، من قوانني فلسطني )مجموعة درايتون –االنتداب الربيطاني(، 

بتاريخ 22/1/1937. يذكر أن هذا املرسوم قد جرى تعديله سنة 1923؛ 1935؛ 1933؛ 1939؛ 1940؛ 1947، 

وهو ما زال سارياً يف قطاع غزة إىل الحد الذي ال يتعارض فيه مع أحكام القانون األسايس املعدل لسنة 2003. أما يف 

الضفة الغربية فقد ألغي رصاحة بموجب الدستور األردني لسنة 1952.

10 نرش هذا الترشيع عىل الصفحة )4(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )0(، بتاريخ 7/7/2002.

املناصب والرتب،  الوكالء ونصبهم، وتوجيه  »إّن عزل  العثماني:  القانون األسايس  السابعة من  املادة  انظر مثال نص   11

وإعطاء النياشني وتوجيهات االياالت املمتازة توفيقاً لرشوط امتيازهم، ورضب املسكوكات، وذكر اسمه يف الخطب، وعقد 

املعاهدات مع الدول األجنبية وإعالن الحرب والصلح، والرتأس عىل القوة البحرية والربية، وإجراء الحركات العسكرية 

واألحكام الرشعية والقانونية، وتنظيم النظامات املتعلقة بمعامالت دوائر اإلدارة، وتخفيف املجازاة القانونية أو العفو 

عنها، وعقد املجلس العمومي أو فضه وتعطيله، وفسخ هيئة املبعوثان لدى االقتضاء عىل رشط انتخاب األعضاء مجدداً، 

ذلك جميعه من جملة حقوق الحرضة السلطانية املقدسة«.
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ثانياً.12 ويرجع ذلك إىل أن املفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية لم تكن 

قد وصلت إىل درجة التطور التي وصلت إليه اآلن.13 

2-2. مرسوم دستور فلسطني لسنة 1922 وتعديالته
أصدرت سلطات االنتداب الربيطاني مرسوم دستور فلسطني لسنة 1922، والذي 

احتوى عىل املعالم الرئيسية للوثيقة الدستورية، بالرغم من صدوره كأمر ملكي صادر 

عن البالط امللكي )ملك بريطانيا( تنفيذاً لصك االنتداب عىل فلسطني واملستند أساساً 

لليهود يف فلسطني، وقد جاءت  إقامة وطن قومي  1917، بهدف  بلفور سنة  إىل وعد 

نصوص هذا الدستور متسقة بدرجة كبرية مع ذلك الهدف.14 

للحقوق والحريات األساسية  ناظمة  لم يتضمن مرسوم دستور فلسطني نصوصاً 

باستثناء نصه عىل الحق يف املساواة وعىل حرية االعتقاد )مادة 83(،15 ويف هذا اإلطار، 

حرية  أو  العقيدة  حرية  يقيد  قانون  أي  إصدار  من  الترشيعي  املجلس  املرسوم  منع 

القيام بشعائر العبادة، أو أي قانون من شأنه التمييز بني أهايل فلسطني بسبب العنرص 

أو الدين أو اللغة، كما منع إصدار أي قانون يناقض أو يخالف أحكام صك االنتداب 

)مادة 18(.16 وتأسيساً عىل ذلك، أقرت املحكمة العليا املنشأة وفقاً للمرسوم يف قضية 

12  لدى مراجعة هذا القانون األسايس، يالحظ عدم تضمنه أي نص يؤكد مبدأ الفصل بني السلطات أو أي نص يؤكد 

استقالل القضاء. 

13  للمزيد حول وضع الحقوق والحريات األساسية، والقانون األسايس العثماني، وملحة حول التطورات الدستورية يف 

العالم العربي، انظر: يوسف قزما خوري، مرجع سابق، ص 1 11-.

14  للمزيد، انظر: فتحي الوحيدي، التطورات الدستورية يف فلسطني مع رشح املبادئ الدستورية العامة، بدون 

دار نرش: غزة، 2004، ص 181 183-.

15  نصت املادة )83( عىل أنه: »تضمن لجميع سكان فلسطني حرية االعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً 

العامة، وتتمتع كل طائفة دينية اعرتفت بها الحكومة  أو منافية لآلداب  العام  للنظام  لعاداتهم ما لم تكن مخالفة 

باالستقالل الذاتي يف إدارة شؤونها الداخلية مع مراعاة أحكام كل قانون أو مرسوم يصدره املندوب السامي«.

16  نصت هذه املادة عىل أنه: »للمجلس الترشيعي السلطة والصالحية التامة يف إصدار ما تدعو الرضورة إليه من القوانني 

من أجل السالم والنظام وحسن إدارة الحكم يف فلسطني دون إخالل بالسلطات املنوطة بجاللته أو املحتفظ له بها يف 

هذا املرسوم، عىل أن تراعى يف ذلك دائماً جميع الرشوط والقيود املقررة يف أية تعليمات يصدرها جاللته بختمه وتوقيعه 

برشط أن ال يصدر قانون من شأنه أن يقيد الحرية التامة يف العقيدة وحرية القيام بشعائر العبادة عىل اختالف أنواعها 

إال بمقدار ما قد يكون رضورياً لحفظ النظام العام واآلداب العامة، وأن ال يصدر أي قانون من شأنه أن يميز بني أهايل 

فلسطني عىل أي وجه كان عىل أساس العنرص أو املعتقد أو اللغة. وال يجوز أن يصدر قانون يكون مناقضاً أو مخالفاً 

ألحكام صك االنتداب بوجه من الوجوه«.
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ينابيع أرطاس، بصالحية املحاكم املحلية يف فلسطني بمراقبة الترشيعات الصادرة عن 

كما  املرسوم،  من   )18( املادة  نص  مع  اتفاقها  مدى  من  للتحقق  الترشيعية  السلطة 

أقرت اللجنة القضائية يف مجلس اللوردات الربيطاني بهذا التوجه،17 إال أن هذا التوجه 

تلك  أن تكون  االثنني  الهدف منهما  لم يكن  اللوردات،  ملجلس  العليا والحقاً  للمحكمة 

وجود  عدم  ضمان  هو  الهدف  كان  بل  األساسية،  والحريات  الحقوق  لحماية  الرقابة 

ترشيعات من شأنها إعاقة إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني، بالنظر إىل اعتبارهم 

فلسطني  )%12( من سكان  من  أكثر  يشكلون  يكونوا  لم  الوقت، حيث  ذلك  أقلية يف 

لحظة صدور املرسوم.18 

القوانني  عىل  الرقابة  بشأن  اللوردات  ومجلس  املحكمة  توجه  فإن  حال،  أي  عىل 

العليا وللمحاكم  التوجه للمحكمة  إلزامية ذلك  املنصوص عليها يف املادة )18(، يعني 

األخرى عىل حد سواء، عىل اعتبار أن النظام الربيطاني يعتمد عىل السوابق القضائية 

التي تعترب من أهم مصادر القاعدة القانونية يف دول النظام اإلنجلو-سكسوني وعىل 

رأسها بريطانيا، برشط عدم إلغاء السابقة أو الرجوع عنها.

وعىل فرض اعتبار أن ما تضمنته املادة )18( سابقة الذكر، وما قررته املحكمة العليا 

وأقره مجلس اللوردات من بعدها؛ خطوة متقدمة يف طريق حماية الحقوق والحريات 

من خالل إرساء مبدأ الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني، فإن الهدف الحقيقي من 

هذه الرقابة يسقط ذلك الفرض.

باإلضافة إىل ما تقدم، فإن مرسوم دستور فلسطني لم يقدم أي ضمانات لحقوق 

الديمقراطي  الدستوري  النظام  مبادئ  عىل  ينص  فلم  الفلسطيني،  الشعب  وحريات 

بني  الفصل  الدستور،  سمو  القانون،  سيادة  الشعبية،  السيادة  تحقيقها؛  أدوات  أو 

السلطات، واستقالل القضاء، بل إنه دمج وركَّز السلطات بيد ملك بريطانيا واملندوب 

الخاصة  املحاكم  من  الكثري  وأنشأ  القضاء،  صفة  اإلداريني  بالحكام  وأناط  السامي، 

17  للمزيد حول قضية ينابيع أرطاس، انظر: فنست لومري، الرصاع عىل املياه يف أرطاس سنة 1925، حوليات القدس 

)مؤسسة الدراسات الفلسطينية(، رام الله، العدد )12(، شتاء 2011، ص 49 60-. 

18  يوسف كامل إبراهيم، التحول الديمو غرايف القرسي يف فلسطني، املوقع االلكرتوني ملركز املعلومات الوطني، عىل 

الرابط اآلتي: http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3269، تاريخ االسرتداد: 15/2/2015.
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)محاكم العشائر، املحاكم الدينية، ومحاكم األرايض(،19 وأتاح أيضاً إلغاء أو تعديل أو 

استبدال الدستور من قبل امللك وورثته وخلفائه، ومنح املندوب السامي خالل سنة من 

نفاذ املرسوم إلغاء أو تعديل أي حكم من أحكامه بما ينسجم واألهداف التي يسعى إىل 

تحقيقها بعد موافقة وزير املستعمرات يف البالط امللكي. أما الهياكل الرسمية التي كان 

للمندوب السامي صالحية إحداثها )املجلس الترشيعي مثالً(، فلم يكن لها سوى دور 
استشاري غري ملزم دون أن تمتع بأي اختصاص حقيقي.20

2-3. الوثائق الدستورية يف الضفة والقطاع منذ النكبة وحتى سنة 2002
البيئة  أن هيأ  الربيطاني عن فلسطني، بعد  االنتداب  إثر جالء  1948 وعىل  يف سنة 

إىل  فلسطني  تفتت  »إرسائيل«.  دولة  وقيام  الصهيونية  العصابات  لسيطرة  املناسبة 

ثالثة كيانات؛ قامت عىل األول دولة »إرسائيل«، وخضع الثاني للحكم األردني »الضفة 

الغربية«، بينما خضع الثالث لإلدارة املرصية »قطاع غزة«.

تم مد مؤسسات وسلطات  األردن،  الوحدة مع  قرار  إثر  الغربية وعىل  الضفة  ففي 

هذا   21،1952 ذلك دستور سنة  أعقاب  الغربية وصدر يف  الضفة  األردني عىل  الحكم 

األخري، والذي ُطبق يف الضفة الغربية، أقام نظام حكم ملكي فردي وراثي، إىل جانب 

الثالث  السلطات  ووظائف  األساسية  والحريات  بالحقوق  املتعلقة  النصوص  بعض 

أعطى  أنه  إال  املعالم،  واضحة  لسلطات  إنشائه  من  بالرغم  وهو  امللك،  سيادة  تحت 

19  يأخذ البعض رأي آخر فيما يتعلق بتنظيم مرسوم دستور فلسطني للسلطة القضائية، ويراه يف هذا اإلطار أنه عمل 

عىل تنظيم املحاكم وهيكليتها وأدائها بصورة مفصلة ومنظمة ومفعلة إىل حد كبري )هيثم الزعبي، التطور الدستوري 

والقانون األسايس الحايل وانعكاساته عىل الواقع يف فلسطني، ورقة غري منشورة قدمت يف ندوة اإلطار والتنظيم 

الدستوري يف فلسطني يف 21/1/2002، معهد الحقوق، جامعة بريزيت: رام الله، 2002، ص 1، مشار إليه لدى: عبد 

الكريم الربغوثي، طالل عوكل، يف نادر عزت سعيد، عبد الكريم الربغوثي )محررون(، الدستور الفلسطيني ومتطلبات 

التنمية البرشية »أبحاث وأوراق عمل«، برنامج دراسات التنمية، جامعة بريزيت: رام الله، أيار 2004، ص 24(؛ 

ويرى الكاتبون يف املرجع األخري أن املرسوم قد ساهم يف تكريس مبدأ فصل السلطات وأهمية السلطة القضائية، وعمل 

عىل القطع مع التجربة العثمانية وإن ليس بشكل نهائي... )نفس املوضع(.

20  أحمد مبارك الخالدي، األسس الدستورية للنظام السيايس الفلسطيني، بدون دار نرش: بدون مكان نرش، بدون 

تاريخ نرش، ص 43 54-.

21  الدستور األردني لسنة 1952، املنشور عىل الصفحة )3(، من عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم )1039(، بتاريخ 

8/1/1962. وقد عدل هذا الدستور سنة 1954؛ 1955؛ 1958؛ 1960؛ 1965.
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امللك -وفقاً للعديد من نصوصه-، شْل جميع السلطات، والحكم بصورة مطلقة وفقاً 

إلرادته املنفردة. وبالتايل، يغدو الحديث عن مبادئ النظام الدستوري الديمقراطي من 

فصل للسلطات أو استقالل القضاء أو حماية الحقوق والحريات األساسية، من قبيل 

الشعارات التي يراد بها تجميل شكل نظام الحكم ليس إال، فالسلطات »مستقلة«، طاملا 

تعمل وفقاً لإلرادة امللكية وتتماىش مع توجهاتها وال تمس بصالحية امللك املطلقة.

وبالرغم من نص الدستور عىل إيجاد أدوات للرقابة واملراجعة عىل دستورية الترشيعات 

واملتمثلة باملجلس العايل لتفسري الدستور، والذي يبدو ظاهرياً أنه خطوة يف طريق حماية 

أن تركيبة هذا املجلس من حيث تشكله من أعضاء يف  إال  الحقوق والحريات األساسية، 

السلطة الترشيعية والقضائية )رئيس مجلس األعيان رئيساً، وعضوية ثالثة من أعضاء 

تعديل  بموجب   57 )املادة  نظامية  محكمة  أعىل  من  قضاة  وخمسة  األعيان،  مجلس 

مجلس  قبل  من  إليه  يقدم  طلب  خالل  )من  الختصاصاته  ممارسته  وكيفية   ،))1958

الوزراء أو من قبل أحد مجليس األمة »النواب أو األعيان« باألغلبية املطلقة )مادة 122((، 

وآلية إصداره للقرارات )بأغلبية ستة من أعضائه(، وطبيعة هذه القرارات من حيث كونها 

األساسية؛  والحريات  بالحقوق  تتعلق  وال  السلطات،  وتتعلق بصالحيات  رقابة سياسية 

الرقابة كجزء من منظومة حماية الحقوق والحريات  تشري جميعها إىل عدم أهمية هذه 

األساسية، بل إنها رقابة تنسجم مع طبيعة نظام الحكم الذي صدر الدستور يف ظله.

وذلك  الغربية،  الضفة  عن  كثرياً  الواقع  يختلف  لم  غزة(،  )قطاع  الثالث  الكيان  يف 

22،1955 واملعدل بموجب إعالن  بالرغم من نص القانون األسايس رقم )255( لسنة 

بالنظام الدستوري لسنة 23،1962 عىل استمرار رسيان مرسوم دستور فلسطني لسنة 

1922 وتعديالته إىل الحد الذي ال يتعارض فيه مع أحكامه،24 وبالرغم من تأكيد القول 

22  املنشور عىل الصفحة )306(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )0(، بتاريخ 25/2/1958.

23  نرش هذا اإلعالن عىل الصفحة )664(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )0(، بتاريخ 29/3/1962.

24  نصت املادة )45( من القانون األسايس لسنة 1955 عىل أنه: »النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطني لسنة 1922 

وجميع القوانني واألوامر واملنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم اإلداري العام أو القائد العام 

للقوات املسلحة أو أية سلطة مختصة يف تلك املنطقة منذ دخول القوات املرصية فيها يف 15 من أيار سنة 1948 وكذلك 

القوانني الفلسطينية القائمة يف هذا التاريخ يظل معموالً بها فيما ال يخالف أحكام هذا القانون وذلك مع عدم اإلخالل بما 

للسلطة الترشيعية من حق إلغائها وتعديلها يف حدود سلطتها. وال ترتتب أي مسؤولية بسبب اإلجراءات واألعمال واألوامر 

واألحكام التي اتخذت بمقتىض القوانني واللوائح واألوامر واملنشورات والتعليمات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة«.
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عىل أن النظام الذي استمر يف الرسيان يف قطاع غزة هو النظام الربيطاني الذي يقوم عىل 

مبادئ السوابق القضائية، وبالرغم من عدم إلغاء السابقة املتعلقة بوالية املحاكم املحلية 

يف مراقبة دستورية القوانني ذات العالقة باملعتقد الديني واملساواة واملشار إليها آنفاً، إال 

أن الطبيعة الشخصية للقضاة وللنظام السلطوي الذي نشأ بموجب الوثائق الدستورية 

املذكورة لم يكن ليتحمل أي نوع من الرقابة باتجاه حماية الحقوق والحريات أو حتى 

فيما يتعلق بصالحيات السلطات. وبالتايل، فإنه لم يكن هناك أي أثر ملثل هذه الرقابة يف 

املمارسة العملية للمحاكم املختلفة يف قطاع غزة. باإلضافة إىل ذلك، وهو األهم، فإن تلك 

الوثائق، ركزت ودمجت السلطات العامة، وبخاصة التنفيذية والترشيعية، حيث توىل 

الحاكم اإلداري العام والحاكم العام من بعده سلطتي الترشيع والتنفيذ.25 

وعىل إثر الهزيمة العربية سنة 1967، سيطرت »إرسائيل« عىل ما تبقى من أرايض 

فلسطني التاريخية )الضفة والقطاع(، ونتيجة لذلك، لم تعد مسألة الحقوق والحريات 

األساسية ذات قيمة يف تلك الفرتة، طاملا أن االحتالل نفسه هو من يتوىل أمر السلطات 

املختلفة، وبخاصة السلطة القضائية.

من  االحتالل  ونظام  فلسطني  لها  خضعت  التي  السلطوية  األنظمة  إن  بالخالصة؛ 

بعدها، قد أثروا بشكل مبارش عىل طبيعة السلطة القضائية ومهمتها وطبيعة العالقة 

بينها وبني السلطات األخرى، حيث عانت تلك السلطة من إهمال ومن هيمنة سلطة الحكم 

عليها، فقد كانت مجرد أداة باتجاه تحقيق سلطة الحكم ألهدافها. كما لم تكن للمبادئ 

املتعلقة بالفصل بني السلطات أو استقالل القضاء أي قيمة يف ظل تلك األنظمة، ولم 

تكن مسألة الحقوق والحريات األساسية وحمايتها عىل أجندة سلطات الحكم املختلفة. 

وبالتايل، لم يكن من وظيفة السلطة القضائية –حقيقًة- حماية الحقوق والحريات أو 

مراقبة السلطات يف مختلف ما تقوم به من أعمال.

25  أحمد مبارك الخالدي، األسس الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني، ص 111.
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3. الدستور الفلسطيني: اجلهود الوطنية والسياق

يقدم هذا البند وصفاً للجهود التي بذلها الفلسطينيون يف سبيل صياغتهم دستورهم، 

الفلسطيني  بالدستور  ابتداًء  الجهود،  تلك  به  الذي مرت  السياق  إىل وصف  باإلضافة 

»الثالثة  النهائية  الدستور  مرشوع  بمسودة  وانتهاًء   26،1948 سنة  الصادر  املؤقت 
املنقحة« يف أيار سنة 27.2003

 

3-1. الدستور املؤقت سنة 1948
إن الجذور التاريخية األوىل ملحاولة الفلسطينيني صياغة دستور دولتهم ترجع إىل 

سنة 1948، عندما قام املجلس الوطني الفلسطيني بإصدار الدستور املؤقت وتشكيل 

جميع  برتكيز  الدستور  هذا  اتسم   .1948/10/1 بتاريخ  فلسطني  عموم  حكومة 

السلطات العامة بيد املجلس الوطني، وعكف عىل معالجة االختصاصات والصالحيات 

سمو  مبدأ  أو  وحرياته،  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إىل  يشري  أن  دون  يملكها،  التي 

مبادئ  القضائية وغريها من  السلطة  استقالل  أو  السلطات،  بني  الفصل  أو  الدستور 

الوقت،  العربية يف ذلك  السياسية  التجاذبات  الديمقراطي. ونتيجة  الدستوري  النظام 

فقد دفنت هذه الوثيقة مع دفن حكومة عموم فلسطني.28 ومنذ ذلك الحني غابت فكرة 

صياغة الدستور عن الفكر السيايس الفلسطيني.

3-2. وثيقة إعالن االستقالل سنة 1988
جاء العام 1988، والذي شهد إعالن املجلس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية 

أكد اإلعالن عىل  الجزائر؛ استقالل دولة فلسطني، حيث  املنعقدة يف  يف دورته )16( 

26  يمكن االطالع عىل الدستور الفلسطيني املؤقت، وخصائصه العامة، لدى: فتحي الوحيدي، مرجع سابق، ص 319 وما 

بعدها.

27  يمكن االطالع عىل مسودة مرشوع الدستور الثالثة املنقحة مع تعليقات عضو اللجنة الدولية االستشارية لدعم صياغة 

الدستور الفلسطيني الربفسور ناثان براون، وكذلك االطالع عىل مسودة مرشوع الدستور األوىل، وبعض الدراسات 

والتقارير املتعلقة بسري العملية الدستورية يف فلسطني، لدى: املوقع اإللكرتوني للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية 

     .http://www.pcpsr.org/ar/node/276 :واملسحية يف رام الله، عىل الرابط اآلتي

28  فتحي الوحيدي، مرجع سابق، ص 322.
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»قيام نظام حكم ديمقراطي برملاني يقوم عىل أساس حرية الرأي وتكوين األحزاب... 

فكرة  عادت  ذلك،  وعىل  املستقل«.29  والقضاء  القانون  سيادة  يؤمن  دستور  ظل  يف 

املجلس  واتخذ  جديد،  من  الفلسطيني  السيايس  والعمل  الفكر  إىل  الدستور  صياغة 

 1993 األمر يف سنة  املستقبلية، وتكرر نفس  للدولة  الدستور  بإعداد  الوطني قراراً 

قدمت  الدستور، وقد  لجنة إلعداد  التحرير  التنفيذية يف منظمة  اللجنة  كلفت  عندما 

اللجنة املسودة األوىل من الدستور والتي سميت يف حينه بالقانون األسايس إىل اللجنة 

التنفيذية يف كانون األول من سنة 1993، وقد أعقب ذلك صياغة عدة مسودات أخرى 

وصلت إىل خمس، تم تجهيز األخرية يف ربيع 1996، شكلت هذه املسودات مجتمعة 

نواة القانون األسايس الفلسطيني.30 وبالرغم من أن املطلوب كان دستور دائم وليس 

قانون أسايس يرُشع ملرحلة مؤقتة )ورد يف مقدمة القانون األسايس التأكيد عىل صفة 

التأقيت(،31 إال أن التطورات السياسية التي شهدتها القضية الفلسطينية، وبخاصة 

أسايس  )قانون  التوجه  هذا  تكريس  يف  ساهمت  »إرسائيل«،  مع  السالم  مفاوضات 
مؤقت وليس دستور(.32

29  يمكن االطالع عىل وثيقة إعالن االستقالل سنة 1988، لدى: املوقع االلكرتوني للمجلس الوطني الفلسطيني ملنظمة 

التحرير الفلسطينية عىل الرابط اآلتي: 

http//:www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id659%3=A2013-
01-06-08-26-12&catid97%3=A2010-05-25-10-57-00&Itemid&360=lang=ar:تاريخ االسترداد ، 
.5/2/2015 

30   Mahler ,S.Gergory .Constitutionalism and Palestinian Constitutional Development. Jeru-
salem: Passia, 1996, Pg.126-129 

مشار إليه لدى: حسني فالح فارس دقة، العوامل السياسية التي واكبت عملية تحضري الدستور الفلسطيني، رسالة ماجستري 

)غري منشورة(، برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كلية الدراسات العليا، جامعة بريزيت، 2009، ص 20 21-.

31  حيث جاء املقدمة: »إن كون هذا القانون األسايس املؤقت قد رشع لفرتة انتقالية مؤقتة...«.

32  هذا ما يتماىش إىل حد كبري مع حقيقة لجوء دول أو وحدات سياسية انتقالية أو ناقصة السيادة واالستقالل وغري 

واثقة من مستقبلها السيايس، إىل إصدار إعالن دستوري أو قانون أسايس يكون هو القانون األعىل ملرحلة انتقالية قد 

تطول أو تقرص، ويبقى هذا القانون سارياً املفعول إىل أن يحل محله دستور يصدر حسب األصول، ومن األمثلة عىل 

ذلك: إصدار القانون األسايس إلمارة رشق األردن سنة 1928. )انظر: نافع الحسن، الوضوح والغموض يف النظام 

الدستوري والقانون األسايس الفلسطيني، مجلة جامعة القدس املفتوحة للدراسات واألبحاث، )جامعة القدس 

املفتوحة(، فلسطني، املجلد )1(، العدد )25(، أيلول 2011، ص 207(.
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3-3. القانون األساسي الفلسطيني
يف سنة 1993، وعقب توقيع اتفاقيات أوسلو بني حكومة »إرسائيل« ومنظمة التحرير 

الفلسطينية، تولت السلطة الفلسطينية بعض صالحيات الحكم واإلدارة يف بعض مناطق 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنشأ املجلس الترشيعي الفلسطيني بعد انتخابات كانون 

ثاني 1996. وكانت عملية ترشيع قانون أسايس محل اهتمام كبري من األعضاء املنتخبني 

رئيس  معارضة  رغم  القانون  هذا  سن  عملية  عىل  األعضاء  عكف  وفعالً،  املجلس،  يف 

السلطة الفلسطينية، إىل أن أقروه بالقراءة الثالثة وأحالوه إىل رئيس السلطة من أجل 

التصديق عليه وإصداره بتاريخ 1997/10/4، إال أن الرئيس لم يصدر القانون، وبقي 

كانت مستحقة  التي  لإلصالحات  فنتيجة   ،2002/5/29 تاريخ  أدراجه حتى  حبيس 

عىل السلطة الفلسطينية تحت ضغوط داخلية وخارجية؛ أصدر رئيس السلطة القانون 

بتاريخ  الرسمية(  )الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  يف  ونرش  التاريخ،  ذلك  يف  األسايس 

2002/7/7، ويف نفس التاريخ ابتدأ رسيانه، بالرغم من أنه كان من املفرتض ترشيعه 

بحسب   1999/5/4 إىل   1994/5/4 من  املمتدة  االنتقالية  املرحلة  خالل  ورسيانه 

االتفاقية املرحلية، إال أنه كما رأينا صدر بعد انتهاء املرحلة االنتقالية بثالث سنوات.33 

ومنذ تاريخ رسيانه وبعد تعديله سنة 2003، نتيجة الضغوط الدولية عىل مؤسسة 

التحضري  سياق  ويف   2005 سنة  ويف  السلطة،  رئيس  صالحيات  من  للحد  الرئاسة 

املظلة  وتعديالته  األسايس  القانون  شكَّل  الثاني؛34  الترشيعي  املجلس  النتخابات 

قبل  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  والقضاء  والتنفيذ  الترشيع  ملرتكزات  الدستورية 

ذلك، كانت العديد من األدوات الترشيعية والدستورية ما زالت سارية املفعول يف الضفة 

واملعدل   1955 لسنة  األسايس  بالقانون  األدوات  هذه  وتمثلت  غزة،  وقطاع  الغربية 

بإعالن بالنظام الدستوري لسنة 1962 )يف قطاع غزة(، والدستور األردني لسنة 1952 

الغربية(، وذلك بالبناء عىل قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة  وتعديالته )يف الضفة 

33  Milhem, Feras. The Origins and Evolution of the Palestinian Sources of Law, (Ph.D.Virje 
Universitest Brussel) 2004. Pg.125.

عدد الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(،  2003، املنشور عىل الصفحة )5(، من  القانون األسايس املعدل لسنة    34

بتاريخ 19/3/2003.
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35،1994 والذي أعاد بموجبه العمل باألدوات الترشيعية والدستورية التي كانت سارية 

املفعول قبل 1967/6/5، إال أنه لم يجر –يف الواقع- االستناد إىل تلك األدوات إال يف 

مناسبات قليلة.36 ما تقدم كان عرض موجز للسياق الذي مر به إصدار القانون األسايس 

قبل رسيانه.37 ويف اآلتي، نبحث يف جهود صياغة دستور دولة فلسطيني وسياقها.

3-4. مسودات مشروع الدستور األربع
عادت الجهود الوطنية لصياغة الدستور تتسارع يف وتريتها من جديد، بالتزامن مع 

انتهاء املرحلة االنتقالية املحددة بموجب اتفاقيات أوسلو بخمس سنوات، دون التوصل 

االهتمام بصياغة  إىل  بالفلسطينيني  الفلسطينية، مما حذا  الدولة  إعالن  اتفاق عىل  إىل 

يف  املركزي  املجلس  كلف  وفعالً،  الدولة.  هدف  بلوغ  عىل  كمؤرش إلرصارهم  الدستور 

منظمة التحرير يف نيسان 1999، وزير التخطيط والتعاون الدويل يف ذلك الوقت الدكتور 

نبيل شعث، لرتأس لجنة إلعداد الدستور مشكلة بموجب قرار من رئيس السلطة، قدمت 

2000، وجرى تعديلها بمسودة أخرى يف  أول  أواخر كانون  األوىل يف  املسودة  اللجنة 

شباط 2002. وبعد عرضها عىل املجلس املركزي نرشت املسودة الثالثة يف آذار 2003، 

املسودة  الرابعة واألخرية، تحت اسم  املسودة  السنة تم تقديم  وبعدها بقليل من ذات 
الثالثة املنقحة.38

التطورات  إىل  الفرتة  تلك  يف  الفلسطيني  الدستوري  النشاط  هذا  سبب  ويرجع 
35  املنشور عىل الصفحة )10(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )1(، بتاريخ 20/11/1994.

36  معن ادعيس، االختصاص الترشيعي للسلطة التنفيذية يف السلطة الوطنية الفلسطينية: النظرية والتطبيق، 

الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة )القانون(: القدس، 2000، ص 5. ومن الحاالت التي جرى فيها 

االستناد إىل تلك األدوات، وبالتحديد اإلعالن بالنظام الدستوري لسنة 1962، حالة إصدار القرار رقم )49( لسنة 1995 

بشأن إنشاء محكمة أمن دولة عليا، حيث جاء يف ديباجة هذا القرار: »بعد اإلطالع عىل القرار رقم )1( لسنة 1994م 

باستمرار العمل بالقوانني ... وعىل النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م وبخاصة املادة )59( منه... أقرر ما 

ييل:.. )نرش هذا القرار عىل الصفحة )53(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )4(، بتاريخ 6/5/1995(.

37  For more details on the context of the adoption of the Basic Law and its structure see, 
Brown, Nathan J. Palestinian Politics After the Oslo Accords, Univ of California Press, 
2003. 74 - 94

38  للمزيد من التفاصيل حول مراحل سري العملية الدستورية، وتشكيل ودور لجنة إعداد الدستور، انظر: عصام عابدين، 

سري العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني، املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية: رام 

الله، حزيران 2004، ص 5-12.
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السياسية التي لم تكن ببعيدة عن االستحقاقات املرتتبة عىل الطرف الفلسطيني كجزء 

والتي   ،2003 الطريق  خارطة  خطة  تضمنت  املثال،  سبيل  فعىل  السالم،  عملية  من 

إقرار  رضورة  –اإلرسائييل؛  الفلسطيني  الرصاع  لحل  األمريكية  اإلدارة  رؤية  عكست 

دستور عرصي كواحد من االستحقاقات املرتتبة عىل الفلسطينيني يف الخطة. ولكن، ال 

يعني ذلك أن العامل السيايس هو املؤثر الوحيد يف عمليات صياغة الوثائق الدستورية 

والتطورات  األفكار.39  تلك  مع  الجدي  التعاطي  مبعث  األهم، وهو  أنه  إال  تعديلها،  أو 

األمم  إىل  الفلسطيني  التوجه  العهد تؤكد هذا االستنتاج، ففي سياق  السياسية حديثة 

املتحدة سنة 2011 )عامل سيايس(، عادت جهود صياغة الدستور تطفوا عىل السطح 

مرة أخرى مع إصدار رئيس السلطة قبل ذلك بقليل؛ قراراً رئاسياً بإعادة تشكيل لجنة 

الدستور الفلسطيني.40 وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 2011/9/21 يف مدينة رام الله، 

وذلك بهدف »استكمال خطة عمل اللجنة وصوالً إلعداد دستور فلسطني يف ظل التوجه 

الفلسطيني لنيل االعرتاف بالدولة الفلسطينية«41، ويف ذلك برهاٌن عىل ارتباط تفعيل 

العملية الدستورية بالعوامل والظروف السياسية.42 

39  عبد الكريم الربغوثي، طالل عوكل، مرجع سابق، ص 32 33-.

40  قرار رقم )102( لسنة 2011 بشأن تعديل القرار الرئايس بتشكيل لجنة الدستور الفلسطيني، املنشور عىل الصفحة 

)79(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )92(، بتاريخ 25/12/2011.

41  انظر: الزعنون يرتأس اجتماعا لفريق لجنة الدستور الفلسطيني برام الله، منشور عىل املوقع االلكرتوني للمجلس 

الوطني الفلسطيني، عىل الرابط اآلتي:

http//:www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id&609=catid9=
&3Itemid&356=lang=ar.18/2/2015 :تاريخ االسرتداد ،

42  رصح رئيس اللجنة بتاريخ 9/5/2014 بأنها ستنعقد قريباً بمشاركة حماس والجهاد اإلسالمي. )انظر: الزعنون: 

لجنة الدستور ستنعقد قريباً بمشاركة حماس والجهاد اإلسالمي، وكالة أنباء فلسطني املستقلة »سوا«، عىل الرابط 

اآلتي: http://palsawa.com/post/715/، تاريخ االسرتداد: 18/2/2015. ومع ذلك، فلم تنعقد اللجنة.



34

4. الوثائق الدستورية الوطنية: الهيكلية العامة واملضمون
أدى تطور الفكر الدستوري والذي تمثل بصورة جلية بظهور ما يسمى بـ 

»املدرسة الدستورية الجديدة« يف تسعينيات القرن املايض، إىل تحول جذري عىل 

حجم الوثيقة الدستورية ومضامينها، بحيث أصبحت أكثر طوالً وتفصيالً ودقة 

من الوثائق الدستورية القديمة، كما أن املواضيع واملسائل التي تعالجها، تعدت 

حاجز املواضيع واملسائل التي انكبت الدساتري القديمة عىل معالجتها، فقد نصت 

عىل الكثري من املواضيع التي تعترب من مستلزمات دولة القانون، واتخذت من 

رئيسياً، وذلك باإلعالن عنها  حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية مرتكزاً 

يف قائمة مدرجة بصفة رمزية يف مطلع الوثيقة الدستورية، أو بإحالة األخرية 

إىل وثيقة أخرى مستقلة عنها تتضمن اإلعالن عن الحقوق والحريات األساسية 

الحالتني  كلتا  املواطنني يف  يمنح  الذي  األمر  الحقوق«،  »ميثاق  بـ  غالباً  تعرف 

تلك  أن  كما  قراءتها.  وسهولة  األساسية  وحرياتهم  حقوقهم  إىل  املبارش  النفاذ 

الدساتري اتجهت إىل تدعيم املنظومة القضائية، وذلك بتضمينها أكثر ما يمكن 
من القواعد اإلجرائية والتنظيمية لضمان استقالل القضاء.43

التحول  بظاهرة  الدساتري ومضامينها  الجذري يف حجم  التحول  هذا  ارتبط 

بشكل  –االستبدادي  الدكتاتوري  بالحكم  مرت  التي  الدول  يف  الديمقراطي 

أشكال ومظاهر  كافة  القطع مع  الجامحة يف  الرغبة  اكتنفتها  والتي  رئييس،44 

املايض من جهة، واسترشاق مستقبل أفضل من جهة أخرى، فوجدت ضالتها يف 

النصوص الدستورية، بما لها من ثبات واستقرار ومكانة تعلو فيها عىل كافة 

القواعد القانونية يف الدولة، فعكفت عىل تضمني دساتريها أدق التفاصيل، لتمنع 

والتي  الحاكمة،  السلطة  قبل  من  الدستورية  للنصوص  االعتباطية  التأويالت 

حصل منها الكثري يف ظل دستور تقليدي يتضمن نصوص مقتضبة وغامضة، 

ويف ظل نظام يفتقد لوجود أدوات الرقابة عىل دستورية القوانني، أو يف ظل وجود 

43  املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تقرير املدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسييس، 

املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: برلني، ترشين ثاني 2012، ص 5.

44  كان ملؤسسات املجتمع املدني أيضاً دور يف إحداث هذا التحول.
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تلك األدوات دون توفري الضمانات الالزمة لقيامها بعملها بفاعلية واستقالل.45 

الدستورية مواضيع  الوثيقة  بنية  أو  ما تتضمن هيكلية  أي حال، غالباً  عىل 

يتعلق  ما  الخصوص،  وجه  عىل  وهي  العالم،  دساتري  جميع  تبنيها  عىل  تتفق 

عنها  يعرب  والتي  السيايس،...  النظام  وطبيعة  الدولة  وشكل  واملبادئ،  بالقيم 

للوظيفة  بـ »الثوابت الدستورية« أو »الحد األدنى الدستوري«، وتعد انعكاساً 

الدولة  عالقات  وتحديد  الدولة  داخل  السلطات  تنظيم  يف  للدستور  األساسية 

باألفراد. إىل جانب ذلك، تتضمن الوثيقة الدستورية الحديثة النص عىل بعض 

املسائل املستحدثة، كالنص عىل أدوات لضمان سمو الدستور، وإحداث هيئات 

عمومية مستقلة. وقد تتضمن بعض الدساتري باإلضافة إىل ذلك، أحكام تعالج 

محلية؛  لخصوصيات  استجابة  الدستور  يف  عليها  النص  يأتي  خاصة،  مسائل 

باألقليات  الدستور  كاعرتاف  اجتماعية،  ثقافية،  سياسية،  أو  كانت،  جغرافية 

وبخصوصياتهم وحقوقهم، وذلك بغية تحقيق جملة أهداف؛ كاملصالحة الوطنية 
وتعزيز الوحدة الوطنية.46

مع  كبري  حد  إىل  منسجمة  الوطنية  الدستورية  الوثائق  هيكلية  جاءت  وقد 

حيث  عالجتها،  التي  املوضوعات  حيث  من  الحديثة  الدساتري  معظم  هيكلية 

تضمنت جميعها أقسام مستقلة –تحت مسميات مختلفة »فصل، باب...«، مع 

قسم  كل  مضامني  يف  هاميش  آخر  واختالف  املواد،  وعدد  الرتاتبية  يف  اختالف 

القيم  مواضيع  غطى  نحو  عىل  موضوعاته-  معالجه  يف  املعتمدة  والخيارات 

واملبادئ التي تقوم عليها الدولة »األسس العامة للدولة«،47 الحقوق والحريات،48 

45  فتحي فكري، »إرهاصات دستورية« قراءة يف دساتري بعض الدول املتحولة إىل الديمقراطية، مجلة العدالة والقانون 

)املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«(، رام الله، العدد )17(، كانون ثاني 2012، ص 279.

46  نرجس طاهر، دنيا بن رمضان، ورقة نقاش صياغة مرشوع الدستور: تجارب مقارنة ودروس مستفادة، 

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات: السويد، حزيران 2013، ص 36.

47  نص القانون األسايس عىل هذه األسس يف الباب األول من املواد )1 9-(، ومنها؛ املرجعية القومية »فلسطني جزء من 

الوطن العربي«، الشعب مصدر السلطات، دين الدولة، وطبيعة نظام الحكم. ونصت جميع مسودات مرشوع الدستور 

يف الباب األول منها عىل هذه األسس.

48  نص القانون األسايس عىل الحقوق والحريات العامة يف الباب الثاني منه؛ فنص عىل حقوق وحريات مدنية )الحق يف 

املساواة، الحرية الشخصية، حظر اإلكراه والتعذيب، حرية العقيد والعبادة، حرية الرأي والتعبري،...(، وحقوق اقتصادية 
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السلطات الثالث،49 باإلضافة إىل ذلك، تضمنت تلك الهيكليات، نصوص تتعلق 

باملسائل الدستورية املستحدثة، كإحداث املحكمة الدستورية،50 فضاًل عن النص 

عىل بعض املسائل الدستورية الخاصة، كانفراد املسودة األوىل بالنص عىل حق 

تقرير املصري يف مادة خاصة،51 ونص جميع املسودات عىل حق عودة الالجئني.52 

وقد أشار القانون األسايس لهذه الحقوق يف مقدمته.

أما من حيث الحلول والخيارات املعتمدة يف معالجة كل موضوع من تلك املوضوعات؛ 

أي األحكام والقواعد وآليات التنفيذ وكافة التفصيالت املرتبطة باملسائل واملوضوعات 

الدساتري  السياق عن  الوطنية يف هذا  الدستورية  الوثائق  التي تضمنتها، فقد اختلفت 

بامتياز،  سيادية  املسألة  هذه  أن  طاملا  طبيعي،  أمر  وهذا  الدولية،  واملعايري  الحديثة 

الدولة وسياستها، من دولة ديمقراطية  باختالف توجهات  وتختلف من دولة ألخرى 

إىل أخرى دكتاتورية. ومع ذلك، تتفق الدساتري الحديثة، ولو شكالً، عىل تبني خيارات 

تظهر تماشيها مع املعايري الدولية، واحرتام وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 

وتعمل عىل إنشاء وتدعيم املنظومة القضائية التي تساعد يف تحقيق ذلك،53 عىل النحو 

الذي أرشنا إليه يف مطلع هذا البند.

واجتماعية )حق العمل، التعليم،...(، كما نص عىل حق البيئة باعتباره أحد حقوق التضامن. ونصت املسودة األوىل 

عىل الحقوق والحريات يف الفصل الثاني من الباب األول منها. ويف الباب الثاني من املسودتني الثانية والثالثة والثالثة 

املنقحة.

49  أفرد القانون األسايس الباب الثالث منه لرئيس السلطة التنفيذية، والباب الرابع للسلطة الترشيعية، والباب الخامس 

للسلطة التنفيذية مجلس الوزراء، ويف الباب السادس للسلطة القضائية. أما املسودة  األوىل فقد أفردت الباب الثاني 

منها للسلطات الثالث؛ الترشيعية يف الفصل األول، التنفيذية يف الثاني، والقضائية يف الثالث، دون إفراد باب للرئيس 

الدولة، حيث تم تنظيمه ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية. بينما خصصت املسودات الالحقة؛ الباب الثالث 

منها لتنظيم السلطات العامة، وذلك ضمن ثالثة فصول.

50  نص القانون الثاني عىل إنشاء املحكمة الدستورية العليا ضمن باب السلطة القضائية يف املواد )103 104-( منه. 

وكذلك مسودات مرشوع الدستور حيث نصت عىل األحكام الخاصة باملحكمة الدستورية ضمن باب السلطة القضائية 

بتفصيل أكثر من القانون األسايس يف هذا الشأن.

واملساواة  والحرية  العدل  بمبادئ  الفلسطيني  العربي  الشعب  »يؤمن  أنه:  األوىل عىل  املسودة  )2( من  املادة  51  نصت 

والكرامة اإلنسانية وحقه يف ممارسة السيادة عىل أرضه وتقرير املصري«. كما تضمنت ديباجة هذه املسودة اإلشارة إىل 

حق تقرير املصري.

52  نصت املسودة األوىل عىل هذا الحق يف املادة )32(، واملسودات الثانية والثالثة والثالثة املنقحة يف مادتها رقم )13(.

53  نرجس طاهر، دنيا بن رمضان، مرجع السابق، ص 35.
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4-1. احلقوق واحلريات األساسية
أرشنا سابقاً إىل أن جميع الوثائق الدستورية الوطنية محل الدراسة، قد أفردت قسماً 

تكن  لم  والتي  املختلفة،  بتقسيماتها  والحريات  الحقوق  عىل  فيه  نصت  منها،  مستقالً 

بدورها تختلف عن الحقوق والحريات املعرتف بها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،54 

ويف العهدين الدوليني للحقوق، ويف معظم الدساتري املقارنة. ولكن ذلك ال يعني أن الوثائق 

الدستورية الوطنية تتبنى نفس الخيارات التي تبنتها الوثائق العاملية واإلقليمية واملحلية يف 

معالجتها لحقوق اإلنسان وحرياته، حيث سبقت اإلشارة أن هذه املسألة سيادية بامتياز، 

للحقوق والحريات  فقهياً مخترصاً  البند، نقدم وصفاً  وتختلف من دولة ألخرى. يف هذا 

األساسية، واملتمثلة يف معظمها بالحقوق املدنية والسياسية، وهذا يعني استبعاد البحث يف 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن الدولية.

أول  األول، هي  الجيل  بحقوق  عنها  يعرب  والتي  والسياسية  املدنية  اإلنسان  حقوق 

حقوق  ووثائق  إعالنات  يف  والتدوين  باالعرتاف  حظيت  التي  اإلنسان  حقوق  طوائف 

بإعالن والية  1215، مروراً  العظمى  الرشعة  أو  كارتا  باملاكنا  ابتداًء  املحلية،  اإلنسان 

الحرب  وبعد   55.1789 الفرنيس  واملواطن  اإلنسان  حقوق  وإعالن   ،1776 فريجينيا 

العاملية الثانية 1945، مثلت هذه الطائفة من الحقوق؛ محوراً رئيسياً يف معظم الوثائق 

للحقوق  الدويل  العهد  يف  الرئيس  املحور  كانت  فقد  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  الدولية 

 ،1948 1966، ومحوراً رئيسياً يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  املدنية والسياسية 
كما أن الدساتري املحلية، قد تواترت عىل النص عليها.56

ودون الحاجة إىل التوسع يف رشح مفهوم الحقوق املدنية والسياسية ومشتمالتها، 

54  للمزيد حول مدى انسجام مسودات مرشوع الدستور الفلسطيني مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، من حيث الحقوق 

والحريات األساسية، انظر: زكريا الرسهد، انعكاس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف مرشوع الدستور الفلسطيني: 

الحقوق والحريات والواجبات العامة، مجلة تسامح )مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان(، رام الله، املجلد )8(، 

العدد )29(، 2010، ص 155 178-.

55  للمزيد حول رشعات حقوق اإلنسان األوروبية واألمريكية، انظر: عيىس بريم، الحريات العامة وحقوق اإلنسان بني 

النص والواقع، دار املنهل اللبناني: بريوت، 1998، ص 131 144-. 

56  للمزيد حول تطور حقوق اإلنسان املدنية والسياسية يف املواثيق واملعاهدات الدولية وسياق هذا التطور، انظر: محمد 

يوسف علوان، محمد خليل املوىس، القانون الدويل لحقوق اإلنسان: الحقوق املحمية، ج 2، ط 4، دار الثقافة: 

ان، 2014، ص 12. عمَّ
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ألنه موضوع يخرج عن حدود دراستنا هذه، وفيه الكثري من املؤلفات والكتابات الفقهية 

التي يمكن الرجوع إليها. لذلك، نكتفي باإلشارة هنا إىل أن الحقوق املدنية هي الحقوق 

املالزمة لإلنسان، والتي تشكل الحد األدنى الرضوري، الذي ال يمكن لإلنسان ضمان 

حياته وحريته وكرامته من دونها. أما الحقوق السياسية، فهي األخرى رضورية لحياة 

اإلنسان االجتماعية، وبها يستكمل اإلنسان حريته وكرامته، وبها أيضاً يضمن ممارسة 

حقوقه األساسية األخرى، فكالهما إذن، مرتابط مع اآلخر، بحيث ال يمكن التمتع الكامل 
ببعضها دون البعض اآلخر.57

 

4-2. أهمية النص على احلقوق واحلريات األساسية -بوجه خاص- يف الدستور
يمثل النص يف الدستور عىل الحقوق والحريات األساسية خطوة أوىل عىل طريق 

ضمانة  أكرب  يعتربها  البعض  إن  حتى  فعاليتها،  وضمان  الحقوق  هذه  حماية 

السياسية،  املدنية،  املختلفة؛  بتقسيماتها  اإلنسان  حقوق  لحماية  طريق  وأقرص 

املعنية  الدولية  والعهود  لإلعالنات  املهم  الدور  من  الرغم  فعىل  واالقتصادية...، 

بحقوق اإلنسان يف حماية وضمان فعالية هذه الحقوق، إال أن تلك الوثائق العاملية 

لن تؤت أكلها عىل أكمل وجه، إال بضمان تقرير الحقوق والحريات يف الترشيعات 
الوطنية وصياغتها يف قواعد قانونية داخلية، وبخاصة يف قواعد دستورية.58

وترجع أهمية تضمني الوثيقة الدستورية جملة من الحقوق والحريات األساسية، 

القواعد  كافة  عىل  بموجبها  تسمو  بمكانة  الدولة  يف  الدستورية  القواعد  تمتع  إىل 

القانونية داخل النظام القانوني، األمر الذي يجعل للقاعدة الدستورية بما فيها تلك 

الناظمة للحقوق والحريات، درجة إلزامية كبرية لجميع السلطات العامة يف الدولة 

57  الصادق شعبان، الحقوق السياسية لإلنسان يف الدساتري العربية، يف محمد رشيف بسيوني، محمد سعيد الدقان، 

حقوق اإلنسان: دراسات تطبيقية عن العالم العربي، مرجع سابق، ص 135.

58  نعمان الخطيب، النصوص الدستورية أهم ضمانات حقوق اإلنسان، يف محمد رشيف بسيوني، محمد سعيد الدقان، 

حقوق اإلنسان: دراسات تطبيقية عن العالم العربي، مجلد )3(، دار العلم للماليني: بريوت، ترشين ثاني 1989، 

ص 181؛ رشا خليل، الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان، مجلة دياىل للبحوث اإلنسانية، )جامعة ديايل: دياىل(، 

العراق، اإلصدار )88(، 2008، ص 88.
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عند ممارسة أنشطتها الترشيعية أو اإلدارية أو القضائية. وبالتايل، فإنه يكون عىل 

القواعد واحرتامها وعدم  تلك  بالعمل عىل هدي  التزام أصيل  السلطات،  تلك  كافة 

جزاء  يذهب  وربما  الدستورية.59  عدم  بعيب  موصوم  عملها  كان  وإال  مخالفتها، 

املنتهكة  السلطة  باعتبار  الدستورية، وذلك  أبعد من وصم عدم  الدستور  مخالفة 

للدستور؛ سلطة غري دستورية، مما يؤدي إىل إدخالها يف طور سلطة األمر الواقع أو 

السلطة الفعلية، مع التسليم عندئٍذ بحق األفراد يف مقاومتها، إذا عجزت النصوص 
واملؤسسات الدستورية عن ذلك.60

باإلضافة إىل ما تقدم، يمثل تحديد الدستور لعالقة السلطة العامة فيما بينها، 

وعالقاتها مع األفراد، تحديداً يف الوقت نفسه لطبيعة ومدى حرية األفراد وكيفية 

تقريرها وضمان تنفيذها، وهي نصوص تعترب يف مجملها مرتكزات أساسية تضمن 

حماية حقوق اإلنسان.61 كما أن نص الوثيقة الدستورية عىل الحقوق والحريات، 

يعني تمتع هذه األخرية بدرجة من الثبات واالستقرار، بالنظر إىل اإلجراءات الطويلة 

يف  املرشع  تقييد سلطة  إىل  بدوره  يؤدي  الذي  األمر  الدستور،  تعديل  يف  واملعقدة 

تعديل أي من النصوص الدستورية املتعلقة باملنظومة الدستورية لحقوق اإلنسان 

بشكل عام.62 

وبالرغم من أهمية النص الدستوري عىل الحقوق والحريات األساسية فيما يمثله 

من ضمانة لها عىل النحو املشار إليه آنفاً، إال أن مجرد النص ال يعترب كافياً، إذ ال 

بد أن تكون الصياغة القانونية للنصوص الدستورية واضحة وشاملة عىل نحو ال 

يرتك مجال لتفسريات مختلفة وواسعة من قبل سلطات الحكم يف الدولة، األمر الذي 

59  انظر يف ذلك: مها بهجت يونس، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة 

الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، )جامعة الكوفة: الكوفة(، العراق، مجلد )1(، العدد )1(، 2009، ص 134؛ 

حكمت موىس سليمان، مقارنة بعض الدساتري العربية بالعهدين الدوليني، يف محمد رشيف بسيوني، محمد سعيد 

الدقان، حقوق اإلنسان: دراسات تطبيقية عن العالم العربي، مرجع سابق، ص 217.

60  نصت املادة )20/4( من القانون األسايس األملاني عىل حق مقاومة املواطنني ألي شخص يحاول القضاء عىل النظام 

الدستوري الديمقراطي، إذا لم يمكن مواجهته بوسائل أخرى.

61  نعمان الخطيب، النصوص الدستورية أهم ضمانات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 182.

62  انظر يف ذلك: مها بهجت يونس، مرجع سابق، ص 134.
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يجعل معه الفرصة مواتية النتهاك حقوق اإلنسان وحرياته. باإلضافة إىل ذلك، ال بد 

من تنظيم دستوري يوفر الضمانات التي تكفل ممارسة الحرية، وينشأ نظام فّعال 

بني  الفصل  القانون،  سيادة  مبدأ  كتنظيم  االنتهاك،  حال  يف  واملحاسبة  للمساءلة 

السلطات، إقامة عالقاتها عىل أساس الفصل املتوازن، استقالل القضاء، وغريها من 

املبادئ التي تكفل قيام نظام دستوري ديمقراطي يخلق حكومة مقيدة يف مواجهة 

حقوق األفراد وحرياتهم. ويف هذا يقول األستاذ بريدو: »بدون هذه الضمانات يغدو 

–يقصد النص عىل الحقوق والحريات يف الدستور- مجرد كلمة جوفاء خالية من 

من  بمنجاة  يكون  الدولة  سلطات  قبل  من  الدستور  انتهاك  دام  ما  أي مضمون، 

الجزاء«.63  

63  مشار إليه لدى: رشا خليل، مرجع سابق، ص 88.
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5. الدستور ومبادئ النظام الدستوري الدميقراطي

إن الغاية الرئيسية من وجود الوثيقة الدستورية يف الدولة املدنية الحديثة، هي إقامة 

نظام دستوري ديمقراطي، يستند إىل مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، 

الدستورية  الوثيقة  وتنهض  األساسية.  وحرياتهم  األفراد  لحقوق  كامل  احرتام  مع 

بتحقيق تلك الغاية، من خالل نصها عىل املبادئ التي يتطلبها إقامة النظام الدستوري 

إىل  باإلضافة  وفّعاليتها،  احرتامها  تضمن  التي  الكفيلة  األدوات  وعىل  الديمقراطي، 

األدوات الالزمة الستقرارها وثباتها. بحيث يمكن تعريف الدستور حينها بأنه: الوثيقة 

التي تحدد شكل نظام الحكم األمثل، الذي يحقق غايات خلق حكومة مقيدة يف مواجهة 

األفراد وحرياتهم، وتحدد السلطات واختصاصاتها وفقاً ملفاهيم الفصل بني السلطات 

الحكومة عىل حرية  لتسلط  الذاتي64، ومنعاً  التقييد  ملبدأ  بينها تحقيقاً  فيما  والتوازن 

األفراد، باإلضافة إىل تحديدها مجموعة من الحقوق والحريات األساسية التي ال يجوز 

التي تمنع  النيل منها أو تقييدها بطريقة اعتباطية غري مربرة، كما أنها هي  للسلطة 

النظام الديمقراطي »الشكيل« الذي يقوم عىل األغلبية القادرة عىل انتهاك حقوق األقلية.

وعىل ذلك، فمفاهيم األغلبية واألقلية، ليست هي املعيار األسايس والوحيد يف تحديد 

ما إذا كان النظام؛ نظام دستوري ديمقراطي أم ال، بل إن ذلك املعيار يتعلق -من حيث 

املبدأ- بحرية األفراد داخل النظام، فإذا كان هذا األخري –برصف النظر عن شعبيته أو 

األغلبية التي يحظى بها- يحكم وفقاً لقواعد دستورية تراعى فيها حريات جميع األفراد 

بما يف ذلك األقلية؛ يعترب حينها نظاماً دستورياً ديمقراطياً أو نظاماً دستورياً جمهورياً، 

وبخالف ذلك، يمكن اعتبار النظام رشعياً وفقاً ملفهوم النظام الديمقراطي الشكيل وهو 

حكم األغلبية، ولكنه ال يعترب كذلك وفقاً ملفهوم النظام الدستوري الديمقراطي، الذي 

يحكم طريقة ممارسة األغلبية للحكم، ويلزمها بمبادئ وقواعد أساسية يمنعها بموجبها 
من التغول عىل حقوق وحريات األفراد، برصف النظر عن مفاهيم األغلبية واألقلية.65

64  للمزيد حول مبدأ التقييد الذاتي كأساس لخضوع الدولة للقانون، انظر: نعمان الخطيب، الوجيز يف النظم السياسية، 

دار الثقافة: عّمان، 1999، ص 176.

65  For more details see, Fleiner, Thomas, and Lidija Basta Fleiner. Constitutional Democracy in a Mul-
ticultural and Globalised World, Berlin, Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2009. 400
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الديمقراطي،  الدستوري  النظام  عليها  يقوم  التي  للمبادئ  عرضاً  البند  هذا  يقدم 

واالستقرار  الحماية  تحقيق  يف  منها  االستفادة  يمكن  لخيارات  تقديمه  إىل  باإلضافة 

للمبادئ التي يقوم عليها ذلك النظام.

5-1. مبادئ النظام الدستوري الدميقراطي
يعرض الفقه الدستوري يف الكثري من الكتابات إىل املبادئ التي يجب توفرها لنعت 

هي  يأخذها  أن  الدستوري  للمرشع  ينبغي  والتي  الديمقراطي،  بالدستوري  ما  نظام 

وأدوات تحقيقها بعني االعتبار، إن هو أراد إقامة ذلك النظام، وفيما ييل هذه املبادئ:

5-1-1. انطباق مبدأ سيادة القانون على أشخاص ومؤسسات الدولة

وأعمالهم  الدولة يف ترصفاتهم  كافة أشخاص ومؤسسات  املبدأ خضوع  يعني هذا 

للقانون بمفهومه الواسع، بما يشمل كافة القواعد القانونية، والتي من أهمها وأسماها 

قواعد الدستور. والتي يجب أن تنص بدورها عىل إلزام السلطة بالقانون، وأن تحدد 

السلطة  أشخاص  مخالفة  عىل  املرتتبة  واملؤسساتية  الفردية  واملسؤوليات  الجزاءات 

ومؤسساتها لحكم القانون.66 وأن تنشأ من املؤسسات وتحدد من اإلجراءات ما يكفل 

إىل  باإلضافة  ومؤسساتها.67  وأشخاصها  للسلطة  فّعالة  ومحاسبة  بمساءلة  القيام 

معالجتها لحالة خروج أشخاص السلطة ومؤسساتها عىل قواعد الدستور، وما يرتتب 

أو  الفعلية  السلطة  السلطة غري دستورية وانتقالها إىل حالة  اعتبار تلك  عىل ذلك من 

سلطة األمر الواقع، وما ينجم عن هذه الحالة من آثار، أهمها: حق األفراد يف مقاومتها، 

التي نصت دساتريها  الدول  ذلك. ومن  عن  الدستور ومؤسساته  إذا عجزت نصوص 

رصاحًة عىل هذه اآلثار، القانون األسايس األملاني يف املادة )4/20(، حيث نصت هذه 

املادة عىل أنه: »يحق لكافة املواطنني مقاومة أي شخص يحاول القضاء عىل هذا النظام 

الدستوري، إذا لم يمكن منعه من ذلك بوسائل أخرى«.

66  For more details see also, Fleiner, Thomas, and Lidija Basta Fleiner. Ibed. 221
67  انظر يف ذلك: أنيس القاسم، سيادة القانون والقضاء، ورقة غري منشورة، ص 2 -3.
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5-1-2. الفصل املتوازن بني السلطات

يتطلب النظام الدستوري الديمقراطي، تحقيق مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، 

ليس كشعار فقط، إنما تحقيقه يف كافة نصوص الوثيقة الدستورية، فال يكفي القول 

باب  أو يف  الدستور  عليه رصاحًة يف مقدمة  النص  السلطات  الفصل بني  مبدأ  بوجود 

املبدأ من محتواه، من  الالحقة، مفرغة  الدستورية  النصوص  تأِت  ثم  العامة،  األحكام 

خالل إخضاعه العتبارات تتعلق بموازين القوى أو باألغلبية واألقلية، عىل نحو ال يؤدي 

إىل خلق حكومة تقوم عىل أساس مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات.

وظائف  تقسيم  إىل  باإلضافة  السلطات  بني  املتوازن  الفصل  مبدأ  تحقيق  ويتطلب 

الدولة إىل ثالث: ترشيعية، تنفيذية، وقضائية، تضطلع بكل منها سلطة، بحيث ال يجوز 

ألي سلطة قائمة عىل وظيفة من تلك الوظائف أن تمارس جوهر وظيفة مناطة بسلطة 

أخرى؛ يتطلب باإلضافة إىل ذلك، وجود رقابة عىل كل صالحية يمنحها الدستور ألي 

سلطة.68 وأال يكون هناك حصانة من املساءلة ألي سلطة أو ألي شخص برصف النظر 

عن أي اعتبارات لن تتواَن السلطة الفعلية يف ابتداعها والتذرع بها لتغطية مخالفتها 

لنصوص الدستور والقانون، واإلفالت من املسؤولية السياسية والقانونية واألخالقية.69 

وقد أكدت الوثائق الدستورية التي ترعرع هذا املبدأ يف أكنافها عىل معياريته لوصف 

أي نظام بالرشعية من عدمه، فهذه املادة )16( من أول دستور فرنيس بعد الثورة الكربى 

تقرر أن كل هيئة ال تكون فيها حقوق األفراد تحظى بضمانات فعلية بواسطة السلطة 

العمومية، وال تكون فيها السلطة الترشيعية )الربملان( والسلطة التنفيذية )الحكومة( 

أمام هيئة غري دستورية.  تاماً، نكون حينها  انفصاالً  األخرى  الواحدة عن  منفصلتني 

وهذا يعني أنه ال يمكن اعتبار الدستور الذي يتنكر ملبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، 

دستور رشعي من األساس، وهو بالنتيجة لن ينتج عنه نظام دستوري ديمقراطي بأي 

68  For more details see also, Fleiner, Thomas, and Lidija Basta Fleiner. Ibed. 230 - 232
69  للمزيد حول متطلبات مبدأ الفصل بني السلطات، انظر: أحمد أبو دية، جهاد حرب، الفصل املتوازن بني السلطات يف 

النظام السيايس الفلسطيني: السلطة الترشيعية، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان«: رام الله، بدون تاريخ 

http://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/776. ال:  الرابط  عىل  منشورة   ،2 ص  نرش، 

html، تاريخ االسرتداد: 22/2/2015. 
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الخطر  إنشاؤها، هي  يتم  التي  السلطة  الدستور، ستكون  ذلك  األحوال، ويف  حال من 

الحقيقي عىل حرية األفراد، بما يف ذلك أمنهم، الذي لن تدخر السلطة الحاكمة جهداً يف 
االدعاء بحمايته يف مقابل إهدارها لحريات األفراد وحقوقهم بما يف ذلك أمنهم ذاته.70

5-1-3. حماية احلقوق واحلريات األساسية

األفراد  أن تكون حماية حقوق  الديمقراطي، يجب  الدستوري  النظام  إىل  للوصول 

وحرياتهم األساسية، الهدف والغاية األساسية من وضع الدستور ومن تضمينه كافة 

وبالرغم  السلطات.  بني  والفصل  القانون  سيادة  مبدأ  فيها  بما  الدستورية  املبادئ 

ذلك  بما يف  كامل،  بشكل  الدستورية  النصوص  يف  السابقة  املبادئ  عنارص  من وجود 

بد  أنه ال  إال  إنفاذها،  التي تكفل  للمؤسسات وتحديد لإلجراءات  إنشاء  ضماناتها من 

األساسية  الوظيفة  تمثل  األساسية  األفراد  حريات  احرتام  ضمان  أن  عىل  التأكيد  من 

لجميع مؤسسات الدولة، وهو الغاية من وجودها. ويجب أن يشمل هذا التأكيد السلطة 

الترشيعية والسلطة التنفيذية، فال يمكن أن تتنازل مؤسسات الدولة املختلفة عن هذا 

الواجب بادعاء وجود السلطة القضائية، التي تعد -وفقاً ملا هو سائد- السلطة الحامية 

السلطات  تغول  من  فيه  الواردة  األساسية  والحريات  وللحقوق  الدستور  لنصوص 

األفراد  حقوق  عىل  أو  بينها،  فيما  واختصاصاتها  صالحياتها  عىل  سواًء  املختلفة 

وحرياتهم األساسية. والقول بخالف ذلك غري منطقي، باعتبار أن السلطة القضائية 
هي الحلقة األضعف بني السلطات.71

وعىل فرض وجود فصل بني السلطات؛ بني السلطتني التنفيذية والترشيعية -وهو 

70  انظر يف استخدام األنظمة العربية ملفهوم األمن العام وغريه من املفاهيم املشابه يف تقييد حقوق املواطنني وحرياتهم 

الديمقراطية،  ركائز  الديمقراطية، سلسلة  واملمارسة  السياسية  اإلنسان  حقوق  عزام،  فاتح سمري  األساسية: 

مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: رام الله، أيار 1995، ص 103.

71  تضمن القانون األسايس األملاني نص يحقق هذه الغاية، فقد نصت املادة )1( منه عىل أنه: »1. تكون كرامة اإلنسان 

مصونة. وتضطلع جميع السلطات يف الدولة بواجبات احرتامها وصونها. 2. بناء عىل ذلك، يقر الشعب األملاني بحقوق 

اإلنسان غري القابلة لالنتقاص أو النزع كقاعدة أساسية للتعايش يف كل مجتمع، وللسالم والعدالة يف العالم. 3. تلتزم 

السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق األساسية التالية بوصفها قانونا يطبق مبارشة«. وبنص مشابه 

لنص املادة )1( من القانون األسايس األملاني، نصت املادة )8/1( من دستور جنوب أفريقيا عىل أنه: »يرسي ميثاق 

الحقوق عىل كل القوانني، وتلتزم بها السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة«.
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التنفيذية والتي توصف بـ  غري قائم فعلياً يف كل األنظمة االستبدادية-، فإن السلطة 

والسلطة  رئاسية.  إدارية  وبريوقراطية  قوات مسلحة  من  تملكه  بما  السيف«  »سلطة 

الترشيعية، والتي توصف بـ »سلطة املال« بما تملكه من صالحيات ترشيعية تستطيع 

من خاللها رشعنة وضع يد السلطة التنفيذية يف جيوب األفراد، ومن ثم، فإن السلطة 

القضائية التي ال تملك ال سلطة السيف وال سلطة املال، لن تستطيع الوقوف يف وجه 

السلطتني األخريني، إذا ما ترصفت إحداها منفردة أو بالتواطؤ مع األخرى أو بالجمع 

بينهما يف سلطة واحدة عىل نحو ينال دون وجه مرشوع من حقوق األفراد وحرياتهم، 

وإذا ما حاولت الوقوف، فإنها ستكون ضحية لهاتني السلطتني، وستكون هي من يعلن 

»انتحارها« سواًء كأفراد داخل السلطة أو كمؤسسة، أو اللجوء إىل الحل األسهل وهو 

التواطؤ مع السلطة الفعلية يف تربير انتهاكها لحقوق األفراد وحرياتهم األساسية.

جميع  واجب  هو  األساسية  وحرياتهم  األفراد  حقوق  احرتام  ضمان  فإن  وعليه، 

السلطات، وهو الغاية األساسية من َقَسم جميع أعضاء السلطات عىل احرتام الدستور 

واملبادئ والقيم التي يقوم عليها. والقول بخالف ذلك، هو تضليل وتشتيت للمسؤولية، 

والسلطة القضائية كما هو الحال يف معظم األنظمة االستبدادية، ستعمل عىل التهرب 

من هذه املسؤولية بجميع الوسائل املتاحة سواًء منها القانونية أو غري القانونية، وهو ما 

يظهر يف أحكامها التي تعترب بحد ذاتها -إذا تعلقت املسألة بحقوق املواطنني وحرياتهم 

األساسية يف مواجهة السلطة-، انتهاكاً ملبدأ ضمانة حق التقايض أو إنكاراً للعدالة يف 

أفضل وصف لها.

5-1-4. سلطة قضائية فّعالة حلماية احلقوق واحلريات األساسية

ال لحماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية يف حال   يعد وجود نظام قضائي فعَّ

تحقيقاً  االنتهاك  رفع  عىل  قادر  اإلنصاف،  تحقيق  عىل  قادٌر  قضائي  نظام  انتهاكها، 

للردع، عىل الحكم بالتعويض الفعيل الذي يحقق جرب الرضر عند ثبوت وقوع االنتهاك؛ 

متطلباً محورياً من متطلبات النظام الدستوري الديمقراطي.

السلطة  استقالل  التفصيل بصورة موسعة حول مفهوم  يتطلب  إن مثل هذا نظام 
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لها  امتياز  وليس  وحرياتهم،  األفراد  حقوق  لحماية  االستقالل  هذا  وأن  القضائية، 

النظام  تحقيق  فعدم  أشخاصها.  ذهن  يف  عليه  متعارف  هو  ما  بحسب  وألشخاصها 

القضائي كمؤسسة للغاية األساسية من مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، وهو وقف 

السلطة عن تجاوز صالحياتها ووظائفها عىل السلطات األخرى، أو كف يدها عن انتهاكها 

لحقوق األفراد وحرياتهم، يؤدي بالنتيجة إىل تفريغ مبدأ استقالل السلطة القضائية من 

محتواه، ويصبح بالنتيجة أحد االمتيازات التي يحظى بها أشخاص السلطة أو املوالني 
لهم داخل مؤسسات الدولة، بما يف ذلك السلطة القضائية وأجهزتها املختلفة.72

5-1-5. سلطة قضائية مستقلة محايدة ونزيهة

بالرغم من أن عنارص النظام الدستوري الديمقراطي السابقة يفرتض أن تنشأ عنها 

استقالل هذه  التأكيد عىل  املهم  من  أنه  إال  ونزيهة،  سلطة قضائية محايدة ومستقلة 

السلطة، كأحد أهم عنارص مبدأ الفصل بني السلطات، وكضمانة رئيسية لتحقيق مبدأ 

التعويض الفعال يف حال انتهاك حقوق األفراد وحرياتهم. 

الترشيعية  السلطتني  عالقة  منه  جانب  يف  يتناول  السلطات  بني  الفصل  مبدأ 

والتنفيذية، وبناًء عىل هذه العالقة، يميز الفقه بني الفصل املرن والفصل الجامد بني 

السلطتني. ويقولون بأن الفصل املرن أو الجامد بني السلطتني؛ الترشيعية والتنفيذية، 

كانت  فإذا  لعملها،  أدائها  يف  واستمرارها  التنفيذية  السلطة  إنشاء  بطريقة  يتحدد 

السلطة التنفيذية تنشأ من خالل السلطة الترشيعية، كأن يتم اختيار الرئيس، أو رئيس 

الوزراء، ومنحه الثقة من خالل األغلبية يف الربملان، ويكون استمرار الحكومة يف أدائها 

72  انظر يف عدم اعتبار استقالل القضاء امتياز ألعضاء السلطة القضائية: أحمد الخالدي، معوقات استقالل السلطة 

النجاح  جامعة  مجلة   ،)-1998  1994( الفلسطينية  الترشيعات  ظل  يف  مقارنة  دراسة  الفلسطينية:  القضائية 

لألبحاث »العلوم اإلنسانية« )كلية الدراسات العليا: جامعة النجاح(، نابلس، املجلد )16(، العدد )2(، 2002، ص 

.-362 361

ويقرتب هذا املفهوم الستقالل القضاء باعتباره ليس امتيازاً ألشخاصه، من نظام الحصانة ألعضاء املجلس الترشيعي، فهذه 

األخرية ال يعد امتيازاً وظيفياً ألشخاصها، وإنما هي أداة نحو تحقيق غاية أساسية، وهي تمكينهم من أداء دورهم 

بالرقابة عىل السلطات املختلفة بصورة فعالة، عىل نحو ال يكونون فيه تحت سيف السلطة ومعرضني للمساءلة أو 

املالحقة القانونية بسبب ما يعربون عنه من آراء سواء تحت سقف الربملان أو بمناسبة أدائهم لوظيفته خارجه.
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لعملها مرهون بالغطاء الذي تمنحه األغلبية يف السلطة الترشيعية لها، ففي جميع تلك 

إذا  السلطات«. وباملقابل،  الفقه »الفصل املرن بني  أمام ما يطلق عليه  الحاالت نكون 

كان إنشاء السلطة التنفيذية ال يعتمد عىل السلطة الترشيعية، كأن يتم انتخاب الرئيس 

أو رئيس الوزراء مبارشة من قبل الشعب، ويكون استمرار السلطة التنفيذية يف أدائها 

لعملها ال يعتمد عىل الغطاء الذي توفره األغلبية يف الربملان، نكون أمام ما يطلق عليه 
الفقه »الفصل الجامد بني السلطات«.73

تعزيز  شأنها  من  التي  األخرى  اإلضافية  العنارص  من  العديد  وجود  من  وبالرغم 

أن  وباعتبار  الدراسة  هذه  ولغايات  أنه  إال  مرن،  أو فصل  جامد  بوجود فصل  القول 

هذه العنارص جميعها تتعلق بالظروف السياسية واالجتماعية والثقافية باإلضافة إىل 

عنارص ال تقل أهمية تتعلق بالسياق التاريخي ونضوج الفكر السيايس، فسوف نتوجه 

مبارشة إىل بحث عالقة هذا املبدأ، بمبدأ استقالل السلطة القضائية، وهل هناك اختالف 

أي من  مع  القضائية  السلطة  بعالقة  يتعلق  فيما  الرئيسية  السياسية  األنظمة  بني  ما 

السلطتني أو كلتيهما سواًء من ناحية تعيني أعضائها أو استمرارها يف أدائها لعملها؟

ال نجد هناك من يقول باستقالل أي من السلطتني التنفيذية أو الترشيعية، فال يوجد 

مثالً مبدأ استقالل السلطة التنفيذية أو مبدأ استقالل السلطة الترشيعية، وإنما نجد أن 

هذا املبدأ يخص فقط السلطة القضائية. فعند القول بمبدأ استقالل السلطة القضائية، 

فما الذي يعنيه هذا االستقالل كمبدأ دستوري؟ وعن أي سلطة يكون هذا االستقالل؟ 

إن استقالل السلطة القضائية، يعني أن تكون كمؤسسة وكأفراد بمنأى عن التدخل 

والتأثري عليها من أي سلطة كانت، سواًء أكانت السلطة الترشيعية أو السلطة التنفيذية 

والتي تعترب األكثر خطورة74، وليس هذا فحسب، بل إن هذه السلطة يجب أن تكون 

بمنأى عن التدخل أو التأثري عىل قراراتها من قبل األفراد أو املجموعات أو املؤسسات 

73  للمزيد حول أنواع األنظمة السياسية يف الدساتري املقارنة، انظر: محمد هالل، نظام الحكم يف الدساتري املقارنة ويف 

الدستور املرصي، يف املحاور العملية للبناء الدستوري: دراسة مقارنة، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات: 

السويد، 2012، ص 25 34-.

74  For more details on judicial protection of human rights see, Fleiner, Thomas, and Lidija 
Basta Fleiner. Ibed. 188 - 198
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أو أي أغلبية سياسية أو أيديولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويجب أال تخضع يف 

قراراتها ألي سلطة، باستثناء القانون بمعناه الواسع، وهذا يشمل النصوص والقواعد 

واملبادئ والقيم الدستورية، بما يحقق الغاية منها، وهي حماية حقوق األفراد وحرياتهم 
األساسية من استبداد وتعسف السلطة.75

جهة،  من  الديمقراطي  الدستوري  النظام  مبادئ  بني  فيما  العالقة  تتجىل  وعليه، 

استقالل  فتحقيق  أخرى،  جهة  من  القضائية  والسلطة  األساسية  والحريات  والحقوق 

العالقة،  ذات  الدستورية  القواعد  إىل  باإلضافة  ونزاهتها،  وحيادها  القضائية  السلطة 

وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل املتوازن بني السلطات، هي الضمانات األساسية 

لقيام النظام الدستوري الديمقراطي، ومن ثم حماية الحقوق والحريات األساسية، وال 

يمكن الحديث عن أحد هذه املبادئ بمعزل عن املبادئ األخرى، فهي جميعاً تعمل ككل 

متكامل من أجل ضمان بناء نظام دستوري ديمقراطي وضمان استمراريته، وأن اإلخالل 

بأحد هذه املبادئ من قبل السلطات القائمة يمكن تصحيحه من خالل املبادئ األخرى، 

وهذا يعني أن النظام الدستوري الديمقراطي، هو نظام قابل ألن يصحح نفسه بنفسه 

يف حالة وجود خلل داخله، كون السلطات جميعها تعمل وفقاً آلليات محددة تقوم عىل 

مبادئ الرشعية الدستورية والقانونية، وتعمل وفقاً ملبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، 

ضماناً لحقوق األفراد وحرياتهم األساسية، ويف حال كان هناك انتهاك ألحد النصوص 

أو الحريات أو املبادئ أو القيم الدستورية، فإن هناك أدوات سلمية ملعالجة ذلك، ويعترب 

اللجوء إىل السلطة القضائية أحد أهم هذه األدوات، ويعترب حق التقايض لألفراد –تبعاً 

لذلك- املدخل الرئيس،76 واستقالل السلطة القضائية هو الضمان النهائي.

75  للمزيد حول مكونات استقالل القضاء، كمؤسسة وكأفراد، انظر: الكتاب القيم يف هذا املوضوع لألستاذ فاروق الكيالني 

رئيس مجلس القضاء األعىل األردني ورئيس محكمة التمييز األسبق )فاروق الكيالني، استقالل القضاء، ط 2، دار 

املؤلف: بريوت، 1999، ص 25 28-(؛ انظر أيضاً: أحمد الخالدي، معوقات استقالل السلطة القضائية الفلسطينية: 

دراسة مقارنة يف ظل الترشيعات الفلسطينية )1994-1998(، مرجع سابق، ص 361 363-؛ ولالطالع عىل املعايري 

الدولية بشأن استقالل القضاء، انظر: ريشارد ستاييس، سوجيت شودري، املعايري الدولية بشأن استقالل القضاء، 

املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: برلني، أيلول 2013.

76  للمزيد حول حق التقايض وأهميته، انظر: عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق 

التقايض: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية: بريوت، 2001، ص 31 وما بعدها.
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فشعار السلطة القضائية هي حامية الحقوق والحريات للمواطنني هو شعار مضلل، 

فالحامي األسايس لحقوق األفراد وحرياتهم، هو النظام الدستوري الديمقراطي بكافة 

عنارصه، بما يف ذلك السلطة الترشيعية من خالل ما تصدره من ترشيعات وبما تملكه 

من أدوات رقابية مالية وسياسية. وكذلك السلطة التنفيذية، سلطة الحكم، من خالل 

ما تملكه من احتكار ألدوات العنف املرشوعة، وسلطة تنفيذ القانون، بما يف ذلك أحكام 

املحاكم،77 مع أهمية دور السلطة القضائية، يف حاالت انتهاك القانون من قبل السلطات 

أو األفراد، فعندئٍذ ينبغي لها العمل عىل تحقيق رفع االنتهاك، وما يمثله ذلك من وضع 

ملبادئ النظام الدستوري الديمقراطي موضع التنفيذ واإلنفاذ القضائي، وتحقيق الردع 

وجرب  والقانون،  الدستور  أحكام  مخالفة  عند  الجنائية  أو  املدنية  باملسؤولية  متمثالً 
الرضر من خالل التعويض العادل ملن انتهكت حقوقه وحرياته األساسية.78

5-2. مبادئ النظام الدستوري الدميقراطي: احلماية واالستقرار
يبحث هذا البند يف آليات توفري الحماية واالستقرار للمبادئ التي يقوم عليها النظام 

الدستوري الديمقراطي، وتتعلق هذه األدوات بكيفية االستفادة من هيكلية الدستور، 

ومن مبدأ سمو الدستور يف تحقيق الحماية واالستقرار املرجوين.

5-2-1. االستفادة من هيكلية الدستور 

أرشنا سابقاً إىل أن الغاية من وجود الوثيقة الدستورية يف الدولة املدنية الحديثة، تتمثل 

يف إقامة نظام دستوري ديمقراطي، وقد عرضنا للمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام. 

وبالتايل، أهمية العمل عىل استهدافها بالنص يف دستور الدولة التي تسعى إىل إقامة ذلك 

النظام. ويتطلب تحقيق هذه الغاية باإلضافة إىل ذلك االستهداف، بناء نصوص الدستور 

77  للمزيد حول معضلة امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء، انظر: محمد الخرض، تنفيذ األحكام 

القضائية وضمانات حسن سري العدالة، املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«: رام الله، كانون 

أول 2014، ص 38 وما بعدها.

78	 	Sharīf,	ʻĀdil	ʻUmar,	Nathan	J	Brown,	and	United	Nations	Development	Programme.	Judicial	Inde-
pendence in the Arab World, 2002.
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يف  العامة  املبادئ  وضع  يتم  بحيث  الدستورية،79  الوثيقة  بهيكلية  تتعلق  لفلسفة  وفقاً 

مقدمة نصوص الدستور، وعند تناول كل موضوع من موضوعاته، عىل نحو يؤدي إىل 

التي يقوم عليها الدستور. فمثالً، يتم النص يف املواد األوىل من  تحقيق مجمل الفلسفة 

الدستور عىل شكل نظام الحكم واملبادئ والقيم التي يقوم عليها هذا النظام، ويف حالة 

كانت الغاية من الدستور بناء نظام جمهوري يقوم عىل مبادئ الديمقراطية، فيتم إعالن 

ذلك بنصوص مواد واضحة ال لبس فيها بشأن إقامة نظام جمهوري يستند إىل مبادئ 

الديمقراطية من خالل »حكم الشعب بواسطة الشعب ولصالح الشعب«، وباعتبار الشعب 

مناط السيادة يف هذا النظام، فال يجوز لشخص أو مجموعة منه ادعاء السيادة ألنفسهم 

الدستور  الفكرة؛  بهذه  أخذت  التي  الدساتري  ومن  عنه.  نيابة  بممارستها  االستئثار  أو 

الفرنيس الصادر سنة 1958 »دستور الجمهورية الخامسة«؛ والذي نصت املادة )3( منه 

عىل أنه: »السيادة ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه بواسطة االستفتاء، وال يجوز 
ألي فئة من الشعب أو ألي فرد أن يستأثر بحق ممارسة السيادة الوطنية«.80

بالرغم من أهمية مثل هذه النصوص باعتبارها تمثل الفلسفة التي يقوم عليها البناء 

الهيكيل لنصوص الدستور، إال أن هذه النصوص يمكن أن يتم النيل منها يف النصوص 

الدستور األخرى، ومنها عىل سبيل املثال: النصوص املتعلقة بانتخاب الرئيس وصالحياته 

وكيفية مساءلته، فإذا لم تتوافق مثل هذه النصوص مع تلك الفلسفة والغاية من وجود 

الدستور، فإن نصوص هذا األخري ذاتها ستكون مرتبكة، بحيث يعلن بعضها عن فلسفة 

ما أو تحقيق غاية معينة، يف حني تكون نصوصه التفصيلية عىل صدام مع هذه الفلسفة 

أو تلك الغاية، مما يتيح املجال أمام السلطات غري املؤمنة بالديمقراطية يف استغالل مثل 

نحو  والجذب  توسيع صالحياتها  أجل  من  والغاية  الفلسفة  تجاهل  أو  النصوص،  هذه 

االستبداد.

النظام  التي يقوم عليها  الفلسفات واملبادئ  التوسع يف  الدراسة  الغاية من هذه  ليست 

للنرش:  الجديد  الجامعة  دار  املرصية،  والدساتري  الدستوري  القانون  الدستور: محسن خليل،  هيكلية  انظر يف    79

اإلسكندرية، 1996، ص 34 وما بعدها، مشار إليها لدى: عصام عابدين، مرجع سابق، ص 13.

www. العربية، لدى:  إىل  2008، مرتجم  لغاية سنة  1958 شاماًل تعديالته  الصادر سنة  الفرنيس  الدستور  انظر:   80

constituteproject.org
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الدستوري الديمقراطي، ولكن تمت اإلشارة إىل بعض هذه املبادئ للتدليل عىل أهمية أن 

صورة  يف  معينة  فلسفة  عن  اإلعالن  فمجرد  محددة،  فلسفة  عىل  بنائه  يف  الدستور  يقوم 

لم تعكس نصوصه  املرجوة، ما  الغاية  لها  الدستور، لن يحقق  مبادئ عامة ينص عليها 

األخرى التفصيلية هذه الفلسفة وتقوم عليها. ولهذا توصف نصوص الدساتري يف معظم 

األنظمة غري الديمقراطية، بأنها ال تساوي الحرب الذي كتبت فيه. بينما ستكون تساوى هذه 

القيمة يف ظل نظام استبدادي يسعى دوماً إىل غطاء دستوري ملمارساتها الدكتاتورية، وإىل 

تحديد قواعد اللعبة بني السلطات التي يسعى إىل إنشائها ضمن منظور حمايته واستدامته.

5-2-2. االستفادة من السمو الشكلي للدستور

تتعلق هذه اآللية بالظروف السابقة عىل صياغة نصوص الدستور، والتي يمكن أخذ 

العربة منها لالنطالق نحو املستقبل يف دستور يأخذ باالعتبار هنات املايض وإخفاقاته، 

منه  كبري  جزء  يف  يعود  كان  والذي  املايض،  لذلك  العودة  ترفض  لنصوص  ويؤسس 

لنصوص الدستور ذاته أو لتفسرياتها املنحرفة التي تستهدف تطويع النصوص تعزيزاً 

صالحيات  التنفيذية  السلطة  منح  أو  الحكم،  نظام  شكل  تغيري  أو  السلطة،  الحتكار 

تمس بجوهر مبدأ الفصل بني السلطات، كاحتكارها صالحيات تعيني أعضاء السلطة 

القضائية، أو إصدار ترشيعات تمنح القائمني عىل الحكم حصانة رصيحة أو ضمنية، 

األساسية، سواًء  األقراد وحرياتهم  انتهاك حقوق  القوى يف  توازن  أو من خالل حالة 

بالترشيع أو القرارات أو األعمال اإلدارية أو من خالل األحكام القضائية. 

األخري  تضمني  خالل  من  الدستور  سمو  مبدأ  من  االستفادة  اآللية  هذه  وتتضمن 

السلطة  أوىل  باب  ومن  العادية،  الترشيعية  السلطة  تستطيع  ال  ًجامدة  نصوصا 

ويف  تجاوزها.81  أو  تعديلها  من  كبري  وحزبي  مجتمعي  توافق  وجود  دون  التنفيذية، 

81  يقصد بمبدأ سمو الدستور: أن يكون الدستور القانون األعىل يف الدولة والذي ال تعلوه أي قاعدة قانونية أخرى، ومن 

ثم، يكون عىل كافة سلطات وأجهزة الدولة االلتزام به نصاً وروحاً، ويرجع هذا السمو إىل معيارين؛ أحدهما شكيل 

والذي يعني صعوبة تعديل نصوصه، واآلخر موضوعي يتعلق بتميز واختالف املوضوعات التي ينظمها الدستور عن 

بقية القوانني يف الدولة )للمزيد حول هذا املبدأ بشكل عام، انظر: أحمد العزي النقشبندي، سمو النصوص الدستورية: 

دراسة مقارنة، مجلة النهضة، مرص، املجلد )13(، العدد )2(، نيسان 2012، ص 81 100-؛ للمزيد حول هذا املبدأ 

يف فلسطني بشكل خاص، انظر: غسان خالد، سمو القواعد الدستورية وحاالت من عدم االنسجام الترشيعي دستورياً يف 
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هذا السياق، يمكن االستفادة من التجارب الدستورية املقارنة، مع التأكيد عىل أهمية 

تضمني الدستور املبادئ األساسية التي يقوم عليها وتحقق الغاية منه، ومنح نصوصه 

بصفة عامة جموداً، وذلك بتطلب إجراءات معقدة لتعديله، سواًء تعلقت هذه اإلجراءات 

تقسيم  عىل  العمل  ثم  ومن  نفاذه،82  أو  إقراره  أو  التعديل  باقرتاح  املختصة  بالجهة 

نصوص الدستور لهذه الغاية إىل مستويات وفقاً لآلتي:

5-2-2-1. املستوى األول: اجلمود املطلق

عىل  يقوم  ديمقراطي  جمهوري  نظام  واستدامة  إنشاء  ومنها  األساسية،  املبادئ 

القاعدة  عن  فيها  الخروج  يتم  املبادئ  وهذه  للسلطة،  السلمي  التداول  مبادئ  أساس 

العامة بخصوص تعديل نصوص الدستور، بمنحها صفة الجمود املطلق، والتي يعرب 

النص الرصيح عىل عدم جواز تعديلها  األبدية«، وذلك من خالل  »النصوص  عنها بـ 

لذلك، تقلب  أي مخالفة  الصور، وأن  بأية صورة من  بها  العمل  أو وقف  أو تعطيلها 

الحكومة والسلطة القائمة عليها إىل حكومة غري رشعية يجوز مقاومتها.83 

ويمكن االستفادة من بعض التجارب الدستورية املقارنة يف هذا اإلطار، فعىل سبيل 

املثال: نصت املادة )1( من القانون األسايس األملاني عىل أنه: »كرامة اإلنسان غري قابلة 

الدولة«.  عىل جميع سلطات  إلزامياً  واجباً  يمثالن  فاحرتامها وحمايتها  بها،  للمساس 

فدرالية  دولة  هي  االتحادية  أملانيا  جمهورية   .1« أنه:  عىل  منه   )20( املادة  يف  ونص 

الدولة، ويمارس  2.الشعب هو مصدر جميع سلطات  اجتماعية.  وديمقراطية بعدالة 

الترشيعية  السلطات  خالل  ومن  والتصويت،  االنتخابات  خالل  من  سلطته  الشعب 

فلسطني، مجلة الحقوق )كلية الحقوق: جامعة الكويت(، الكويت، املجلد )37(، العدد )4(، 2013، ص 595 615-(.

82  للمزيد حول تعديل الدساتري، انظر: أكرام فالح، تعديل الدستور وأثره يف تغيري خصائص الدساتري، دراسات إقليمية 

)مركز الدراسات اإلقليمية: جامعة املوصل(، العراق، املجلد )5(، العدد )14(، 2009، ص 259 وما بعدها.

83  اعتربت الهيئة االستشارية ملجلس أوروبا يف مجال القانون الدستوري )لجنة البندقية( يف سياق تقييمها للنصوص 

األبدية: »أنها آلية دستورية معقدة ومثرية للجدل، يجب أال يتم تطبيقها إال لصالح املبادئ األساسية للنظام الديمقراطي« 

)انظر يف ذلك: توماس ماركيت، منع الدكتاتورية: الضمانات الدستورية ضد إعادة انتاج السلطوية، ورقة مقدمة 

لورشة عمل بعنوان اإلصالح الدستوري يف العالم العربي، 2 تموز 2011، املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: 

برلني، 2011، ص 5(.
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والتنفيذية والقضائية. 3. ترتبط وتلتزم السلطة الترشيعية بالنظام الدستوري، بينما 

ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بمبدأ سيادة القانون والرشعية. 4. 

لكافة املواطنني األملان الحق يف مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا النظام 

إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى«. وتحصينا من القانون األساس لهذين النصني من 

التعديل الدستوري الالحق، نصت املادة )3/70( عىل أنه: »ال يجوز إجراء تعديالت عىل 

هذا القانون األسايس من شأنها أن تمس تجزئة االتحاد إىل واليات اتحادية أو مشاركة 

الواليات من حيث املبدأ يف عملية الترشيع بشكل فعال، أو بشكل يمس املبادئ األساسية 
الواردة يف املواد )1( و)20( من هذا القانون.84

5-2-2-2. املستوى الثاني: األغلبية املشددة أو العظمى

املستوى كامل نصوص  الدستور بصورة عامة، ويتناول هذا  هو مستوى نصوص 

الدستور املتعلقة بأنواع السلطات وكيفية إنشائها واملبادئ التي تحكمها، سواًء يف عالقتها 

فيما بينها أو مع األفراد. تختلف هذه املوضوعات من دستور إىل آخر، فعىل سبيل املثال: 

الدستور األمريكي لعام 1789، يحتوي عىل سبع مواد فقط، تتعلق بالسلطات الثالث؛ 

والواليات،  االتحادية  بالحكومة  املتعلقة  األحكام  ثم  والقضائية،  التنفيذية،  الترشيعية، 

وأخرياً بعض املبادئ العامة، كمبدأ سمو الدستور األمريكي وكيفية تعديله. 

والحقاً إلقرار الدستور األمريكي رسيانه؛ تم إقرار وثيقة الحقوق كملحق له يف سنة 

التي  املوضوعات  سمو  ملبدأ  وتطبيقاً  األوىل.  العرش  التعديالت  عىل  وتحتوي   ،1791

تعديل نصوصها،  منها طريقة   )5( املادة  األمريكي، حددت  الدستور  وثيقة  تناولتها 

 )4/3( وموافقة  والشيوخ  النواب  مجليس  أعضاء   )3/2( بموافقة  ذلك  يتم  بحيث 

أغلبية عظمى  وهي  بمجلسيه،  والية  كل  برملان  من   )3/2( بأغلبية  الواليات  برملانات 

تحتاج حتماً إىل التوافق.85 

84  الدستور الفرنيس تبنى هذه اآللية أيضاً، فقد نص عىل عدم جواز تعديل النظام الجمهوري وما من شأنه املساس 

بوحدة إقليم الدولة )املادة 89 من الدستور(. 

85  ومن األمثلة األخرى عىل النصوص الدستورية التي تبنت هذه اآللية؛ الدستور العراقي لسنة 2005، إذ نصت املادة 

)126/2( منه عىل أنه: »ال يجوز تعديل املبادئ االساسية الواردة يف الباب االول والحقوق والحريات الواردة يف الباب 
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5-2-2-3. املستوى الثالث: املوضوعات الدستورية التي تنظم بقوانني أساسية )القوانني املكملة للدستور(

من  االستفادة  يمكن  وكيف  ذاتها،  الدستور  نصوص  إىل  الثاني،  املستوى  يف  أرشنا 

السلطة  تستطيع  ال  بحيث  السمو،  نصوصه  ملنح  الدستور  لتعريف  الشكيل  املعيار 

الترشيعية العادية أن تنال منها وفقاً ملفاهيم اللعبة الديمقراطية والتي تقوم عىل الحكم 

الشكيل  التعريف  ما بني  فاملزج  األغلبية واألقلية.  أو  األغلبية واملعارضة،  أو  واملعارضة، 

للدستور والذي يتعامل مع الدستور كوثيقة لها سمو، وما بني املوضوعات التي تحتويها 

الوثيقة الدستورية، سيحقق فعلياً السمو لهذه املوضوعات، وبخاصة عندما تصاغ هذه 

املوضوعات بطريقة تحقق الغاية من وجود الدستور، وهي تقييد السلطة وحماية الحرية. 

الدستورية  املوضوعات  إطار  يف  تندرج  أن  يمكن  التي  املوضوعات  تبقى  هذا  ومع 

املوضوعات من  لهذه  العامة  املبادئ  السياق، بني  التمييز يف هذا  واسعة جداً، ويمكن 

جهة، وتفصيالتها والتي من الصعب أن يكون محلها نصوص الدستور ذاته من جهة 

من  املوضوعات  هذه  باعتبار  الحل  هذا  يخل  ال  بحيث  لذلك،  عميل  حل  وثمة  أخرى. 

املوضوعات الدستورية التي يجب أن تتمتع بنوع من الحصانة والسمو، فال يخضعها 

لهوى املرشع العادي، وبنفس الوقت ال يؤدي إىل إغراق الوثيقة الدستورية بتفصيالت 

ال يفضل أن يكون محلها الدستور.

يكمن هذا الحل يف نص الوثيقة الدستورية نفسها عىل أن القوانني املنظمة ملوضوعات 

املستقلة  العامة  والهيئات  القضائية،  والسلطة  والحريات  الحقوق  كموضوع  معينة، 

التي ترشف عىل االنتخابات، واألحزاب، وضمانات املحاكمة العادلة...الخ، يجب أن يتم 

تنظيمها بـ »قانون أسايس«، أو بـ »قانون عضوي«، فعىل سبيل املثال، حدد الدستور 

الفرنيس العديد من املوضوعات التي يجب تنظيمها بقانون أسايس، يصدر عن املرشع 

العادي، ولكن وفق أغلبية أعىل من األغلبية املطلوبة إلصدار القانون العادي. ومن هذه 

املوضوعات عىل سبيل املثال، انتخاب رئيس الجمهورية، فبعد أن حددت املادة )6( من 

الدستور الفرنيس مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، وأنه ال يجوز أن يتقلد 

الثاني من الدستور، اال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني، وبناء عىل موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة 

الشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة ايام«. للمزيد حول اشرتاط األغلبية العظمى لتعديل 

الدستور، انظر: توماس ماركيت، مرجع سابق، ص 6.
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أكثر من واليتني؛ أحالت مسألة تطبيق هذه النصوص الدستورية إىل قانون األسايس.

املثال السابق، يوضح كيفية الجمع ما بني املوضوعات التي يجب أن يحتويها الدستور 

لهذه  السمو  صفة  عىل  لإلبقاء  األساسية  القوانني  أسلوب  استعمال  وكيفية  جهة،  من 

املوضوعات من جهة أخرى. حيث ال يمكن لألغلبية الترشيعية العادية إقرارها أو تعديلها، 

بل يتم النص عىل أن إقرار هذه القوانني أو تعديلها، إنما يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً من 

إجراءات صدور القوانني العادية، كأن يتطلب إقرارها مثالً أغلبية ثلثي أعضاء الربملان.

الدستور  يف  دستورية  بطبيعتها  تعترب  التي  املوضوعات  عىل  األخرى  األمثلة  ومن 

يف  التعيني   ،)11 )املادة  االستفتاء  أساسية،  قوانني  إىل  تنظيمها  إحالة  وتمت  الفرنيس، 

 ،)23 )املادة  والشيوخ  النواب  مجليس  عمل  إجراءات   ،)13 )املادة  الحكومية  الوظائف 

أعضاء املجلس الدستوري )املادة 57(، إحالة القضايا إىل املجلس الدستوري )املادة 61(، 

تنظيم عمل املجلس الدستوري وإجراءاته )املادة 63(، نظام القضاة )املادة 46(، نظام 

مجلس القضاء األعىل )املادة 65(... الخ. ويالحظ من األمثلة السابقة أن هذه املوضوعات، 

من هذه  العديد  نجد  ولهذا  السلطات،  عمل  بتنظيم  أو  والحريات  بالحقوق  تتعلق  إنما 

القوانني تتعلق بالسلطة القضائية، وهو ما سنعلق عليه بعد قليل عند بحثنا عالقة مبدأ 

سمو الدستور باملادة )43( من القانون األسايس الفلسطيني، والتي نجد ما يقابلها يف 

الكثري من األنظمة االستبدادية، كونها تعترب مقتل رئييس ملبدأ الفصل بني السلطات.

5-2-2-4. املستوى الرابع: القوانني العادية

هذه القوانني تتعلق بجميع املواضيع األخرى، باستثناء املوضوعات التي تم حجزها 

والقوانني  العادية  القوانني  أن  من  وبالرغم  األساسية،  القوانني  إىل  الدستور  بنص 

الثانية  يميز  ما  أن  إال  الترشيعية،  السلطة  وهي  الجهة،  ذات  عن  تصدر  األساسية 

أكثر  إجراءات  من  تتطلبه  ما  هو  العادية«،  »القوانني  األوىل  عن  األساسية«  »القوانني 

تعقيداً يف إصدارها، ضماناً لحصول التوافق عليها، وليس انفراد أغلبية داخل الربملان 

بتمريرها، مع رضورة االلتفات هنا إىل أهمية تطلب أغلبية بسيطة من أعضاء الربملان 

عند التصويت عىل مرشوع القانون كحد أدنى، بحيث ال يعد هذا القانون مقراً، إال إذا 
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صوت عليه باملوافقة؛ النصف 1+ من أعضاء الربملان ككل، وذلك لتاليف صدور قوانني 

دون نقاش حقيقي بني ممثيل الشعب.

5-2-2-5. املستوى اخلامس: التشريعات الثانوية أو التشريعات التنفيذية

لجوهر  أي سلطة  ممارسة  عدم  يتطلب  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  أن  من  بالرغم 

اختصاصات سلطة أخرى، وهذا بطبيعة الحال يشمل الترشيعات الثانوية التي تصدر 

عن السلطة التنفيذية، إال أنه والعتبارات عملية، وطاملا أن هذه الترشيعات تجد أساساً 

تفويضياً لها يف نصوص القوانني العادية، منحت العديد من األنظمة القانونية السلطة 

التنفيذية هذه الصالحية، مع وضعها لضوابط صارمة يف ممارستها.86 

الثانوي مجاله، بحيث ال  للترشيع  التفوييض  النص  أن يضع  الضوابط،  وأهم هذه 

يكون نص التفويض عاماً، كما جرت عليه املمارسة يف القوانني الفلسطينية، وإنما يجب 

أن يكون محدداً يف إطار تنفيذ النص الصادر عن السلطة الترشيعية، وأال يشمل مسائل 

واملسائل  والحريات  الحقوق  مثل  الترشيعية،  السلطة  اختصاص  من  بطبيعتها  هي 

الجنائية، واملسائل املالية، كما أنها ال تتعلق بواجبات ومسؤوليات السلطات املختلفة، 

التفوييض. وكما جرت عليه  النص  وأن يقترص مجالها عىل مسائل إجرائية يف حدود 

العادة يف األنظمة الدستورية، فإن نص التفويض يخضع للرقابة القضائية الدستورية، 

قراراً  باعتباره  اإلدارية  املحاكم  لرقابة  الثانوي  الترشيع  نصوص  خضوع  عن  فضالً 

إدارياً أخذاً باملعيار الشكيل.87 

5-2-2-6. القرار بقانون: خروج على مبادئ النظام الدستوري الدميقراطي والفصل بني السلطات 

باالستناد إىل ما أرشنا إليه سابقاً، ودون الخوض يف مربرات منح السلطة التنفيذية 

األسايس  القانون  ومنها  العربية  الدساتري  بناء عىل نصوص معظم  الترشيع  صالحية 

86  انظر يف اعتبارات منح السلطة التنفيذية صالحية إصدار الترشيعات التنفيذية: سامي جمال الدين، اللوائح اإلدارية 

وضمانة الرقابة القضائية، اإلسكندرية: منشأة املعارف، بدون تاريخ نرش، ص 9 10-.

دليل  الخرض،  الباقي، محمد  الشأن: مصطفى عبد  الترشيعية بهذا  الثانوية واملمارسات  الترشيعات  انظر يف قيود    87

صياغة الترشيعات الثانوية، معهد الحقوق –جامعة بريزيت: رام الله، 2004، ص 47 51-.
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الفصل  املادة )43( منه،88 فإن مثل هذه الصالحية، تعترب مقتاًل ملبدأ  الفلسطيني يف 

بني السلطات، وخروجاً عىل مبادئ النظام الدستوري الديمقراطي، والذي يشكل مبدأ 

الفصل بني السلطات أحد أهم ركائزها، كما أن مثل هذه الصالحية تناقض فكرة الدولة 

الحديثة، فقديماً كانت السلطات تمارس من قبل شخص واحد، يجمع ما بني سلطة 

الترشيع والتنفيذ، وهو ما شكل أساس االستبداد والفساد وانعدام الحرية. وبالرغم من 

أهمية التفصيل يف هذا الجانب، إال أن مجاله ليس يف هذه الدراسة، وتكفي اإلشارة هنا 

إىل أن جميع املبادئ التي تم تناولها سابقاً، لن يكون لها أي قيمة يف اتجاه تبني نظام 

الدول  يف  املحاكم  أن  وطاملا  الصالحية،  هذه  مثل  وجدت  طاملا  ديمقراطي،  دستوري 

تها بصورة تسمح للسلطة التنفيذية، إصدار  التي تتبنى دساتريها هذه الصالحية فرسَّ

القوانني يف جميع املجاالت التي يجوز للسلطة الترشيعية الترشيع فيها ابتداء.89 

كما أن مثل هذه النصوص تعود بنا إىل تبني مبدأ االلتزام الذاتي أو التقيد الذاتي 

بمبادئ العدالة، واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته، وهو ما ثبت أنه وهٌم يجري خلفه 

فقط من يحاولون تربير ترصفات السلطة، كما أنه يناقض فكرة وجود دستور يتناول 

النص  يعود  ثم  بينها،  فيما  وعالقتها  واختصاصاتها  وصالحياتها  السلطات  شكل 

ليحول دور سلطة كاملة يف يد شخص هو إما غري منتخب )يف األنظمة امللكية واألنظمة 

الوراثية( أو شخص فاقد للرشعية أو ذاهب باتجاه فقدانها من خالل إرسافه باستعمال 

هذه الصالحية، وبخاصة، عند تعلق ترشيعاته بالحقوق والحريات األساسية أو بتعديل 

88  تنص هذه املادة عىل أنه: »لرئيس السلطة الوطنية يف حاالت الرضورة التي ال تحتمل التأخري يف غري أدوار انعقاد 

املجلس الترشيعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها بعد 

صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت عىل املجلس الترشيعي عىل النحو السابق 

ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون«.

89  لم تعمل املحكمة العليا الفلسطينية التي تنعقد بصفتها محكمة دستورية، يف سياق تفسريها لنص املادة )43( من 

القانون األسايس املعدل بمناسبة نظرها وفصلها يف طعن قدم لها بعدم دستورية قرار بقانون عىل تحديد ضوابط أو 

مجاالت يمنع معالجتها بموجب قرارات بقوانني، بل أنها أقرت عدم وجود ضوابط عىل صالحية الرئيس بهذا الشأن 

)انظر: حكم املحكمة العليا املنعقدة يف رام الله بصفتها الدستورية، رقم )3/2007(، بتاريخ 26/5/2009؛ حكم 

املحكمة العليا املنعقدة يف رام الله بصفتها الدستورية، رقم )3/2009(، بتاريخ 13/4/2010، منشورات منظومة 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudg�  القضاء والترشيع يف فلسطني »املقتفي«، عىل الرابط االلكرتوني اآلتي:

ments/ViewCJCard.aspx?CJID=87235، تاريخ االسرتداد 20/2/2015(   
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شكل السلطات واختصاصاتها عىل نحو يركز من صالحياته كأن يمنح نفسه صالحية 

تعيني أو عزل أعضائها.

باإلضافة إىل ذلك، تنهي هذه الصالحية مبدأ سمو موضوعات القانون الدستوري، 

فالسلطة التنفيذية ترشع يف جميع املجاالت دون أي حاجة ألدنى توافق، ودون أي اتباع 

إلجراءات ترشيعية تضمن الحد األدنى من الرقابة عىل أداء السلطات، وهذا ما يطعن يف 

مبدأ الديمقراطية القائم عىل أساس حكم الشعب بواسطة الشعب ولصالح الشعب. وهو 

بالنتيجة ما يوصل النظام إىل مأزق حقيقي، لن يكون هناك إمكانية للخروج منه إال من 

خالل هدمه، وهو أحد األسباب األساسية للثورات، حيث يفشل النظام يف تحقيق مبادئ 

النظام الدستوري الديمقراطي، ويتجه نحو مبادئ النظام الحاكم، وسمو الرئيس أو 

امللك بدالً من سمو الدستور أو سيادة القانون.90 

90 تضمن تصور شامل بشأن قطاع العدالة تبناه مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 18/9/2012، اقرتاح بعض النصوص 

مهام  العدل  وزير  بتويل  اقرتاح  بينها  بقوانني. ومن  قرارات  بموجب  اقرارها  يتم  القضاء  لعمل  الناظمة  الترشيعية 

واختصاصات النائب العام، ومن هنا، تلحظ إشارة إىل إمكانية تعديل القانون األسايس بموجب قرارات بقوانني، إذ ال 

يمكن تصور تطبيق هذا االقرتاح دون أن يطال التعديل بعض نصوص القانون األسايس املعدل. 
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6. القيود الدستورية على ممارسة احلقوق واحلريات األساسية

يركز هذا البند عىل الطرق التي تتبعها الدساتري املقارنة يف سياق تنظيمها للقيود 

التي تخضع لها ممارسة الحقوق والحريات األساسية التي تنص عليها، وذلك بهدف 

الالزمة  الضمانات  توفري  شأنها  من  والتي  املسألة،  هذه  بشأن  املثىل  الطريقة  تحديد 

الحرتام وحماية الحقوق والحريات األساسية، بحيث يكون أمام املرشع الدستوري يف 

فلسطني خيار تبنيها يف أي جهد مستقبيل لتعديل القانون األسايس أو صياغة دستور 

الدولة الفلسطينية، ويكون أمام القايض الفلسطيني أيضاً خيار إعمالها يف سياق نظره 

لقضايا تعرض عليه وتتعلق بانتهاك أي من الحقوق والحريات األساسية لألفراد. وال 

ليست  األساسية  والحريات  الحقوق  أن  األوىل  مسألتني؛  إىل  التطرق  من  ذلك  قبل  بد 

مطلقة ويجوز تقييدها ضمن ضوابط معينة، وتتعلق األخرى بأهمية النص عىل القيود 

يف صلب مواد الدستور، ثم نبحث بعد ذلك طرق تحديد القيود عىل الحقوق والحريات 

ونفاضل بينها.

6-1. احلقوق واحلريات األساسية ليست مطلقة
باتت مسألة جواز فرض القيود عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية، مسألة 

الدولية  املعاهدات  أن  كما  ديمقراطية،  أكثرها  يف  حتى  الدول  دساتري  يف  بها  مسلم 

املتعلقة بحقوق اإلنسان، تجيز هي األخرى فرض قيود عىل ممارسة األفراد للحقوق 

والحريات التي تنص عليها، مع استثنائها يف ذلك لعدد قليل من هذه الحقوق، والتي ال 

يجب أن تخضع ممارستها ألي نوع من القيود.91 ويف هذا السياق، يمكن القول بوجود 

للتعذيب  التعرض  عدم  يف  الحق  عىل  الدولية  املعاهدات  ويف  الدساتري  يف  إجماع  شبه 

أو  العبودية  من  الحماية  يف  والحق  والالإنسانية،  القاسية  املعاملة  رضوب  من  وغريه 

الرق أو السخرة، وحرية املعتقد والفكر والوجدان وحرية الرأي، وليس الحق يف التعبري 

عنها، هي حقوق مطلقة ال يجب أن تنطوي عىل أي نوع من القيود مهما كانت درجة 

91 املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، املدرسة الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسييس، مرجع سابق، 

ص 12 -13.
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معقوليتها. فاملادة )7( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل سبيل املثال، 

تقرر عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو الحاطة بالكرامة...، وتؤكد املادة )18( عىل حق اإلنسان يف حرية الفكر والوجدان 

والدين، ويف املادة )1/19(، تأكيد عىل حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، 

من  نوع  ألي  عليها  نصت  التي  الحقوق  تخضع  ال  مجتمعة،  أو  منفردة  املواد  فهذه 

القيود أو االستثناءات. بينما نجد أن نصوص أخرى يف ذات العهد تقرر رصاحة إخضاع 

إخضاع  تقرر جواز   )2/19( فاملادة  للقيود،  والحريات  الحقوق  من  العديد  ممارسة 
ممارسة الحق يف حرية التعبري لبعض القيود، ثم تبني ماهية هذه القيود وضوابطها.92

من  األساسية، هي  والحريات  الحقوق  ممارسة  القيود عىل  إن مسألة جواز فرض 

أكثر املسائل حساسية يف منظومة حقوق اإلنسان، فثمة جملة من االعتبارات واملصالح 

يجب أخذها بعني االعتبار عند ممارسة أي من الحقوق والحريات، وأول هذه االعتبارات 

وأكثرها منطقية؛ هي املتعلقة باحرتام حقوق وحريات اآلخرين، فكل الحقوق والحريات 

متساوية، يجب االعرتاف بها للجميع بشكل متساٍو وشامل. وبالتايل، يمثل عدم مراعاة 

هذا االعتبار؛ إخالالً بمبدأ املساواة، ألن حقوق وحريات بعض األشخاص سوف تفقد 

ويندل  )أوليفر  يقول  هذا  ويف  آخرين93.  أشخاص  وحريات  حقوق  لحساب  فعاليتها 

هوملز( قايض املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية: »حقي يف أرجحة معصمي 

ينتهي حيثما يبدأ أنف الرجل اآلخر«. وقد بني إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس 

معالم هذه املعادلة بوضوح، إذ جاء فيه: »تتمثل الحرية يف إمكانية القيام بكل ما ال 

يرض بالغري: فممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ال حدود لها، إال يف تلك التي تضمن 
لبقية أفراد املجتمع التمتع بنفس الحقوق...«.94

92  للمزيد حول ما يجوز تقييده من الحقوق والحريات وما ال يجوز يف األنظمة الوطنية والدولية، أنظر: محمد يوسف 

20-. وقد تناوله تحت عنوان حقوق اإلنسان األساسية وحقوق   16 علوان، محمد خليل املوىس، مرجع سابق، ص 

اإلنسان العادية. 

93 For more details on limits of human rights see, Fleiner, Thomas, and Lidija Basta Fleiner. Ibed. 198 – 209.
94  انظر يف ذلك: املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، القيود القانونية عىل الحقوق املدنية والسياسية، املؤسسة 

الدولية للتقرير عن الديمقراطية: برلني، ترشين أول 2012، ص 2؛ املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، املدرسة 

الدستورية الجديدة: الشكل الجديد للمسار التأسييس، مرجع سابق، ص 12 13-.
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باإلضافة إىل ذلك، ثمة اعتبارات تتعلق باحرتام وحماية مصالح املجتمع ككل، والتي 

العامة، واآلداب  الوطني، والصحة  العام، واألمن  النظام  يعرب عنها غالباً بمصطلحات 

املوازنة  إطار  يف  واألصعب  األهم  املعادلة  تفرز  التي  هي  االعتبارات  وهذه  العامة.95 

ذلك  أخرى،  من جهة  للقيود  وإخضاعها  من جهة،  األساسية  والحريات  الحقوق  بني 

حسن  عىل  تقف  التي  هي  املرشوعة،  العنف  وسائل  تحتكر  والتي  العامة  السلطة  أن 

سري املصلحة العامة يف مواجهة األفراد الطرف األضعف يف هذه املعادلة. كما أن هذه 

القيود  االستبدادية كمربر لفرض  األنظمة  تم استخدامها من قبل  ما  االعتبارات غالباً 

عىل  منها،  السياسية  وبخاصة  األساسية،  والحريات  الحقوق  ممارسة  عىل  االعتباطية 

نحو أدى إىل إفراغ هذه الحقوق من محتواها.

والحريات  الحقوق  الطالق  الدعوة  إىل  بالكثريين  حذا  الذي  هو  السبب  هذا  ولعل 

األساسية وعدم تقييدها بأي نوع من القيود مهما بلغت درجة معقوليتها. بيد أن هذا 

القول يفتقد للكثري من الواقعية، فمن جانب، يمثل إخضاع الحقوق والحريات للقيود 

إحدى أدوات حمايتها، وأن عدم إخضاعها للقيود يشكل تقويضاً ملصداقية النصوص 

الدستورية الناظمة للحقوق والحريات، بل ومصداقية الدستور ككل من جانب آخر، 

وذلك بإعالنه عن حقوق غري واقعية مطلقة ال تحدها حدود وال تخضع ألي قيود، مما 

يؤدي إىل حالة من الفوىض تصاحب ممارسة األفراد لحقوقهم وحرياتهم.96 

الحقوق،  عليها  تنطوي  قيود  وهي  ذكرها،  السابق  القيود  بني  التفرقة  هنا  ويجب 

ويجب إعمالها حتى وإن لم يرد النص عليها يف معاهدة دولية أو يف دستور أو يف ميثاق 

للحقوق، ألنها معروفة ضمناً، وبني القيود التي يجري فرضها بناًء عىل التقييم الذي 

تجريه سلطات الدولة للواقع السيايس واالقتصادي واالجتماعي،97 ففي األخرية تكمن 

الخطورة، ألن التفسري الواسع لها قد يؤدي إىل إساءة استعمال السلطة. وبالتايل، يجب 

95  للمزيد حول هذه املفاهيم، وما يجب أن تعنيه، انظر: املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، القيود القانونية عىل 

الحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق، ص 3-4.

العظيم،  ناديا عبد  الدستور، ترجمة  الدليل اإلرشادي عن حقوق اإلنسان ووضع  96  دزيدك كيدزيا، روبرت هاوبندر، 

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان –األمم املتحدة ومركز العقد االجتماعي: جنيف والقاهرة، بدون تاريخ نرش، ص 14 15-.

97	 	See,	Robert	Alexy,	Discourse	Theory	and	Fundamental	Rights.	Menéndez,	Agustín	J,	and	Erik	O	
Eriksen.	Arguing	Fundamental	Rights,	Springer,	2006.	15	�	33
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أن تكون القيود املبنية عىل تقييم الواقع وحسن أداء الدولة لوظائفها بما يحقق الرفاه 
العام ملواطنيها، منصوص عليها يف الدستور بشكل منضبط إىل حد كبري.98

6-2. أهمية حتديد القيود يف الدستور
والحريات  الحقوق  ممارسة  لها  تخضع  التي  القيود  تحديد  بمكان،  األهمية  من 

األساسية، وتحديد املدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه القيود، واألساس الذي تستند 

إليه، يف صلب مواد الدستور بشكل واضح ومنضبط، وذلك تجنباً لقيام سلطات الدولة 

اعتباطية  قيود  بفرض  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  املختلفة، وبخاصة  وأجهزتها 

من  يصدرونه  ما  خالل  من  وحرياتهم  لحقوقهم  األفراد  ممارسة  عىل  مربرة  غري 

ترشيعات أو ما يتخذونه من إجراءات وتدابري إدارية وتنفيذية، واتخاذ القضاء من هذه 

القيود مربراً لوصف أعمال السلطات األخرى باملرشوعية. صفوة القول: أنه يجب النص 

يف صلب الدستور عىل إخضاع سلطات الدولة هي األخرى لقيود محددة وواضحة يف 

سياق قيامها بفرض القيود عىل ممارسة األفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهذا ما يعرب عنه 

بالقيود املضادة للقيود أو بالحدود املضادة للحدود.99 

بناًء عىل ما تقدم، يغدو التساؤل الرئيس يف سياق جواز إخضاع الحقوق والحريات 

الوثيقة  يف  األساسية  والحريات  الحقوق  تقييد  يتم  كيف  هو:  للقيود،  األساسية 

الدستورية؟ أي اآلليات أو الطرق املختلفة لتقييد الحقوق والحريات األساسية، هذا ما 

سوف نبحثه يف اآلتي:

6-3. طرق تقييد احلقوق واحلريات األساسية
تتبنى الدول يف وثائقها الدستورية آليات مختلفة يف كيفية فرض القيود عىل الحقوق 

والحريات، والتي تشكل من الوجهة األخرى، القيود التي تخضع لها سلطات الدولة عند 

فرضها لتلك القيود. وتختلف هذه اآلليات يف مدى توفريها لضمانات احرتام وحماية 
98  دزيدك كيدزيا، روبرت هاوبندر، مرجع سابق، ص 15.

 :UNDP 99  انظر يف ذلك: ياش غاي، جل كوترل، إعالن األلفية والحقوق والدساتري، صندوق األمم املتحدة اإلنمائي

نريوبي، 2010، ص 107.
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الحقوق والحريات، ففي حني لم يوفر بعضها ضمانات حقيقية يف هذا املضمار، نجح 

البعض اآلخر يف ذلك، ووفر الضمانات الالزمة الحرتام وحماية الحقوق والحريات.

6-3-1. »يف حدود القانون« »مع مراعاة أحكام القانون«؛ قيود السترداد احلقوق واحلريات

أول هذه الطرق، هي إحالة فرض القيود إىل الربملان، بحيث يأتي النص الدستوري 

مؤكداً عىل ضمان هذا الحق، ثم يربط ممارسته بالقيود التي يحددها القانون الصادر 

عن الربملان، ويظهر ذلك بعبارات »يف حدود القانون« أو »مع مراعاة أحكام القانون«، 

قليل  العربية، ولم يتجنبها سوى عدد  الدساتري  اآللية يف معظم  تبني هذه  وقد جرى 

أبزها الدستور التونيس الصادر سنة 2014.

فعىل الرغم من تسليم الدساتري العربية ومنها فلسطني بخضوع ممارسة الحقوق 

والحريات للقيود، إال أنها أحالت مسألة وضع هذه القيود إىل برملاناتها بموجب قوانني 

تصدرها لهذه الغاية، فاملادة )19( من القانون األسايس املعدل عىل سبيل املثال تقرر 

حق كل إنسان يف التعبري عن رأيه، ولكنها تربط هذا الحق بمراعاة أحكام القانون، وهو 

نص مطابق تقريباً لنص املادة )47( من الدستور املرصي لسنة 100.1971 ويف املادة 

)26( من القانون األسايس ربط ملمارسة الحقوق السياسية بالقيود التي ينص عليها 

القانون، فحق تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها يتم وفقاً للقانون، وحق عقد 

)27( كفل  املادة  القانون. ويف  يتم يف حدود  والتجمعات  واملواكب  العامة  االجتماعات 

املادة  وتكفل  العالقة.  ذات  وللقوانني  له  وفقاً  اإلعالم  وسائل  حرية  األسايس  القانون 
)4/25( حق اإلرضاب يف حدود القانون.101

يفيد  إعالن  بمثابة  إنها  تحميه،  أو  حقاً  تمنح  ال  النصوص  هذا  مثل  إن  الواقع،  يف 

بوجود هذا الحق، وأنه خاضٌع للقيود دون تحديد املدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه 

100  يالحظ التطور عن هذا النص يف الدستور املرصي الصادر سنة 2014، حيث لم يربط حرية التعبري بأي من القيود، 

فقد نصت املادة )65( منه عىل أنه: »حرية التعبري ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، 

أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش«.

101  للمزيد من نصوص أخرى من دساتري العالم العربي وتحليلها يف مجال القيود عىل الحقوق املدنية والسياسية، انظر: 

القاهرة  العربية: دراسة مقارنة، مركز  الدساتري  املدنية والسياسية يف  الحقوق  ضمانات  فاتح سمري عزام، 

لدراسات حقوق اإلنسان: القاهرة، 1995، ص 27 وما بعدها.  
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القيود، وهو ما يربر للسلطات املختلفة تضييق مدى الحقوق وتوسيع مدى القيود، وهذا 

بخالف ما هو الحال عليه يف األنظمة الديمقراطية حيث استقر دور السلطات فيها عىل 

توسيع مدى الحقوق إىل أكرب قدر ممكن، وتفسري القيود يف أضيق نطاق ممكن. يف حني 

أدت هذه النصوص يف دساتري الدول العربية وفلسطني إىل صدور الكثري من القوانني 

التي تقيد الحقوق عىل نحو أدى إىل إفراغ هذه األخرية من محتواها، فعىل سبيل املثال، 

أصدر مجلس الشعب املرصي يف ظل رسيان دستور 1971، قانوناً يحظر أي نقاش 

تمنع  إصدار ترشيعات  وتم  العام،  باألمن  تتعلق  أسس  الرئيس عىل  عام حول صحة 

توجيه النقد العلني للرشطة والجيش واملحاكم. ونتج عن هذه الترشيعات، والتي لبست 

يف الغالب ثوب القانون، والتي اتخذت من الدستور غطاًء رشعياً لها، واقعاً أصبح معه 
انتقاد الدولة أمراً شبه مستحيل، رغم النص الدستوري عىل الحق يف حرية التعبري.102

الترشيعية  صالحيته  إىل  باالستناد  الوطنية  السلطة  رئيس  أصدر  فلسطني،  ويف 

االستثنائية يف القانون األسايس، مجموعة من القرارات التي لها قوة القانون واملراسيم 

والحريات  الحقوق  ممارسة  عىل  القيود  فرض  يف  أثر  لها  كان  الرئاسية،  والقرارات 

األمن  2007 بشأن  بقانون رقم )11( لسنة  القرار  املثال،  األساسية، منها عىل سبيل 

الوقائي،103 والذي منح بموجبه لضباط وضباط صف اإلدارة العامة يف األمن الوقائي 

صفة الضبط القضائي، وقد أدى ذلك إىل نتائج سلبية عىل الحقوق والحريات األساسية، 

وبخاصة فيما يتعلق بالحرية الشخصية واألمن الشخيص )القبض غري املرشوع( ويف 

هذا السياق، يمكن قراءة القرار بقانون رقم )15( لسنة 2009 بشأن الهيئة الفلسطينية 

لتنظيم قطاع االتصاالت،104 والذي منح تلك الهيئة سلطة منح بعض موظفيها صفة 

ممارسة حق  تنظيم  بشأن   2008 لسنة   )5( رقم  بقانون  والقرار  القضائي،  الضبط 

اإلرضاب يف الخدمة املدنية،105 والذي أحال بموجبه تنظيم االرضاب يف الوظيفة العامة 

الدولية  املؤسسة  الليبية،  الدستورية  العملية  يف  الرئيسية  املحاور  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة    102

للديمقراطية واالنتخابات: السويد، 2014، ص 13 14-.

103  املنشور عىل الصفحة )4(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )74(، بتاريخ 6/9/2008.

104  املنشور عىل الصفحة )6(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )82(، بتاريخ 22/8/2009.

105  املنشور عىل الصفحة )29(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )0(، بتاريخ 20/6/2008.
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إىل قانون العمل، الذي يتطلب بدوره الحصول عىل موافقة خطية من )%51( من عدد 

العاملني يف املنشأة لتنفيذ اإلرضاب، األمر الذي يجعل معه ممارسة حق اإلرضاب، أمر 

مستحيل يف ظل اشرتاط تحقق هذه النسبة الكبرية، فضالً عن أن هذين الترشيعني لم 

يأِت كليهما بأحكام تتعلق بدور النقابات. 

الحقوق  انتهكت،  نقل  لم  إن  قيوداً،  فرضت  ترشيعات  عىل  األخرى  األمثلة  ومن 

والحريات األساسية بعد صدور القانون األسايس: القرار رقم )28( لسنة 2007 بشأن 

اختصاص القضاء العسكري يف حالة الطوارئ،106 والذي وسع بموجبه من اختصاص 

2007 بشأن  هذا القضاء عىل نحو شمل محاكمة املدنيني،107 والقرار رقم )8( لسنة 

يف  واسعة  سلطات  الداخلية  وزارة  منح  بموجبه  تم  والذي  والهيئات،108  الجمعيات 

مواجهة الجمعيات الخريية بما فيها وقف النشاط.

أما بخصوص الترشيعات التي صدرت يف فرتة سابقة عىل صدور القانون األسايس 

األساسية،  والحريات  الحقوق  تقييد  يف  أثر  لها  وكان  ذلك،  بعد  بالرسيان  واستمرت 

فهي كثرية، وقد تم الركون إليها يف الكثري من املمارسات التي قوضت ممارسة األفراد 

املثال: قانون منع الجرائم  انتهاكها، منها عىل سبيل  لحقوقهم وحرياتهم، وأوغلت يف 

األردني رقم )7( لسنة 109،1954 والذي أعطى للمحافظ، وهو جهة تنفيذية، صالحية 

رقم  والنرش  املطبوعات  وقانون  القضاء،  إىل  الرجوع  دون  الشبهة  بمجرد  التوقيف 

)9( لسنة 110،1995 والذي فرض الكثري من القيود عىل الحريات اإلعالمية. وكان من 

أهم تلك الترشيعات وأخطرها، املرسوم الرئايس رقم )3( لسنة 1998 بشأن تكريس 

الوحدة الوطنية ومنع التحريض،111 والذي تتضمن تجريماً لكثري من األفعال بموجب 

يف  والعقاب  التجريم  منظومة  إىل  السياق  هذا  يف  ونشري  وفضفاضة.  غامضة  عبارات 

106  املنشور عىل الصفحة )36(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )73(، بتاريخ 13/9/2007.

107  للمزيد حول محاكمة القضاء العسكري للمدنيني، انظر: نارص الريس، عدم مرشوعية محاكمة املدنيني الفلسطينيني 

أمام القضاء العسكري، مؤسسة الحق: رام الله، 2011.

108  املنشور عىل الصفحة )74(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )71(، بتاريخ 9/8/2007.

109  املنشور عىل الصفحة )141(، من عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم )1173(، بتاريخ 1/3/1954.

110  املنشور عىل الصفحة )11(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )6(، بتاريخ 29/8/1995.

111  املنشور عىل الصفحة )11(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )26(، بتاريخ 26/11/1998.
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قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 112،1960 التي تقوم عىل اعتبار القيود عىل 

به  االعرتاف  تم  إن  األسايس،  الحق  أن  العامة يف حني  القاعدة  الحقوق والحريات هي 

أصالً، فإنه يكون يف إطار االستثناء، ومن األمثلة عىل ذلك ما يسمى بجرائم النرش، والتي 

أفرط هذا القانون بتناولها، بحيث لم يبَق من حرية التعبري الواردة يف القانون األسايس 

سوى االسم أو الشعار.113 

ويبدو أن هناك توجه يف فلسطني الستمرار هذه املمارسة الترشيعية، فمرشوع قانون 

التي  الكثري من األحكام  الذي تم اإلعالن عن بعض نصوصه مؤخراً، تضمن  املحافظني، 

تنطوي عىل مساس خطري ليس فقط بالحقوق والحريات املعرتف بها يف القانون األسايس، 

بل أيضا بالنظام القضائي ودور السلطة القضائية يف ممارسة الرقابة عىل أعمال السلطات 

املختلفة، فاملحافظ سيكون له الحق بحبس أي شخص يف حالة وجود شبهة أو قرائن عىل 

أنه ينوي ارتكاب جناية، وذلك بمعزل عن أي دور للقضاء يف هذا اإلطار.114 

يالحظ مما سبق، أنه ال فرق بني فلسفة الترشيعات التي وضعت قيوداً مفرطة عىل 

ممارسة الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها شكالً يف كافة الوثائق الدستورية 

التي تعاقبت عىل حكم فلسطني، بما يف ذلك القانون األسايس، ال باختالف املدة الزمنية، 

وال باختالف جهة الترشيع، سواًء أكانت جهة وطنية أو غري وطنية، أو كانت السلطة 

وهذا  االستثنائية.  الترشيعية  صالحياتها  خالل  من  التنفيذية  السلطة  أو  الترشيعية 

يعني أن النصوص الناظمة للحقوق والحريات يف تلك الوثائق، لم يكن لها أثر واضح 

يف حمايتها، كما أن هذ الحالة لم تتغري، حتى ما بعد انضمام السلطة الوطنية لعدد من 

االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.115 

112  املنشور عىل الصفحة )374(، من عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم )1487(، بتاريخ 1/5/1960.

113  للمزيد حول هذه املسألة يف قانون العقوبات تفصياًل، انظر: محمد فوزي الخرض، القضاء واإلعالم: حرية التعبري 

بني النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية »مدى«: رام الله، 2012، ص 

.-85 71

114  للمزيد حول مرشوع قانون املحافظني، انظر مقال: عيل دراغمة، السيد الرئيس: اقرأ مرشوع قانون املحافظني، 

 ،http://www.wattan.tv/ar/news/120288.html اآلتي:  الرابط  عىل  لألنباء  وطن  وكالة  ثمني،  صيد  هناك 

تاريخ االسرتداد: 25/2/2015.

115  وقد اتسم الواقع الفلسطيني بوجود انتهاكات عديد لحقوق املواطنني وحرياتهم )انظر يف ذلك، تقارير الهيئة املستقلة 

لحقوق اإلنسان، مرجع سابق(.



67

األصدق  الوصف  االسرتداد«، هذا هو  »أحكام  إنها  االسرتدادية،  النصوص  إنها بحق 

للنصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات األساسية يف الدساتري التي تنشئ نظاماً 

ال يقوم عىل مبادئ النظام الدستوري الديمقراطي، نصوص تعلن عن الحقوق والحريات 

من  الحقوق  تلك  سحب  إمكانية  عىل  تنص  الوقت  نفس  ويف  األفراد،  لجميع  األساسية 

قبل سلطات الدولة عرب إصدار الترشيعات. هذا التوصيف يشبه إىل حد كبري من يعطي 

تمنح حقاً  الدولة ال  أن  تأكيدنا هنا عىل  اليرسى )مع  باليد  ليعود ويأخذ  اليمني،  باليد 

أو تلغيه، فالحقوق والحريات ال تمنح، بل هي لصيقة باإلنسان، وما عىل الدولة سوى 

التزام باحرتامها وحمايتها(. ونصوص االسرتداد تلك، تمثل تقويضاً ألي حماية يوفرها 

الدستور للحقوق والحريات األساسية، ألنها تسمح للترشيعات بإلغاء كل املعاني الكامنة 

يف الحقوق األساسية، وبخاصة يف ظل غياب جهاز قضائي قوي ومستقل، بحيث تعترب 
عملية اسرتداد السلطات للحقوق الدستورية يف ظل تلك الظروف أكثر سهولة ويرساً.116

الطريقة  تبني  نشأ عن  والذي  اإلنسان ككل،  ملنظومة حقوق  املضاد  للواقع  نتيجة 

السابقة يف فرض القيود عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية »أحكام االسرتداد«؛ 

الدكتاتوري  الحكم  مرارة  منها  ذاق  من  وبخاصة  العالم،  بلدان  من  العديد  اتجهت 

-االستبدادي، إىل تبني الحلول الناجعة التي تكبح جماح السلطات العامة عن فرض 

القيود االعتباطية غري املربرة عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية، فأدرجت هذه 

القيود يف وثيقتها الدستورية، وأوضحتها، وفصلتها، ولم تحل أمرها ال إىل الربملان وال 

إىل غريه. وعملت باإلضافة إىل ذلك، عىل إيجاد األدوات التي تؤدي إىل إنفاذ هذه الحقوق 

وتطبيقها. ويف هذا السياق، قدمت التجارب الدستورية يف كل من أملانيا 1949، وكندا 

بها يف كيفية  يحتذى  نماذجاً   ،2014 تونس  1996، وحديثاً  أفريقيا  1982، وجنوب 

التقييد الدستوري ملمارسة الحقوق والحريات من جهة، ويف إخضاع السلطات العامة 

هي األخرى للقيود عندما تهم بفرض قيود عىل حقوق األفراد وحرياتهم األساسية من 

جهة أخرى. كما أن الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، قدمت هي األخرى بعض 

الدولية  املؤسسة  الليبية،  الدستورية  العملية  يف  الرئيسية  املحاور  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة    116

للديمقراطية واالنتخابات: السويد، 2014، ص 14.
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الدستورية يف  التجارب  عن  والتي ال تختلف جذرياً  املضمار،  الحسنة يف هذا  النماذج 

الدول الديمقراطية.

تتبنى تلك الوثائق طرقاً مختلفة يف سياق تحديدها للقيود التي يمكن فرضها عىل 

الحقوق والحريات األساسية، سوف نعمل عىل تغطيتها يف اآلتي:

6-3-2. التقييد اخلاص

الذي  النص  ذات  يف  بأكثر  أو  بقيد  أو حرية  كل حق  ربط  يف  الطريقة  هذه  تتمثل 

التقييد،  عليها هذا  يقوم  التي  األسس  يبني  الحرية، وذلك عىل نحو  أو  بالحق  يعرتف 

للقيود. وتتفاوت  الحرية  أو  الحق  فيها خضوع  التي يمكن  الحاالت  ويرشح بوضوح 

مدى الحماية التي توفرها هذه الطريقة من دستور آلخر، بالنظر إىل اختالف الصياغة 

القانونية للنص. ويرجع سبب تبني هذه الطريقة إىل الرغبة يف تأطري سلطة التأويل 

التي يتمتع بها القايض املكلف بتفعيل الحقوق والحريات.117 وقد اتبعت هذه الطريقة 

يف دستور جنوب أفريقيا، فمثالً: نصت املادة )16( منه عىل أنه: 

»1. لكل شخص الحق بالتمتع بحرية التعبري، التي تتضمن: 

أ.  حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى؛   

  ب.  حرية تلقي أو إرسال املعلومات أو األفكار.

  ت.  حرية اإلبداع الفني؛

  ث.  الحرية األكاديمية وحرية البحث العلمي.

2. الحق يف الفقرة )1( ال يشمل:

أ.  الدعاية للحرب؛   

  ب.  التحريض عىل العنف الوشيك؛

  ت.  تشجيع الكراهية املبنية عىل العنرص، أو العرق، أو الجنس، 

أو الدين، وما يشكل تحريضاً عىل إلحاق الرضر«.

التاسييس، مرجع  للمسار  الجديد  الشكل  الجديدة:  الدستورية  املدرسة  الديمقراطية،  للتقرير عن  الدولية  املؤسسة    117

سابق، ص 13؛ محمد فوزي الخرض، مرجع سابق، ص 71.



69

يبني هذا النص بوضوح القيود التي يمكن فرضها عىل حرية التعبري، ويجعل هذه 

القيود يف أضيق الحدود، إذ ال يجوز فرض أي قيد عىل حرية التعبري بخالف الحاالت 

القيود  فرض  أمر  يرتك  ال  بذلك  وهو  املادة،  تلك  من   )2( الفقرة  يف  عليها  املنصوص 

للمرشع، كما أنه لم ينص عىل هذه القيود بعبارات فضفاضة غامضة، كالنظام العام 

أو اآلداب العامة. والتي بقيت فرتة طويلة، قيٌم تشرتط العديد من دساتري العالم ومنها 

األساسية،  والحريات  الحقوق  بعض  ممارسة  سياق  يف  مراعاتها  العربية  الدساتري 

فمثالً: نصت املادة )18( من القانون األسايس املعدل عىل أنه: »حرية العقيدة والعبادة 

اآلداب  أو  العام  بالنظام  اإلخالل  عدم  رشيطة  مكفولة  الدينية  الشعائر  وممارسة 

العامة«. إن استخدام هذه القيم يف تقييد الحقوق والحريات ال يؤدي إىل توفري ضمانة 

حقيقية الحرتام وحماية حقوق األفراد وحرياتهم، إذ إنها تتسم بدرجة كبرية من الذاتية 
والعمومية، كما أنها غري معرفة يف أي مكان آخر يف الدستور.118

وقد تم تبني هذا الطريقة يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، فهو ينص عىل 

املادة  املثال، نصت  الحرية، فعىل سبيل  أو  بالحق  الذي يعرتف فيه  النص  القيد يف نفس 

2 من هذه  الفقرة  املنصوص عليها يف  الحقوق  أنه: »تستتبع ممارسة  )3/19( منه عىل 

املادة )وهي التي تعرتف بالحق يف حرية التعبري( واجبات ومسؤوليات خاصة، وعىل ذلك 

يجوز إخضاعها لبعض القيود رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:

  أ. الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،

  ب. لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة«. 

وتضيف املادة )20( من العهد قيوداً أخرى يمكن فرضها عىل الحق يف حرية التعبري 

بنصها عىل حظر القانون أي دعاية للحرب، أو أي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية 

أو الدينية تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف. وهذا يعني أنه يمكن فرض 

القيود عىل الحق يف حرية التعبري لألسباب الواردة يف املادة )3/19( ويف املادة )20(.

يحدد كال النصني السابقني بوضوح، الحاالت التي يجوز االستناد إليها لتقييد ممارسة 

118  انظر يف ذلك: املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، املحاور الرئيسية يف العملية الدستورية الليبية، مرجع سابق، 

ص 15.
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الحق يف حرية التعبري، وهذا من شأنه أن يوفر ضمانة الحرتام وحماية هذا الحق، ولكن 

حرية  يف  الحق  تقييد  يف  القومي  األمن  العام،  النظام  لقيم  استخدامهما  عليهما  يؤخذ 

القيود  لفرض  كذرائع  استخدامها  يف  االستبدادية  األنظمة  فتئت  ما  قيم  وهي  التعبري، 

االعتباطية وغري املربرة عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية كما سبقت اإلشارة إىل 

ذلك. وقد تكرر هذا النهج يف معظم مواد العهد، فهذه املادة )21( تعترب مثاالً آخر عىل 

ذلك، إذ نصت عىل أنه: »يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفاً به. وال يجوز أن يوضع 

تدابري  وتشكل  للقانون  طبقاً  تفرض  التي  تلك  إال  الحق  هذا  ممارسة  عىل  القيود  من 

رضورية، يف مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام 

أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم«. 

للطريقة  وضوحاً  األكثر  التطبيق  هو  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  إن 

التي تقوم عىل ربط كل قيد بكل حق أو حرية عىل حدة. لكنه ليس األمثل كما الطريقة 

والحريات  الحقوق  لتقييد  اتباعها  يجدر  التي  املثىل  الطريقة  ليست  فهي  تبناها،  التي 

األساسية. فلهذه الطريقة محاسن ومساوئ، فهي تأخذ بعني االعتبار الحاجة إىل فرض 

يعد  املثال،  سبيل  فعىل  وخصائصها،  الحقوق  أهمية  بتفاوت  مداها  يف  تتفاوت  قيود 

القبول  التعبري، بينما ال يحظى بذلك  الحق يف حرية  اجتماعياً فرض قيود عىل  مقبوالً 

تعرتيها  الطريقة  هذه  أن  بيد  الحياة.  يف  الحق  عىل  القيود  تلك  نفس  فرض  مثله؛  أو 

العديد من املشكالت، أهمها: أن عدد الكلمات التي تنظم القيود تتجاوز تلك التي تتعلق 

بالحقوق والحريات نفسها، األمر الذي يعطي انطباعاً عاماً بأن تلك الحقوق ال أهمية 

لها، أو أن صلتها باملوضوع ضعيفة. كما أنها قد تؤدي إىل تشتت الذهن بعيداً عن أولوية 

الحقوق، وتجعل من الصعب عىل غري املختصني قراءتها وفهمها. وتبقى مشكلة »عدم 

التوقع« أو عدم إمكانية معالجة نص القيود لكافة األسباب الداعية إىل تقييد الحقوق 

والحريات بصورة رشعية، هي املشكلة األبرز، ألنها قد تؤدي إىل العودة لفرض القيود 

االعتباطية وغري املربرة من قبل السلطات ملواجهة الحاالت الجديدة والتي لم يجر توقعها 
يف النص.119

119  ياش غاي، جل كوترل، مرجع سابق، ص 108.
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والحريات  للحقوق  الخاص  التقييد  لطريقة  املصاحبة  الفضفاضة  النصوص  إن 

املعرتف بها يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وما قد يرتتب عليها من نتائج 

سلبية، قد دفعت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان والتي ترشف عىل تنفيذ الدول األطراف 

للحقوق الحريات املعرتف بها يف العهد، إىل وضع عدة مبادئ أو توصيات بحسب تسمية 

البعض »قانون حالة الستكشاف معنى القيود غري املعقولة«، يحكم كيفية فرض القيود 

عىل جميع الحقوق والحريات األساسية التي يعرتف بها العهد، وتمثلت تلك املبادئ أو 

ذلك القانون يف اآلتي:

1. يجب أن يحدد القانون هذه القيود.

2. تفرض القيود فقط إذ كان من الرضوري حماية األمن العام، النظام العام، الصحة 

العامة، وحقوق وحريات اآلخرين.

3. ال توضع قيود عىل أساس أمور لم يحددها العهد الدويل، وال تفرض ألغراض تمييزية، 

أو تطبق بطريقة تمييزية.

4. يجب أن ترتبط القيود بالغاية التي وضعت من أجلها.

5. ال يجب أن تؤدي القيود إىل املساس بجوهر الحق املعني أو الحط منه.

6. أال يتجاوز القيد الحد الالزم لتحقيق الهدف االجتماعي املرجو منه، وهو ما يعرف 
بمبدأ التناسب.120

6-3-3. التقييد العام

تتمثل هذه الطريقة يف إيراد نص عام يبني كيفية تقييد جميع الحقوق والحريات 

األساسية املنصوص عليها يف الدستور أو يف فصل محدد منه. بحيث يتضمن هذا النص 

الوسائل التي يمكن من خاللها فرض القيود عىل أي حق أو حرية، والغايات الرضورية 

من هذا التقييد، باإلضافة إىل ذلك، قد يتضمن عدداً من املحددات أو املعايري التي يجب 

األفراد  ممارسة  عىل  للقيود  فرضها  عند  وأجهزتها  الدولة  سلطات  قبل  من  مراعاتها 

120  دزيدك كيدزيا، روبرت هازبدز، مرجع سابق، ص 15؛ املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، القيود القانونية 

عىل الحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق، ص 3.
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احرتام  لجهة  الطريقة  هذه  توفرها  التي  الضمانات  وتتفاوت  وحرياتهم.  لحقوقهم 

املحددات  أو  املعايري  صياغة  طريقة  باختالف  األساسية،  والحريات  الحقوق  وحماية 
التي يتضمنها النص العام.121

وينحى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف تحديده القيود التي تخضع لها الحقوق 

جميع  عىل  ينطبق  للتقييد،  منفصل  نص  إيراد  عىل  يقوم  منحاً  األساسية  والحريات 

الحقوق والحريات التي يعرتف بها، وال يدرج هذه القيود يف سياق النص الذي يعرتف 

ممارسة  يف  الفرد  »يخضع  أنه:  عىل  منه   )29( املادة  نصت  فقد  حدة،  عىل  حق  بكل 

بحقوق  االعرتاف  لضمان  فقط،  القانون  يقررها  التي  القيود  لتلك  وحرياته  حقوقه 

الغري وحرياته واحرتامها، ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة 

واألخالق يف مجتمع ديمقراطي«. 

وتبنت العديد من الدساتري هذه الطريقة يف تحديدها للقيود التي تخضع لها ممارسة 

الحقوق والحريات األساسية، فقد نص القانون األسايس األملاني يف املادة )19( عىل أنه: 

»1. إذا أجيز وفقاً لهذا القانون األسايس تقييد أحد الحقوق األساسية بقانون، أو بناًء 

القانون بشكل عام، وال يقترص عىل حالة منفردة،  أن ينطبق هذا  عىل قانون، فيجب 

وعالوة عىل ذلك، يجب أن يحدد هذا القانون الحق األسايس املعني، واملادة الخاصة به 

يف القانون األسايس. 2. ال يجوز بأي حال من األحوال املساس بجوهر مضمون الحق 

الصادر سنة  للحقوق  الكندي  امليثاق  يف  أيضاً  الطريقة  هذه  تبني  تم  وقد  األسايس«. 

أنه: »يضمن امليثاق الكندي للحقوق والحريات،  املادة )1( منه عىل  1982، إذ نصت 

املعقول  إال يف حدود  والتي ال تخضع  امليثاق،  عليها يف  املنصوص  والحريات  الحقوق 

للقيود التي ينص عليها القانون، ويمكن تربيرها بوضوح يف مجتمع ديمقراطي حر«.122 

121  املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، املحاور الرئيسية يف العملية الدستورية الليبية، مرجع سابق، ص 15.

122  بالرغم من قلة عدد كلمات هذا النص، إال أن املحكمة العليا الكندية كان لها دوراً كبرياً يف تفعيله، وتفسريه بما يخدم 

حقوق األفراد وحرياتهم األساسية، حيث اشرتطت عىل من يدعي تقييد الحق دون وجه حق أن يتقدم باثبات واقعة 

التقييد، ومن ثم يرتك للحكومة إلثبات أن قيدها كان مربراً ويف حدود هذه املادة، وعالوة عىل ذلك، فقد اشرتطت املحكمة، 

أن يكون التقيد قد تم بحكم القانون، ال بإجراء إداري، وأن يقدم إثبات عىل أن الهدف منه مرشوع ويمكن تربيره يف 

ظل مجتمع ديمقراطي من املفرتض إعالؤه من قيمة اإلنسان وحرياته األساسية، باإلضافة إىل رشطها املهم، برضورة 

تناسب القيد عىل الحق مع الهدف منه )ياش غاي، جل كوترل، مرجع سابق، ص 108(.
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2014 هذه الطريقة يف إخضاع الحقوق  وقد تبنى الدستور التونيس الصادر سنة 

والحريات األساسية للقيود، فاملادة )49( منه نصت عىل أنه: »يحدد القانون الضوابط 

املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة بهذا الدستور وممارسته بما ال ينال من جوهرها. 

وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية 

حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب 
العامة مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها«.123

بيد أن دستور جنوب أفريقيا هو التطبيق األصدق واألفصح تعبرياً عن هذه الطريقة 

أكثر  فهو  األساسية،  والحريات  الحقوق  ممارسة  لها  تخضع  التي  القيود  تحديد  يف 

شموالً ودقة ووضوحاً من الدساتري السابق اإلشارة إليها، ويظهر ذلك جلياً بنصه يف 

املادة )36( عىل بند التقييد العام: 

قانون  إال بموجب  الحقوق هذه  الواردة يف رشعة  الحقوق  تقييد  »1. ال يمكن 

يف مجتمع منفتح  ومربراً  التقييد معقوالً  فيه  الذي يكون  ذي طابع عام، وبالحد 

وديمقراطي، وباالستناد إىل الكرامة والحرية اإلنسانية، مع أخذ جميع العوامل ذات 

الصلة بعني االعتبار، بما فيها:

أ.  طبيعة الحق؛   

  ب.  أهمية الغاية من القيد؛

أ.  طبيعة ونطاق القيد؛   

  ب.  العالقة بني القيد وغايته؛

  ت.  استعمال وسائل أقل تقييداً لتحقيق الغاية. 

الدستور  أحكام  من  أي  أو   )1( الفقرة  عليه  تنص  ما  باستثناء   .1  

رشعة  عليه  تنص  حق  أي  يقيد  أن  قانون  ألي  يمكن  ال  األخرى، 

الحقوق«.

123  يتضمن الدستور املرصي الصادر سنة 2014 طريقة التقييد العام أيضاً، ولكن ليس بذات الوضوح والشمول الوارد 

يف الدستور التونيس أو يف دستور جنوب أفريقيا، حيث نصت املادة )92( منه عىل أنه: »الحقوق والحريات اللصيقة 

بشخص املواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاصاً وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما 

يمس أصلها وجوهرها«. 
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أنها  إذ  الدستوري،  القانون  الطريقة عىل رضا غالبية املختصني يف  لقد حازت هذه 

الخاص  التقييد  تبني طريقة  أن تنشأ عن  املمكن  التي من  املساوئ  عملت عىل تجاوز 

للحقوق والحريات األساسية، فهي من ناحية ال تؤدي إىل التمييز بني الحقوق والحريات 

األساسية بالقول أن بعضها يمكن أن يقبل فرض قيود عليه أكثر من غريه، فهذه الطريقة 

املبادئ  نفس  إىل  جميعاً  وتخضعها  واحدة،  كمجموعة  والحريات  الحقوق  مع  تتعامل 

وقواعد التضييق، ال فرق يف ذلك بني حق مدني أو سيايس أو اقتصادي أو اجتماعي. ومن 

ناحية أخرى، فإن إدراج نص عام لتقييد الحقوق، يؤدي إىل تبسيط وتوضيح النصوص 

قراءتها  املتخصصني  غري  عىل  السهل  من  يصبح  بحيث  والحريات،  للحقوق  الناظمة 

األوروبي رصاحًة عن  األساسية لالتحاد  الحقوق  وفهما جيداً، وقد عرب محررو ميثاق 

هذا الهدف )التبسيط والتوضيح(، وذلك بتقريرهم منهج مختلف عن ذلك الذي توخاه 

محررو االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سنة 1950. واألهم من ذلك، أن هذه الطريقة 

الواردة فيه  بالتسلسل  إن عمل عىل مراعاتها  التي  الضوابط  للقايض طائفة من  تحدد 
بالدستور، أنتجت ضمانة تلقائية -إجرائية للحقوق والحريات األساسية.124

6-3-4. املزاوجة بني التقييد اخلاص والتقييد العام 

عىل  فرضها  يمكن  التي  القيود  تحديدها  يف  الدساتري  تتبناها  أخرى  طريقة  ثمة 

ممارسة الحقوق والحريات األساسية، وهي طريقة تقوم عىل الجمع أو املزاوجة بني 

التقييد العام والتقييد الخاص، وذلك بإيراد نص عام للقيود ينطبق عىل جميع الحقوق 

التي تخضع لها ممارسة  القيود  والحريات يف الدستور، ويف نفس الوقت، يتم تحديد 
حقوق أو حريات معينة.125

املتعلق  العام  نصه  جانب  إىل  فهو  الطريقة،  هذه  يتبنى  أفريقيا  جنوب  دستور 

بكيفية تقييد جميع الحقوق والحريات والذي سبقت إشارتنا إليه )املادة 36(، ينص 

عىل قيود ترتبط بممارسة حق أو حرية معينة، فاملادة )25( منه، تورد قيوداً إضافية 

التأسييس، مرجع  للمسار  الجديد  الشكل  الجديدة:  الدستورية  املدرسة  الديمقراطية،  للتقرير عن  الدولية  املؤسسة    124

سابق، ص 14.

125  املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، املحاور الرئيسية يف العملية الدستورية الليبية، مرجع سابق، ص 17.
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للمنفعة  عليها  االستيالء  بإجراء  الخاصة  امللكية  لحق  تقييدها  يف  الدولة  سلطة  عىل 

العامة )االستمالك(، وهي قيوٌد تستجيب لخصوصية حق امللكية الخاصة، الذي يمكن 

االستيالء عليه بوسائل ال يمكن استعمالها لتقييد الحقوق األخرى غري امللموسة، فعندئٍذ 

يكون مفيداً النص عىل قيود إضافية ترتبط بهذا الحق. وقد نص هذا الدستور رصاحًة 

عىل إمكانية املزاوجة بني التقييد العام والتقييد الخاص يف املادة )3/7( منه بنصها عىل 

أنه: »يمكن إخضاع الحقوق املدرجة يف إعالن الحقوق للقيود الواردة يف الفصل 36 أو 

املذكورة يف أي موضع آخر من هذا النص«، فالعبارة األخرية »أو املذكورة يف أي موضع 

أو حريات  ممارسة حقوق  عىل  قيود  وجود  إمكانية  عىل  تأكيد  النص«،  هذا  من  آخر 

معينة، من غري تلك القيود املنصوص عليها يف املادة )36(.

والحريات  الحقوق  ممارسة  لها  تخضع  التي  القيود  تحديد  يف  املزاوجة  طريقة 

»العام  التقييد  من  مستويني  وجود  أن  إذ  البعض،  تخوف  محل  كانت  األساسية، 

والخاص«، سوف يجعل الحقوق والحريات وكأنها عرضة للتقييد دوماً. كما أن تبني 

هذه الطريقة أدى يف كثري من الدساتري إىل جعل بنود التقييد العام أقل مالءمة وفعالية 

من بنود التقييد الخاص. إال أن هذه التخوفات تم تبديدها، فبنود التقييد العام سوف 

تمثل حماية لجميع الحقوق دون الحاجة ألشكال إضافية من الحماية، ويف نفس الوقت، 

فإن بنود التقييد الخاص تستجيب لخصوصيات وتباين أهمية بعض الحقوق، بحيث 

التقييد طبقاً  يف تفصيل حاالت  تلعب دوراً  أن  الخاص(  التقييد  )بنود  يمكن لألخرية 

للخصائص التي تنفرد بها بعض الحقوق، وقد ظهر ذلك جلياً يف معالجة املادة )25( 

من دستور جنوب أفريقيا للقيود الخاصة املرتبطة بحق امللكية الخاصة عىل النحو الذي 
أرشنا إليه آنفاً.126

6-3-5. نصوص بال قيود

هذه الطريقة تجد لها تطبيقاً يف عدد من الدول الديمقراطية، فالدستور األمريكي ال 

يفرض أي قيود عىل ممارسة الحقوق والحريات األساسية، حيت ينص التعديل األول 

126  نفس املوضع.
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من  دين  بإقامة  خاص  قانون  أي  الكونغرس  يصدر  »ال  أنه:  عىل  األمريكي  للدستور 

أو من حق  الصحافة،  أو  التعبري  يحد من حرية  أو  يمنع حرية ممارسته،  أو  األديان 

الناس يف االجتماع سلمياً، ويف مطالبة الحكومة بإنصافهم من اإلجحاف«.127 

حقوق  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  والحريات  الحقوق  أن  يفهم  أال  يجب  وهنا، 

حقوق  طائفة  باستثناء  مطلقة  حقوق  ال  بأنه  إشارتنا  سبقت  فقد  مطلقة،  وحريات 

معينة ال تخضع ألي قيود. عىل أي حال، فإن مهمة تحديد القيود الواردة عىل الحقوق 

والحريات األساسية يف الواليات املتحدة األمريكية ملقاة عىل عاتق القضاء هناك. ويف هذا 

السياق، فرضت املحكمة العليا قيود عىل الحق يف حرية التعبري، فحكمت سنة 1919 بأن 

الخطاب الذي يخلق »خطر واضح وداهم« كالرصاخ بكلمة »حريق« يف مرسح مزدحم 
ليس محمياً.128

ثمة مشكلة حقيقية سوف تواجه الحقوق والحريات األساسية يف الدول التي تتبنى 

دساتريها هذه الطريقة )عدم فرض القيود(، تتمثل هذه املشكلة يف حالة االفتقاد إىل 

يجعل  سوف  املواصفات،  بتلك  األخري  هذا  وجود  فعدم  ومستقل،  قوي  قضاء  وجود 

النزعة  القضايا ذات  الدولة، وبخاصة يف  السلطات يف  بحكمه ملصلحة  االحتمال كبرياً 

السياسية، وهذا التخوف مقبول يف ظل عدم وجود قضاء محايد ومستقل، فقد ذهب 

القضاء يف دول عديدة بعيداً يف سماحه بالقيود عىل الحقوق من قبل السلطات املختلفة. 

ظل  يف  إلغائها  أو  القيود  هذه  فرض  يف  صعوبة  نفسه  القضاء  يواجه  أن  يمكن  كما 

التي تخضع  الترشيعية  السلطة  أن  كما  الشأن.  هذا  يف  واضحة  إرشادات  عدم وجود 

بعملية  قيامها  أثناء  الصعوبة  نفس  تواجه  سوف  األخرى  هي  السياسية  لالعتبارات 

سن القوانني، وذلك بتبنيها لقيود اعتباطية وغري مربرة إرضاء للسلطات الحاكمة، أو 

هذه  استرشاف  عىل  قادرين  يكونوا  لن  أيضاً  واملواطنون  املختلفة.  الضغط  لجماعات 

التطورات ومواكبتها. لذلك، قلما يوجد دستور يف هذه األيام ال يقدم مؤرشات إرشادية 

127  يمكن االطالع عىل الدستور األمريكي لسنة 1787 شاماًل تعديالته لغاية سنة 1992، مرتجماً إىل العربية، عىل الرابط 

 www.constituteproject.org :االلكرتوني اآلتي

128  املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، القيود القانون عىل الحقوق املدنية والسياسية، مرجع سابق، ص 6.
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عىل القيود التي يمكن فرضها عىل الحقوق والحريات األساسية.129

والحريات  الحقوق  ممارسة  القيود عىل  إدراج  يف  املتبعة  الطرق  تقدم،  فيما  بحثنا 

بينها  فيما  تختلف  العالم  بلدان  دساتري  أن  هذا  يف  رأينا  وقد  الدساتري،  يف  األساسية 

البند  ويف  نصوصها،  ضمن  والحريات  الحقوق  قيود  إلدراج  تختارها  التي  بالطريقة 

اآلتي، نبحث مضمون هذه القيود برصف النظر عن طريقة إدراجها يف الدستور.

6-4. مضمون القيود على احلقوق واحلريات األساسية

الحقوق والحريات  التي يمكن فرضها عىل  القيود  أو محتوى  بناء مضمون  يؤدي 

فشمولية  ككل،  اإلنسان  حقوق  منظومة  فعالية  مدى  تحديد  يف  مهم  دور  األساسية؛ 

توفري  مدى  تحديد  يف  كبري  أثر  مجتمعني،  لهم  ووضوحها،  صياغته  ودقة  املضمون 

هذا  ويتعلق  األساسية.  وحرياتهم  األفراد  حقوق  وحماية  الحرتام  الالزمة  الضمانات 

القضائية، ألنها  السلطة  الدولة، وبخاصة  املوضوع يف جانب كبري منه بدور سلطات 

عن  الصادرة  واألعمال  الترصفات  بفحص مرشوعية  وقانونياً  املكلفة دستورياً  الجهة 

سلطات الدولة وأجهزتها املختلفة. 

أن  للقايض  ينبغي  توجيهات  أو  إرشادات  السياق؛  هذا  يف  القيود  مضمون  ويمثل 

يتبعها عند فحصه ملرشوعية أي ترصف أو عمل يتعلق بتقييد أي من الحقوق والحريات 

األساسية، حتى وإن لم يكن دستور بلده ينص عىل هذه اإلرشادات، وذلك ليس بالبناء 

قدمت  دولته،  بها  ارتبطت  والتي  اإلنسان  بحقوق  املعنية  الدولية  االتفاقيات  أن  عىل 

نموذجاً من اإلرشادات يمكن االستناد إليها يف عملية الفحص هذه، بل ألن القيود التي 

تنطوي عليها الحقوق واملعروفة ضمناً دون الحاجة إىل قاعدة قانونية إلقرارها، يجب 

أن توجه فقط، وفقط، إىل حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وبناًء عىل موازنة 

عادلة بني الحق من جهة، وأسباب القيد من جهة أخرى. فثمة قاعدة ضمنية كامنة يف 

القاعدة الضمنية األوىل )القيود التي تنطوي عليها الحقوق(، تحتم هذه القاعدة عدم 

جواز فرض قيود لغري تلك األسباب املعروفة ضمناً، وهنا يأتي دور القايض يف تحري 

129  ياش غاي، جل كوترل، مرجع سابق، ص 107.



78

تلك األسباب ووزنها دون الحاجة إىل قاعدة قانونية ترشده لذلك، وهذا ال يعني إنكارنا 

ألهمية وجود مثل تلك القاعدة.130 

ويف هذا البند، نبحث اإلرشادات أو األسس التي ينبغي للقضاة إعمالها من أجل إنفاذ 

السلطة  التي قد تفرضها  املربرة  القيود غري  األفراد وحرياتهم، وتحريرها من  حقوق 

القضائي يف هذا  االختصاص  إىل مسألة  التطرق  ذلك،  قبل  لنا  ينبغي  الحاكمة، ولكن 

الشأن؛ فهل ثمة قضاء بعينه يختص بإنفاذ الحقوق والحريات األساسية؟ أم أن مثل 

هذا اإلنفاذ يدخل يف اختصاص أي قاٍض؟

6-4-1. إنفاذ احلقوق واحلريات مسؤولية كل القضاة وليس القاضي اإلداري أو الدستوري فقط  

جهة،  من  الفرد  حق  انتهاك  أو  تقييد  بني  واملوازنة  بالتحري،  يقوم  الذي  القايض 

والغاية التي فرض التقييد ألجلها، هو أي قايض ينظر قضية يعرتيها انتهاك ألي حق 

أو حرية أساسية، وليس فقط –كما هو سائد-القايض اإلداري أو الدستوري، فالقايض 

الجنائي يف درجة التقايض األوىل أو الثانية مثالً، والذي ينظر قضية يدفع املتهم فيها بأن 

اعرتافه بارتكاب الجريمة قد جاء نتيجة إكراه، ينبغي لهذا القايض، أن يقوم باستبعاد 

ذلك االعرتاف من عداد األدلة املقبولة يف القضية والتي تؤيد إدانة املتهم، حتى لو لم يكن 

هناك نص رصيح يف هذا الشأن، وعندها يكون القايض، قد قام بتفسري النص لصالح 
الحقوق والحريات األساسية.131

تنظر  األساسية، ألي محكمة  والحريات  الحقوق  إنفاذ  يف  االختصاص  ينعقد  إذن، 

قضية فيها انتهاك ألحد حقوق الفرد أو إحدى حرياته، ويف ذلك تطبيٌق لنص بعض 

يف  الهيئات  لجميع  ملزمة  األساسية  والحريات  الحقوق  اعتبار  عىل  الرصيح  الدساتري 

القانون  من   )3/1( املادة  يف  جاء  ما  هذا  والقضائية.  والتنفيذية  الترشيعية  الدولة؛ 

وضوحاً  أكثر  وبصورة  أفريقيا.  جنوب  دستور  من   )1/8( واملادة  األملاني،  األسايس 

130  انظر يف ذلك: دزيدك كيدزيا، مرجع سابق، ص 14.

131  انظر يف دور املحاكم الجنائية واملدنية يف حماية الحقوق والحريات األساسية بشكل مفصل: أحمد األشقر، الحماية 

القضائية للحقوق والحريات العامة يف فلسطني: تطبيقات قضائية، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان: رام الله، 

2013، ص 39 58-.
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نصت املادة )24( من ميثاق الحقوق الكندي، إذ جاء فيها: » يحق ألي شخص تنتهك 

حرياته أو حقوقه أو يحرم منها، كما يكفلها هذا امليثاق، أن يتقدم إىل املحكمة ذات 

السلطة القضائية املختصة للحصول عىل املعالجة التي تراها املحكمة مناسبة وعادلة 

يف تلك الظروف«.

ذلك،  يستطع  لم  أنه  أو  املرجوة،  الحماية  أو  اإلنفاذ  بتحقيق  القايض  يقم  لم  وإذا 

يكون للمتقايض يف الحالة األوىل، وذلك بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية، التوجه 

إىل املحكمة الدستورية للطعن يف اإلجراء الذي انتهك حقه أو حريته. ويكون للقايض 

الترشيعي لصالح حماية  النص  الثانية؛ أي يف حالة عدم استطاعته تفسري  الحالة  يف 

للفصل يف  الدستورية  املحكمة  إىل  الدعوى وإحالتها  النظر يف  الحرية، وقف  أو  الحق 

اإلجراء  اتخاذ  يف  إليه  السلطة  استندت  والذي  فيه،  املطعون  الترشيع  نص  دستورية 

املقيد للحقوق، فإعالن عدم دستورية النصوص الترشيعية هو من اختصاص املحكمة 
الدستورية فقط.132

)gnicnalaB( 6-4-2. إرشادات لعملية املوازنة بني فرض القيد وغايته

أما عن اإلرشادات أو املعايري التي ينبغي للقايض إعمالها يف سياق فحصه ملرشوعية 

فرض القيود عىل الحقوق والحريات األساسية.133 والتي تم النص عليها ضمن »فقرات 

القيود« يف الدساتري املقارنة، فهي:
6-4-2-1. تفسير النص لصالح احلقوق واحلريات األساسية

عند  املختص  للقايض  إرشادات  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  يتضمن 

تفسريه للقواعد القانونية، عىل نحو يؤدي إىل ضمان احرتام حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية، وإىل عدم تقييدها بغري القيود املسموح بها ويف إطارها فقط، حيث نصت 

تأويله عىل نحو يفيد  العهد أي حكم يجوز  أنه: »ليس يف هذا  املادة )1/5( منه عىل 

132  انظر يف دور املحكمة الدستورية يف حماية الحقوق والحريات األساسية لدى: املرجع السابق، ص 59 120-. ويف ذات 

الدور للقضاء اإلداري لدى: نفس املرجع، ص 121 165-.

133  For details on Proportionality and the Relevance of Interpretation see, Huscroft, Grant, Bradley W 
Miller, and Gregoire Webber. Proportionality and the Rule of Law, Cambridge University Press, 2014. 
186 - 205
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انطواءه عىل حق ألي دولة أو جماعة أو شخص بمبارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل 

يهدف إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود 

عليها أوسع من تلك املنصوص عليها«. كما أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، أكد يف 

املادة )30( منه عىل عدم جاوز تأويل أي من نصوصه عىل نحو يخول دولة أو جماعة 

أو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إىل هدم الحقوق والحريات الواردة 

فيه. 

ويظهر هذا املبدأ يف دستور جنوب أفريقيا بوضوح ليس له مثيل عىل االطالق، حيث 

قدمت املادة )39( منه؛ أسس مرشدة لتفسري النص لصالح حقوق األفراد وحرياتهم 

األساسية، تميزت هذه األسس بالوضوح والتفصل، وهي بحسب نص املادة املذكورة: 

...«

أ.  أن تعزز القيم التي تمثل أساس مجتمع مفتوح وديمقراطي   

يقوم عىل الكرامة اإلنسانية، واملساواة، والحرية؛

أن تنظر يف القانون الدويل؛ و   ب. 

يجوز لها أن تنظر يف القانون األجنبي.   ت. 

القانون  أو  العام  القانون  مبادئ  وضع  وعند  ترشيع،  أي  تفسري  عند   .2

العريف، تعزز كل محكمة عادية أو خاصة أو غري رسمية، روح وثيقة الحقوق 

وغرضها وأهدافها.

بها  يعرتف  للحريات  أخرى  حقوق  أي  وجود  الحقوق  وثيقة  تنكر  ال   .3

ويخولها نظام القانون العام أو القانون العريف أو الترشيعات، بقدر ما تتوافق 

تلك الحقوق مع الوثيقة«.

6-4-2-2. قانونية التقييد

األساسية  والحريات  الحقوق  عىل  القيود  فرض  يتم  أن  املقارنة،  الدساتري  تشرتط 

بموجب قانون صادر عن السلطة الترشيعية األصلية، وليس بموجب إجراء أو ترشيع 

صادر عن السلطة التنفيذية مهما كان الثوب الذي لبسه »الئحة، قرار له قوة القانون، 
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مرسوم«، أو حتى ترشيع صادر عن السلطة الترشيعية ولكن بمستوى أقل من قانون 

»نظام أو قرارات برملانية«. 

مقارنة  والعلنية  واملداولة  الحرص  من  كبرياً  قدراً  القوانني  تطلب  إىل  ذلك،  ويرجع 

بغريها من اإلجراءات أو الترشيعات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي تصدر بناًء 

عىل إجراءات رسيعة واعتباطية وغالباً ما تتسم بالرسية. كما يوفر هذا القيد لألفراد، 

األساسية،  والحريات  الحقوق  عىل  القيود  فرض  سياسة  عن  املسؤولة  الجهة  معرفة 

وإمكانية محاسبتها وأعضائها يف أي عملية انتخابية.134 

وألن تقييد الحقوق والحريات بموجب قانون صادر عن السلطة الترشيعية، قد ال 

يكون كافياً، تشرتط بعض الدساتري يف ذلك القانون؛ توفر معايري معينة حتى يكون 

عىل  األمثلة  ومن  الجميع،  عىل  تطبيقه  كاشرتاط  مرشوعاً،  والحريات  للحقوق  تقييده 

ذلك، القانون األسايس األملاني، والذي اشرتطت مادته )1/19( أن ينطبق ذلك القانون 

بشكل عام، وال يقترص عىل حالة منفردة. باإلضافة إىل تحديده الحق األسايس املعني 

واملادة الخاصة به يف القانون األسايس.135 

6-4-2-3. الغاية من التقييد

الحقوق؛  عىل  فرضه  يمكن  الذي  التقييد  استهداف  الدساتري  من  عدد  يشرتط 

تحقيق غايات معينة، كالنظام العام واألمن العام واآلداب العامة...، إن من شأن هذه 

املصطلحات كما أرشنا سابقاً أن تؤدي إىل فرض قيود اعتباطية عىل الحقوق والحريات، 

بمبدأ رشعية  املساس  من شأنها  أن  كما  واسعاً،  تفسرياً  تفسريها  إذا جرى  وبخاصة 

تحديداً واضحاً  السلوك اإلجرامي محدداً  أن يكون  الجرائم والعقوبات، والذي يقىض 

إىل  املصطلحات  هذه  عىل  نص  ممن  الدول  بعض  دساتري  تلجأ  ولذلك،  فيه.  لبس  ال 

إضافة رشط آخر وهو الرضورة الديمقراطية، بمعنى أن يكون القيد الوارد عىل الحقوق 

134  املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، املحاور الرئيسية يف العملية الدستورية الليبية، مرجع سابق، ص 18.

135  نصت هذه املادة عىل أنه: »إذا أجيز وفقا لهذا القانون األسايس تقييد أحد الحقوق األساسية بقانون، أو بناء عىل قانون، 

فيجب أن ينطبق هذا القانون بشكل عام، وال يقترص عىل حالة منفردة. وعالوة عىل ذلك يجب أن يُحدد هذا القانون 

الحق األسايس املعني، واملادة الخاصة به يف القانون األسايس«.
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للحفاظ عىل مبادئ الديمقراطية يف الدولة. ومن األمثلة  والحريات األساسية رضورياً 

عىل ذلك: حظر الجماعات العنرصية التي تسعى بشكل منهجي إىل تخويف األقليات 

العرقية يف الوقت الذي تستعد فيه للتصويت، ولهذا التقييد ما يربره، ألنه يهدد القيم 

األساسية للمجتمع. ويعود أمر تفسري الرضورة الديمقراطية إىل املحاكم، وليس محاكم 

بعينها، بل أي محكمة تنظر يف قضية يعرتيها انتهاك ألي حق أو حرية، وقد سبقت 
إشارتنا إىل ذلك.136

6-4-2-4. مبدأ التناسب

القيود عىل حقوق األفراد وحرياتهم، أهم رشوط هذه  التناسب يف فرض  يعد مبدأ 

القيود، فال يجوز لسلطات الدولة فرض قيود، تتجاوز يف مداها الحد الالزم لتحقيق 

منظمة  قدمت  السياق،  هذا  ويف  اآلخرين،  وحماية حقوق وحريات  االجتماعي،  الرفاه 

والحريات  الحقوق  عىل  فرضها  يمكن  التي  للقيود  وصفاً  األوروبية  والتعاون  األمن 

أن  قيود  أي  »يجب عىل  الدولة:  عىل  قيوداً  األخرى  الوجهة  تمثل من  والتي  األساسية، 

تكون عىل صلة وثيقة باملسائل املثارة، ويجب أن تصمم عىل نطاق ضيق يحقق األهداف 

املرجوة من قبل السلطات. كما يجب عىل الدولة بيان أي قيود تحقق مصلحة كبرية قد 

ال يمكن تحقيقها يف غياب القيد. وعليه، فمبدأ التناسب قد يتطلب من السلطات قيود 

التجمع  الحق يف  الوقت، مثل حماية  أن تحقق غايات مرشوعة يف ذات  روتينية يمكن 

السلمي ومصلحة الدولة يف استمرار ممارسة األفراد لنشاطاتهم املختلفة. فيمكن للدولة 

االستمرار يف حماية الحق يف التجمع السلمي ويف ذات الوقت إمكانية مراجعة وتوجيه 

مساراته، بحيث يحقق الغايات املرشوعة املشار إليها. 

والحريات  الحقوق  تقييد  يف  التناسب  مبدأ  مراعاة  مدى  من  املحكمة  وتتحقق 

والحريات  للحقوق  املقيد  القانون  يف  محددة  معايري  توفر  بفحصها  وذلك  األساسية، 
األساسية، وفقاً للخطوات اآلتية:137

136  املرجع السابق، ص 19؛ املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، مرجع سابق، ص 5.

137  For details on the balancing within the context of German Constitutionalism, see, Benvindo, Juliano 
Zaiden, and Juliano Zaiden Towards a conception of limited rationality in constitutional adjudication 
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أوالً: أن يكون الهدف مرشوعاً أو يؤدي إىل تحقيق مصلحة مرشوعة؛

ثانياً: العالقة املبارشة والحقيقية ما بني القيد واملصلحة؛

ثالثاً: الوسيلة األقل تأثريا عىل الحق أو الحرية؛

رابعاً: التناسب ما بني أهمية الحق األسايس وأهمية املصلحة املراد حمايتها.

6-4-2-4-1. املصلحة املشروعة

تحقيق  إىل  يؤدي  بما  األساسية  والحريات  الحقوق  عىل  قيود  فرض  للدولة  يمكن 

تكون  وأن  دقيقاً،  تحديداً  محددة  املصلحة  هذه  تكون  أن  برشط  مرشوعة،  مصلحة 

هذا  ويف  القضاء،  رقابة  تحت  تحقيقها  يف  وجديتها  وجودها  إثبات  عىل  قادرة  الدولة 

أو من تبنى نص معني يمكن  الترشيع  املراد تحقيقها من صدور  الغاية  اإلطار، فإن 

يتعلق  فيما  القضاء  أما دور  تحقيقها.  إىل  الدولة  تهدف  التي  املصلحة  تكون هي  أن 

غاية وفلسفة  تتطابق مع  وأنها  التحقق من وجودها،  فيتمثل يف  املرشوعة،  باملصلحة 

نصوص ومبادئ الوثيقة الدستورية من خالل ما تقدمه سلطات الدولة من أدلة عىل 

لنصوص ومبادئ  باملخالفة  الذي يصدر  الترشيع  اعتبار  يمكن  ثم، فال  توفرها. ومن 

الوثيقة الدستورية، بما يف ذلك مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، كأن يمنح الرئيس 

صالحيات منفردة ومطلقة بالتعيني يف املناصب العليا، أو الذي ينال من حق التقايض 

بتقييده لحق األفراد يف الحصول عىل اإلنصاف، أو الذي يهدف إىل إطالق يد السلطات 

املختلفة، كأن يمنح حصانة من املساءلة واملراجعة القضائية؛ ال يمكن اعتباره ترشيع 

يهدف إىل تحقيق مصلحة مرشوعة.

6-4-2-4-2. العالقة املباشرة واحلقيقية ما بني القيد واملصلحة

هذه  بتحقيق  املتعلق  القيد  يكون  أن  يشرتط  املرشوعة،  املصلحة  إىل  باإلضافة 

فإذا  ومعقولة،  حقيقية  العالقة  هذه  تكون  وأن  معها،  مبارشة  عالقة  عىل  املصلحة 

Benvindo. On the Limits of Constitutional Adjudication : Deconstructing Balancing and Judicial 
Activism,	Heidelberg	[Germany]	;	New	York	:	Springer,	2010.	31	and	beyond
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وجدت املحكمة أن هذه العالقة غري متوفرة أو أن ثمة احتمال عىل أن مؤداها ال يحقق 

القيد  ارتباط  عدم  بسبب  واملصلحة  القيد  بني  ما  التناسب  بعدم  حكمت  املصلحة؛ 
مبارشة بتحقيقها.138 

جنوب  يف  الدستورية  املحكمة  عن  الصادرة   139)Bhulwana( بولوانا  قضية  ويف 

إفريقيا، كان عىل املحكمة التعامل مع مسألة نقل عبء اإلثبات يف جريمة حيازة مواد 

مخدرة، والنص املطعون فيه يف هذه القضية كان ينص عىل افرتاض جريمة االتجار يف 

مادة مخدرة يف حال ضبط أي شخص بحيازته مادة القنب الهندي بما يزيد )115( 

الحكومة  وكانت حجة  الجنائية.  القضايا  يف  الرباءة  قرينة  قيد عىل  يعترب  وهذا  غرام، 

يف نقل عبء اإلثبات، تسهيل مكافحة االتجار باملخدرات، وهذه الغاية أقرتها املحكمة 

عالقة  ال  أنه  وجدت،  املحكمة  لكن  الرباءة.  قرينة  لتقييد  مرشوعة  مصلحة  باعتبارها 

مبارشة ومعقولة ما بني افرتاض االتجار يف حالة الحيازة لهذه الكمية، والغاية املراد 

تحقيقها، وهي مكافحة االتجار باملادة املخدرة. فافرتاض االتجار بمجرد تحقق الحيازة 

بما يتجاوز عن )115( غرام من هذه املادة هو يف الغالب غري واقعي، حيث إن األدلة 

الواقعية التي تم تقديمها يف القضية، أشارت إىل أن وجود هذه املادة بحيازة األشخاص 

االتجار. ولهذا،  أن يكون هناك غاية يف  املتعاطني بكمية تزيد عن )115( غرام دون 

حكمت املحكمة بأنه ال يوجد عالقة كافية بني واقعة الحيازة لهذه الكمية من ناحية، 

وافرتاض االتجار فيها من ناحية أخرى.140 

6-4-2-4-3. الوسيلة األقل تأثيرًا على احلق أو احلرية

يف العديد من القضايا، يكون عدم انسجام الترشيع مع الدستور؛ مبنياً عىل حجة أن 

138  Petersen, Niels. «Proportionality and the Incommensurability Challenge – Some Lessons 
from the South African Constitutional Court.» NELLCO Legal Scholarship Repository, 
January 3, 2013, 5.

139  «Bhulwana, v Gwadiso (CCT12/95, CCT11/95) [1995] ZACC 11; 1996 (1) SA 388; 1995 
(12)	BCLR	1579	(29	November	1995).»	Saflii.org.	Accessed	March	24,	2015.	http://www.
saflii.org/za/cases/ZACC/1995/11.html

140  Petersen, Niels. Ibid, 13.
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القيد الوارد يف الترشيع ليس األقل تأثرياً عىل الحق، وإن كان يحقق الغاية من تقييد الحق 

 ،141)Makwanyane( األسايس. ومن القضايا املشهورة يف هذا اإلطار؛ قضية ماكوينني

والتي تتعلق بمسألة فحص التناسب الذي تجريه املحكمة بهدف التحقق من أن القيد 

من خالله  تحقق  والذي  للحق،  تقييداً  األقل  اإلجراء  هو  األسايس  الحق  عىل  املفروض 

الحكومة مصلحة مرشوعة.

عرضت هذه القضية عىل املحكمة الدستورية يف جنوب إفريقيا أثناء عملية صياغة 

إلغاء  بشأن  السياسية  النخب  بني  جدل  هناك  كان  الفرتة  هذه  ويف  الجديد.  الدستور 

السابق ضد  العنرصي  الفصل  عقوبة اإلعدام بسبب إساءة استخدامها من قبل نظام 

السود. وباملقابل كان هناك توجه داعم لإلبقاء عىل هذه العقوبة بسبب معدالت الجريمة 

املرتفعة يف جنوب إفريقيا، وما تحققه هذه العقوبة من ردع عام. هذه املسألة بقيت 

غري محسومة خالل فرتة رسيان الدستور املؤقت، وعندما عرضت املسألة عىل املحكمة 

وغري  قاسية  عقوبة  تشكل  اإلعدام  عقوبة  أن  قرارها  يف  املحكمة  وجدت  الدستورية، 

إنسانية وحاطة من الكرامة اإلنسانية. 

ولم يتوقف رأي املحكمة عند هذا الحد، بل بحثت باإلضافة إىل ذلك، فيما إذا كان 

هذا القيد عىل الحق يف الحياة والكرامة، من املمكن تربيره ضمن مادة القيود الواردة يف 

الدستور. وعىل نحو خاص، سألت املحكمة فيما إذا كانت عقوبة السجن مدة طويلة هي 

عقوبة أقل تأثرياً عىل الحق وتحقق الغاية من عقوبة اإلعدام يف الردع بشكل متساوي. 

فوجدت املحكمة يف هذا اإلطار، أن السجن أقل تأثرياً عىل الحق يف الحياة والكرامة بشكل 

واضح.

والسؤال الحاسم الذي أثارته املحكمة بعد ذلك، هو فيما إذا كانت عقوبة السجن فرتة 

االعدام. ولبيان ذلك، وضعت  التي تؤديها عقوبة  الردع  إىل نفس حالة  طويلة، تؤدي 

املحكمة عبء اإلثبات عىل الحكومة. ولم تجد املحكمة فيما قدمته الحكومة من حجج 

141	 	«Makwanyane	and	Another	(CCT3/94)	[1995]	ZACC	3;	1995	(6)	BCLR	665;	1995	(3)	SA	
391;	[1996]	2	CHRLD	164;	1995	(2)	SACR	1	(6	June	1995).»	Saflii.org.	Accessed	March	
24, 2015. http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1995/3.html



86

ما يشري إىل أن عقوبة السجن فرتة طويلة، هي أقل ردعاً من عقوبة اإلعدام. بل وجدت 

الحرية  ذلك حجز  يف  بما  املحاكمة  الشخص إلجراءات  تعريض  احتمالية  أن  املحكمة 

الزمن،  بالسجن مدة طويلة من  العقوبة  إيقاع  ثم  باإلدانة، ومن  والحقاً صدور حكم 

له أثر يف تحقيق الردع بشكل أقوى من مجرد اللجوء إىل عقوبة أكثر قسوة كاالعدام، 

ولم تقدم الحكومة يف املقابل ما يثبت عملياً خالف ذلك. ولهذا، حكمت املحكمة بعدم 

دستورية عقوبة اإلعدام واستبدالها بعقوبة السجن مدة طويلة، والتي رأت فيها تحقيقاً 
للمصلحة املرشوعة واملتمثلة يف تحقيق الردع.142

6-4-2-4-4. املوازنة ما بني أهمية احلق األساسي وأهمية املصلحة املراد حمايتها

يتعلق هذا املبدأ بإمكانية املوازنة ما بني األثر الناتج عن تقييد الحق املحمي من جهة، 

وأهمية وأثر حماية املصلحة املرشوعة من جهة أخرى. ويف هذا اإلطار، يمكن االستعانة 

بأهمية الحق املحمي وأثر التنازل عن هذه الحماية للفرد أو للمجتمع، باإلضافة إىل ما 

يمكن أن ينجم عن هذا التنازل من أرضار عىل مبدأ سيادة القانون أو الديمقراطية أو 

الحرية، أو من شأنه النيل من الثقة يف نظام العدالة وسمعته، وذلك يف مقابل ما سوف 

يتم جنيه من مصلحة يف حال تغليبها عىل الحق املحمي. وهنا، يمكن التأكيد عىل أهمية 

التفرقة بني ما توليه الدولة من حماية للحقوق والحريات األساسية لألفراد، باعتبارها 

القاعدة العامة التي تنشأ الدولة ومؤسساتها لتحقيقها من جهة. وبني املصالح املرشوعة 

التي تتنازع مع هذه القاعدة واملتعلقة بتحقيق أحد أسباب رضورة وجود الدولة، وهي 

تحقيق األمن والعدل والرفاه لجميع األفراد يف املجتمع، وليس لطائفة منهم عىل حساب 

باقي األفراد. 

142  Petersen, Niels. Ibid, 6.



87

7. الرقابة القضائية: ضمانة حلماية احلقوق واحلريات األساسية

يبحث هذا البند دور الرقابة القضائية عىل ترصفات وأعمال السلطة العامة يف حماية 

التي تواجه  الوقوف عىل اإلشكاليات  إىل  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، باإلضافة 

تفعيل هذه الرقابة لجهة تحقيق تلك الغاية يف فلسطني، ولكنا نجد يف أنفسنا حاجة قبل 

ذلك إىل بيان املعالم الرئيسية للنظام القضائي الفلسطيني وخلفياتها.

7-1. املعالم الرئيسية للنظام القضائي الفلسطيني وخلفياتها
سوف نعمل هنا عىل بيان بعض املعالم الرئيسية للنظام القضائي الفلسطيني، وذلك 

العامة، وحالة  للنيابة  القانوني  واملركز  القضائي،  النظام  نوع  إىل  التطرق  من خالل 

»تعدد األجسام القضائية«. باإلضافة إىل دور مجلس القضاء األعىل كمثال عىل الدور 

املنوط بإدارات السلطة القضائية يف النظام الفلسطيني.

7-1-1. نوع النظام القضائي

النظام  املعدل  األسايس  القانون  من  السادس  الباب  يف  الفلسطيني  املرشع  تبنى 

القضائي املزدوج )املادة 102(،143 وذلك نزواًل عند رغبة املهيمنني عىل عملية الترشيع 

أعضاء  رغبات  مع  أيضاً  ويتوافق  غزة،  قطاع  يف  املرصي  القضائي  بالنظام  املتأثرين 

املجلس الترشيعي املنتمني للمدرسة األردنية يف الضفة الغربية. ولم يعكس هذا االختيار 

توجهات مصلحية حقيقية، كما أنه لم يأِت نتيجة دراسة وفحص متأني للنظام القضائي 

األنسب لفلسطني، من حيث األفضل يف حماية الحقوق والحريات األساسية، واألفضل يف 

الرقابة عىل أداء السلطات العامة، بقدر ما كان هذا االختيار، تقليداً لألنظمة القانونية 

املجاورة يف مرص واألردن والدول العربية، ولم يبني أي من املرشعني، ما إذا كان هذا 

143  نصت هذه املادة عىل أنه: »يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد 

القانون اختصاصاتها األخرى، واإلجراءات التي تتبع أمامها«. وقد تأكد نفس التوجه بالنص يف قانون تشكيل املحاكم 

النظامية وقانون السلطة الفضائية عىل إنشاء محكمة عدل عليا، وتحديد اختصاصاتها. ويف هذا السياق، نصت املادة 

)23( من قانون تشكيل املحاكم النظامية عىل أنه: » تتكون املحكمة العليا: 1. محكمة النقض. 2. محكمة العدل العليا«. 

وقد حددت املادة )33( منه اختصاصات هذه املحكمة )قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، املنشور 

عىل الصفحة )279(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )38(، بتاريخ 5/9/2001(.
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ينسجم مع املعايري الدولية، أو مع املمارسات الفضىل يف الديمقراطيات املعتربة.144 

ولم يبني القانون األسايس طبيعة العالقة املحتملة بني املحاكم اإلدارية وبني املحاكم 

إلقامة  مرشعاً  الباب  أبقى  حيث  األعىل،  القضاء  مجلس  مع  العالقة  وطبيعة  األخرى، 

نظامني قضائيني إداري ودستوري موازيني للقضاء العادي، مما يعني إمكانية إنشاء 

املزيد من املؤسسات القضائية يف املستقبل، بما يشمل إدارات جديدة ومحاكم منفصلة 

للقضاء اإلداري والدستوري، وتعيني مزيد من القضاة يف هذه املؤسسات دون أن تكون 

املختلفة  السلطات  أعمال  عىل  القضائية  الرقابة  تفعيل  وجودها  من  األساسية  الغاية 

وتحقيق  املؤسسات  هذه  خلق  يكون  بل  األساسية،  وحرياتهم  األفراد  وحماية حقوق 

مزيد من الزبائنية هو الغاية األساسية من وجودها.

7-1-2. املركز القانوني للنيابة العامة 

شكلت النصوص القانونية املتعلقة بالنيابة العامة يف القانون األسايس، والتي وردت 

تحت الباب الخاص بالسلطة القضائية حالة من الغموض واإلرباك بخصوص املركز 

جاءت  والتي  النصوص،  تلك  سمحت  فقد  العامة.145  وللنيابة  العام  للنائب  القانوني 

عامة ومبهمة، يف تأويل كل جهة لها عىل أسس شخصية. ونتج عن ذلك، خالف حاد بني 

النيابة تتبع وزارة  النيابة العامة؛146 فريق يرى بأن  أركان قطاع العدالة حول تبعية 

العدل والسلطة التنفيذية، ويجد هذا الفريق جانباً من الفقه يسنده يف ذلك. وبخاصة، 

العامة،  النيابة  خالل  من  وتنفذها  العقابية  السياسة  تحدد  التي  هي  الحكومة  كون 

وفريق  املحاكم.  أمام  عليها  املقامة  القضايا  يف  الدولة  تمثيل  تتوىل  التي  هي  واألخرية 

آخر )معظمه من أعضاء النيابة العامة( يرى أن النائب العام والنيابة العامة جزء من 

العليا  العدل  محاكم  هنود،  أبو  حسني  انظر:  فلسطني،  يف  اإلداري  القضاء  نشأن  وسياق  تطورات  حول  للمزيد    144

الفلسطينية: التطورات، واإلشكاليات، واألداء يف مجال الحقوق والحريات، سلسلة التقارير القانونية )13(، الهيئة 

املستقلة لحقوق املواطن: رام الله، ترشين أول 1999.

145  وردت النصوص الناظمة للنيابة العامة يف القانون األسايس املعدل يف ثالث مواد؛ املادة )100(، والتي قررت أخذ رأي 

مجلس القضاء األعىل بمرشوعات القوانني التي تتعلق بالنيابة العامة. املادة )107(، والتي حددت آلية تعيني النائب 

العام. املادة )108( والتي أحالت إىل القانون تنظيم شؤون النيابة العامة وتشكيلها. 

146  وليس أدل عىل هذا القول، اختالف الرؤى بني وزارة العدل ومجلس القضاء األعىل سنة 2012 حول تبعية النيابة 

العامة، فثمة اقرتاح –أرشنا إليه يف موضوع سابق من هذه الدراسة-، بتويل وزير العدل ملهام النائب العام.
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السلطة القضائية عىل شاكلة األردن ومرص، ويرى الفريق األول أن هدف الفريق الثاني 

الرغبة يف االستفادة من االمتيازات واملنافع التي يتمتع بها القضاة، كالرواتب وغريها 

من االمتيازات، ناهيك عن افتقار هذا االدعاء للنصوص التي تدعمه دستورياً وقانونياً. 

فمن الواضح أّن سبب الخالف يف قراءة وتفسري النصوص القانونية املتعلقة بالنيابة 

العامة؛ مرّده باألساس عدم وضوح نصوص القانون األسايس، والتي لم تحدد بوضوح 

املختلفة  األنظمة  القانون األسايس مناقشة  إعداد  أثناء  لم يجر  التبعية،147 حيث  جهة 

بهذا الشأن، ولم يتم تحديد األكفأ منها لتحقيق مبدأ الدولة املدنية، وسيادة القانون.

7-1-3. تعدد األجسام القضائية

تضمن الباب املتعلق بالسلطة القضائية أيضاً؛ النص باإلضافة إىل القضاء النظامي، 

اإلداري،  والقضاء  الدستوري،  القضاء  وهي  القضائية،  األجهزة  من  عديدة  أنواع  عىل 

عىل  الجهات  تلك  من  جهة  كل  عملت  وقد  العسكري.148  والقضاء  الديني،  والقضاء 

عليا،  محكمة  تشكيل  ومنها  النظامي،  القضاء  أجسام  تحاكي  وبنى  أجسام  تشكيل 

ومجلس أعىل للقضاء، ونيابة متخصصة، وأمانة عامة، وأقرت مبادئ قضائية،149 وغري 

ذلك من املمارسات التي تشكل تقليداً لكل ما هو قائم يف القضاء النظامي. وقد نتج عن 

هذه الحالة، اعتبار أعضاء هذه األجسام القضائية ألنفسهم عىل درجة موازية لنظرائهم 

يف القضاء النظامي، وطالبوا بتطبيق الشق املتعلق برواتب القضاة عليهم، واالستفادة 

من ذات االمتيازات املمنوحة للقضاة، كجوازات السفر لقضاة املحاكم العليا، والحق يف 

الحصول عىل خدمات املعهد القضائي، وغري ذلك. 

املتعلق  الباب  ضمن  األخرى  األقضية  أنواع  تضمينه  لدى  الفلسطيني  املرشع  إّن 

147  هذا عىل عكس مسودات مرشوع الدستور، والتي حسمت موقفها من تبعية النيابة العامة بالنص الرصيح عىل ذلك، 

مع اختالف بني املسودة األوىل من جهة، واملسودات الالحقة من جهة أخرى، فاألوىل اعتربت النيابة العامة إحدى هيئات 

السلطة القضائية ولم تنص عىل تبعيتها لوزارة العدل )مادة 207(، أما املسودات الالحقة، فنصت رصاعة عىل تبعية 

النيابة العامة لوزارة العدل بعد أن اعتربتها إحدى هيئات السلطة القضائية )مادة 173 من الثالثة املنقحة، ومادة 

192 من الثانية(.

الديني  املادة )102(، والقضاء  املادة )103(، وعىل القضاء اإلداري يف  148  تم النص عىل إنشاء املحكمة الدستورية يف 

والعسكري يف املادة )101(.

149  تم إنشاء املحكمة العليا الرشعية، واملجلس األعىل للقضاء الرشعي، ونيابة األحوال الشخصية لجهة القضاء الديني.
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بالسلطة القضائية، ترك لهذه الجهات فرصة التفسري، وتطويع النصوص بما يحقق 

األنواع من  لهذه  األفضل  الشكل  يتم نقاش  لم  أيضاً  للبعض. وهنا  مكاسب شخصية 

القضاء، وأيها األفضل للمصلحة العامة. كل هذا وسع من باب الخالفات بني القائمني عىل 

هذه املؤسسات، ما بني االختالف عىل الصالحيات، أو الهروب من القيام باملسؤوليات.

7-1-4. إدارات السلطات القضائية: مجلس القضاء األعلى مثااًل

لم ينص القانون األسايس عىل وظيفة ومهام مجلس القضاء األعىل، بل تمت إحالة 

جميع هذه املوضوعات إىل القانون،150 وبالرغم من نص قانون السلطة القضائية عىل 

عدد من الضمانات املتعلقة باستقالل مجلس القضاء األعىل، إال أن التعيينات املتعاقبة 

لرؤساء املجالس، وأثر هذه التعيينات عىل أداء مجلس القضاء األعىل؛ تنبئ بخالف ذلك 

عىل نحو ما سنشري إليه عند بحثنا للبند املتعلق بتعيني القضاة. 

لسنا هنا بصدد تقييم عمل مجلس القضاء األعىل، إال أن ما يهمنا اإلشارة إليه، هو 

الجدل بشأن دور مجلس القضاء األعىل ودوره يف تحقيق استقالل القايض. وكما هو 

معلوم، فإن للمجلس ممارسة ثالثة أدوار: األول سياساتي، والثاني قضائي، والثالث 

تنفيذي، أو الخلط ما بني دور أو أكثر من هذه األدوار. واملالحظ من التجارب املختلفة 

وهذا  بأخرى،  أو  بطريقة  الثالثة  األدوار  لهذه  ممارستها  املتعاقبة  القضاء  ملجالس 

بالتأكيد، لم يؤدي يف كثري من الحاالت، إىل تحقيق الغاية من إنشاء املجلس واملتمثلة يف 

ضمان استقالل السلطة القضائية كمؤسسة وكأفراد. 

أيا كان الدور الذي يجب أن يمارسه مجلس القضاء، فإنه يجب أن يلتزم يف ممارسته 

له، بأال يصدر عن املجلس أو باسمه بأي حال من األحوال، أي توجيهات لهيئات املحاكم 

بشأن القضايا املنظورة أمامها أو التي صدرت فيها أحكام، وهذا بخالف ما يحصل يف 

الواقع.151 وأيضاً، يجب أن تكون هناك ضمانات كافية لعدم النيل من استقالل القضاة يف 

150  نصت املادة )100( من القانون األسايس عىل أنه: »ينشأ مجلس أعىل للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته 

وقواعد سري العمل فيه، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما يف ذلك 

النيابة العامة«.

151  حيث صدر عن املجلس يف الفرتة األخري عدد من التعميمات اإلدارية والبيانات اإلعالمية التي انطوت عىل توجيهات 
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سياق ممارسة املجلس للدور اإلداري أو التنفيذي فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة، 

وبخاصة فيما يتعلق بمواضيع النقل أو الندب أو اإلعارة أو التأديب أو الرتقية، وهذا غري 

متوفر وفقاً ملمارسات رئيس وأعضاء املجلس،152 كما يجب وضع ضمانات بشأن املصالح 

املتعارضة، السيما يف إصدار القرارات التي تخص رئيس وقضاة املجلس أنفسهم. 

ويف سياق ممارسة مجلس القضاء األعىل ألدواره املتعلقة بالشأن اإلداري واملايل، فيما 

ال يتعلق باألوضاع الوظيفية للقضاة أو بإدارة العدالة القضائية، تثور التساؤالت حول 

مدى خضوع املجلس إلجراءات الرقابة املفروضة عىل مؤسسات السلطة التنفيذية، أو 

الرقابة الترشيعية عىل أداء املجلس وإدارته باعتباره يمارس وظيفية تنفيذية، وهو ما 

يشكل إفالت من املساءلة أو املحاسبة يف حال رفض الرقابة، أو يشكل مساساً باستقالل 

السلطة القضائية يف حال وجودها. ولهذا، فإنه يجب إعادة النظر يف ممارسة املجلس 

لهذه األدوار.

22/9/2014، يحدد للسادة  20/1354، بتاريخ  للهيئات القضائية أثناء نظرهم الدعوى، مثال ذلك: تعميم رقم 

القضاة السقف األعىل للنفقات الشهود؛ تعميم يحدد للسادة القضاة حد زمني أقىص للفصل يف الدعاوى املقامة قبل 

سنة 2010. ويمكن اعتبار ما ورد يف بيان إعالمي أصدره املجلس بتاريخ 18/1/2015، تعقيباً عىل تداول وسائل 

اإلعالم خرب نقل قاض إلصداره حكماً قىض فيه بعدم استمرار نفاذ اتفاقية أوسلو بتاريخ 11/1/2014، أنه ينطوي 

عىل توجيهاً للسادة القضاة يف القضايا التي تعرض عليهم ويكون أحد أطرافها من حملة الجنسية اإلرسائيلية، إذا 

جاء يف هذا البيان: »بخصوص إتفاق »أوسلو« ومحاكمة اإلرسائيليني من عدمه فليس قايض الصلح هو جهة القرار 

فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ إتفاق أوسلو من عدمها، ألن هذا الشأن هو شأن سيايس تقرره القيادة الفلسطينية 

وليس أية جهة قضائية«. )انظر مضمون هذه العميمات والتعليق عليها وما لها من أثر عىل استقالل القايض يف مذكرة 

مساواة املوجه إىل رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعىل بعنوان تعميمات وقرارات صادرة عن رئيس مجلس القضاء 

األعىل بتاريخ 16/2/2015، يمكن االطالع عىل املذكرة لدى املوقع االلكرتوني لوكالة وطن لألنباء، عىل الرابط اآلتي:

يمكن  25/2/2015؛  االسرتداد:  تاريخ   ،http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18/664706.html
االطالع عىل البيان اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل، عىل املوقع الرسمي للمحلس عىل الرابط اآلتي: 

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=t5LqnHa4828242969at5LqnH، تاريخ االسرتداد: 25/2/2015(.
مما ال شك فيه أن مثل هذه التوجيهات التي انطوت عليها التعاميم أو البيان اإلعالمي، تمثل بحق انتهاكاً صارخ   
لعنصر حرية الرأي واالجتهاد؛ ركن استقالل القاضي األهم، والذي يعني قدرة القاضي على التعبير عن آرائه 
في أحكامه وفقاً لما يمليه عليه ضميره دون ضغط أو إكراه )للمزيد حول حرية رأي واجتهاد القاضي، انظر: 

فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 46 وما بعدها(.
152  جرى نقل قايض الدائرة الجنائية يف محكمة صلح جنني إىل دائرة التنفيذ يف أقل من أسبوع عىل إصداره حكم بعدم 

استمرار نفاذ اتفاقيات أوسلو. )للمزيد حول هذا اإلجراء لرئيس وأعضاء مجلس القضاء األعىل، انظر: املفكرة القانونية، 

العمل بأوسلو وعىل قرار فوري بنقل  الفلسطيني تعليق عىل قرار قضائي بإبطال  العربي  باسم الشعب 

القايض الذي أصدره، مقال منشور عىل موقع االلكرتوني ملدونة املفكرة القانونية، عىل الرابط اآلتي:

http://www.legal-agenda.com/print.php?id=993&folder=articles&lang=ar؛ تاريخ االسرتداد: 1/3/2015   
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7-2. مضمون الرقابة القضائية
بدون الرقابة القضائية ال وجود للقانون، ألن القانون بدون قايض يطبق نصوصه 

يكون بال معنى، والرقابة القضائية ال تعني مجرد وجود هيئة قضائية فحسب، وإنما 

تعني باإلضافة إىل هذا الوجود، أن تصدر الهيئة القضائية حكماً من خالل النظر إىل 

وقائع دعوى، ووفقاً لقواعد قانونية، وأن تقوم بتطبيق حكم القانون عىل الوقائع، وأن 

تصدر يف النهاية حكماً يحقق مبادئ النصفة القضائية.153 

وحتى تقوم الهيئة القضائية بهذا الدور، يجب أن تكون مستقلة، ومن أجل تحقيق 

القضائية  السلطة  بني  الفصل  من  بد  ال  )مونتسيكيو(،  بحسب  فإنه  االستقالل،  هذا 

عىل  األخرى  السلطات  تعدى  عدم  يضمن  وهذا  والتنفيذية،  الترشيعية  والسلطتني 

السلطة القضائية، مستنداً إىل املبدأ الذي نادى به أرسطو باعتبار أن تعدي أي سلطة 

عىل اختصاصات أي سلطة أخرى هو إنكار ملبادئ العدالة.154 

وثمة العديد من املعايري التي يمكن تضمينها الوثيقة الدستورية، والتي يمكن من 

خاللها تحقيق استقالل القضاء، وممارسته للرقابة القضائية بشكل سليم، والتي يجب 

ودون  الحكم،  نتيجة  من  خوف  دون  األحكام  إصدار  إمكانية  إىل  بالنتيجة  تؤدي  أن 

اعتبار ألي امتياز يمكن الحصول عليه بنتيجة ذلك الحكم من قبل أي طرف، سواًء أكان 

داخل القضاء أو خارجه، ومن هذه املعايري طريقة تعيني القضاة ومسألة استمرارهم 

بما  تتعلق  أن  يمكن  إلجراءات  وفقاً  بسهولة  للتغري  رواتبهم  قابلية  وعدم  بوظيفتهم، 

يصدرونه من أحكام سواًء بالزيادة أو النقصان.155 

كما أن هناك عدد من املعايري األخرى التي يمكن إدراجها وفقاً للسياق املحيل واإلقليمي 

وتتعلق بانتداب القضاة، وبخاصة إذا كان االنتداب إىل محكمة أدنى، باإلضافة إىل نقل 

الوسائل األساسية لاللتفاف عىل استقاللهم والتقليل من  باعتبار ذلك إحدى  القضاة 

فاعلية مبدأ عدم قابليتهم للعزل )ومثال ذلك، قانون القضاء اإلداري الفرنيس، والذي 

153  للمزيد حول النصفة القضائية، انظر: محمد الخرض، السلطة التنفيذية ومبدأ سيادة القانون: أثر االنقسام عىل 

مبدا سيادة القانون، دراسة قيد النرش مقدمة إىل معهد الحقوق يف جامعة بريزيت، 2015.

154  انظر يف ذلك: عيىس بريم، مرجع سابق، ص 113 -115.

155  انظر يف ذلك أيضاً: ريشارد ستاييس، سوجيت شودري، مرجع سابق، ص 7 وما بعدها.
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يحظر نقل القضاة أو انتدابهم، دون موافقتهم حتى لو كان هذا النقل أو االنتداب ترقية 

الذي  ذاك  القضاء، هو  باستقالل  للقول  والحاسم  األسايس  املعيار  فإن  لهم(. عموماً، 

أقرته املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فالقضاء مستقل، إذا ظهر بأعني املتقاضني 

والجمهور كذلك.

تختلف الدول يف موقفها من تبني الرقابة القضائية من عدمه، فاململكة املتحدة مثالً 

باعتبارها تشكل  الترشيعية،  السلطة  أعمال  الرقابة عىل  عىل رفض  تقليدياً  مثاالً  كانت 

إخالالً بمبدأ سمو الربملان، فالربملان الربيطاني هو صاحب الصالحية بالترشيع، والرقابة 

القضائية هي أحد أوجه التدخل يف عمل السلطة الترشيعية من قبل السلطة القضائية، 

وبالرغم من وجاهة هذا التوجه، وبخاصة لجهة األسس التي يقوم عليها، إال أنه ينطلق 

من مبدأ وجود ديمقراطية عريقة تمنع الربملان من إصدار ترشيعات تخل بمبدأ الفصل 

بني السلطات، وتتعدى عىل حقوق األفراد وحرياتهم، ومع ذلك، فقد تم هجر هذا املبدأ 

منح  تم   ،1998 سنة  اإلنسان  حقوق  قانون  صدور  فبعد  نفسها،  بريطانيا  يف  حتى 

القضاء الربيطاني صالحية إعالن مخالفة ترشيع أو نص يف ترشيع بريطاني لالتفاقية 

بأن  السياق  القضائية يف هذا  السلطة  قد قرص دور  أنه،  إال  اإلنسان،  األوروبية لحقوق 

يقوم املرشع بتعديل هذا التعارض وفقاً لإلجراءات الربملانية، وهذا التطور تم وصفه بأنه 

انتقال غري كامل للنظام الربيطاني من النظام الديمقراطي التمثييل إىل النظام الدستوري 
الديمقراطي.156

وتضطلع الرقابة القضائية بوظيفني أساسيتني؛ األوىل، منح الرشعية، وهذا يعني أن 

كل ما يتم فحصه من قبل السلطة القضائية يكون مطابق للقانون، ويعني ذلك بدوره، 

أن إضفاء الرشعية الدستورية والقانونية عىل أعمال السلطات املختلفة يكون رشعي. 

التعدي عىل نصوص الدستور وحقوق األفراد  والوظيفة األخرى للرقابة، ضمان عدم 

وحرياتهم. وهذا يعنى أنه بدون الرقابة القضائية عىل أعمال السلطات املختلفة، فإن 

فكرة التعدي عىل السلطات األخرى أو عىل حقوق األفراد وحرياتهم ستبقى قائمة، كما 

156	 	For	more	details	on	the	effects	of	Human	Rights	Acts	of	1998	see,	Tushnet,	Mark.	Weak	Courts,	Strong	
Rights, Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton 
University Press, 2009. 27 - 30
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هو الحال عند تعدي السلطة التنفيذية عىل دور السلطتني الترشيعية والتنفيذية. ولهذا، 

فإن الرقابة القضائية هي أبرز ضمانات مبدأ سيادة القانون، وبخاصة يف الدول ذات 

التجربة الديمقراطية الحديثة. 

العدول  إىل  تؤدي  الرقابة،  هذه  أن  باعتبار  القضائية  الرقابة  يعارض  من  وهناك 

إىل أن القضاة معينون  عن النظام الديمقراطي التمثييل باتجاه سمو القضاء مستنداً 

من قبل السلطات األخرى، ومن غري املقبول أن يقوموا الحقاً بإلغاء ترشيعات السلطة 

الترشيعية املنتخبة، أو توجيه أوامر لإلدارة التي يرأسها رئيس منتخب. بالرغم من هذه 

املعارضة، فإن الرقابة القضائية تحقق مع مبدأ سمو الدستور واحرتام حقوق األفراد 

تتمتع  أن  يجب  التي  والنزاهة  والحياد  االستقالل  ضمانات  باالعتبار  أخذاً  وحرياتهم 

بها السلطة القضائية لتحقيق ذلك، وأخذاً باالعتبار أيضاً توفر كافة ضمانات النظام 

الدستوري الديمقراطي وفق ما أرشنا إليه سابقاً.

وبتطبيق ذلك عىل الحالة الفلسطينية، نجد أن النظام القضائي أتخم يف أنواع مختلفة 

من املحاكم، دون أن تكون الغاية من هذا النظام واضحة، سواء لدى الجهات التي أنشأت 

هذه املحاكم أو لدى القضاة فيها. فاملحكمة العليا، بالرغم من إناطة الدستور لها صالحية 

أن  املحكمة  تشأ  لم  الدراسة،  كتابة هذه  ولغاية  أنه  إال  الدستورية،  املنازعات  يف  الفصل 

تفرس هذه الصالحية بأنها تتعلق بحقوق اإلنسان أو الفصل بني السلطات عىل نحو تعطي 

انتهاك حقوق  عىل  بأنها سرتاقب  للمتقاضني،  أو  التنفيذية  للسلطة  معه سواًء  االنطباع 

اإلنسان أو تغول السلطة التنفيذية عىل باقي السلطات بما يف ذلك السلطة القضائية ذاتها. 

وليست هذه الدراسة هي املكان املناسب لتحليل جميع العوامل التي أدت لذلك.

يف فلسطني لم يكن هناك رقابة قضائية، ويرجع ذلك إىل قوة السلطة التنفيذية بشكل 

أسايس، وإىل عدم تبني مبدأ الفصل بني السلطات يف جميع األنظمة السابقة عىل تبنى 

القانون األسايس، وبعد صدور هذا األخري، تم إقرار الرقابة القضائية. مع أن هذا اإلقرار 

التي يكون  جاء خلواً من النص رصاحة عىل تويل املحاكم املختصة النظر يف القضايا 

فيها ادعاء بالتعدي عىل الحقوق والحريات األساسية، أو انتهاك لنصوص الدستور التي 

تتعلق بالصالحيات واالختصاصات، باإلضافة إىل ما يرافق الحكم بعدم الدستورية من 
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منح للنصفة القضائية يف حال توفر أسبابها.

ولتحقيق مبدأ الرقابة القضائية بصورة فّعالة، فإنه يجب األخذ باالعتبار أن الحريات 

مجتمع  يف  مقبولة  تكون  قيود  عليها  ترد  أن  يمكن  وإنما  مطلقة،  ليست  األساسية 

ديمقراطي، ومن هنا، يمكن االستفادة من املعايري الدولية فيما يعترب قيداً مقبوالً وفقاً 

االتفاقيات  بموجب  فلسطني  التزامات  مع  يتوافق  التوجه  وهذا  سابقاً.  إليه  أرشنا  ملا 

الدولية التي انضمت إليها مؤخراً، كما أن ذلك يتوافق مع فكرة الديمقراطية الدستورية 

أال تؤدي  للحقوق والحريات األساسية. كما يجب  الحماية والنفاذ  أنه يعطي  باعتبار 

القيود إىل النيل من النظام الدستوري الديمقراطي، وأن تكون متوافقة مع مبدأ سيادة 

القانون وتؤدي إىل تعزيز املساواة والحرية والكرامة اإلنسانية، وقد سبق لنا بيان ذلك 

يف موضوع سابق يف هذه الدراسة.

7-3. الرقابة القضائية وأعمال السيادة
للتقايض بسبب طبيعتها،  قابلة  القضائية بوجود مسائل غري  األنظمة  تعرتف معظم 

ونظراً لعالقة هذه املسائل يف وظائف السلطات املختلفة وفقاً ملبدأ الفصل بني السلطات، 

ووفقاً  السياسية«،  »املسائل  بـ  األنجلو-سكسوني  النظام  يف  عليها  يطلق  املسائل  وهذه 

للنظام الالتيني بـ »أعمال السيادة«.157 إال أنه يالحظ أن هناك توجه عاملي نحو تقييد هذه 

املسائل وحرصها يف مجاالت محددة واستثنائية، وتحت رقابة السلطة القضائية نفسها. 

وتعترب أملانيا من األنظمة القانونية التي ال تعرتف بوجود مسائل خارج الرقابة القضائية، 

وال يوجد ما يمنع القضاء من النظر يف جميع املسائل. مع مالحظة استمرار الخالف بشأن 

فكرة تخيل القضاء عن مبدأ الرقابة القضائية يف مسائل محددة، ولو كانت تلك املسائل يف 

أضيق نطاق، وعالقة ذلك بمبدأ سيادة القانون والنظام الدستوري الديمقراطي.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن املستقر قضائياً يف مختلف أنظمة العالم، هو إخراج 

القضايا التي تتعلق بحقوق اإلنسان من ضمن املسائل الغري قابلة للتقايض، فإذا كانت 

157  للمزيد حول فكرة أعمال السيادة، انظر: سليمان الطماوي، دروس يف القضاء اإلداري، دار الفكر العربي: القاهرة، 

بدون تاريخ نرش، 134 وما بعدها.
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تتعلق القضية أمام املحكمة بانتهاك حق أسايس، فإن التذرع بأعمال السيادة أو املسألة 

حقوق  انتهاك  لثقافة  تعزيز  هو  القضاء  رقابة  عن  املسائل  هذه  وإخراج  السياسية، 
اإلنسان وخروج عن مبدأ سيادة القانون.158

أو سيادية تخرج عن  املسائل؛ مسائل سياسية،  اعتبار بعض  الفقه عىل  وقد درج 

الدبلوماسية األجنبية،  السفراء، والبعثات  أمثلتها، اعتماد  القضائية، من  الرقابة  إطار 

واعتماد البعثات الدبلوماسية يف الدول األخرى. وبعض الدول تدرج ضمن هذه املسائل؛ 

بعد صدور حكم  وليس  القضائية،  اإلجراءات  أثناء  الخاص  بالعفو  الرئيس  صالحية 

اتفاقيات تبادل  السيايس مثل  الطابع  الدولية، ذات  االتفاقيات  قضائي نهائي، وأيضاً 

السجناء. وثمة من يدرج املسائل املتعلقة باإلجراءات الداخلية للربملان باعتباره سلطة 

من  وهناك  نفسه.  سيد  الربملان  ملبدأ  طبقاً  بنفسه  شؤونه  إدارة  صالحية  له  مستقلة 

يدخل صالحية النيابة العامة يف تحريك الدعاوى الجزائية من ضمن تلك املسائل أيضاً، 

عىل اعتبار أن هذا اإلجراء يدخل ضمن السلطة التقديرية للنيابة، وأخرياً، تعد املسائل 

املتعلقة بتشكيل لجان تحقيق للنظر يف مسائل إخفاق وسوء إدارة املؤسسات خاصة 
األمنية يف مسائل معينة من املسائل التي تندرج ضمن املسائل السياسية.159

اً عىل جميع هذه األنواع ومثلها من القضايا التي تدعي الحكومة فيها  باملقابل وردَّ

غالباً وجود أعمال سيادة أو وجود مسألة سياسية أو خروج بعض املسائل عن إطار 

الرقابة القضائية، فإن هناك مجموعة من الحجج التي تدعم الرقابة يف جميع املسائل، 

وبشكل عام، وبغض النظر عن طبيعة املسألة، فإن آليات عمل املحاكم والتي تنظر يف 

158  For more details on the importance of judicial review, see GINSBURG, TOM. Judicial 
Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge University 
Press, 2003. 21 - 33

159  انظر يف تحديد أعمال السيادة: عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 206 211-؛ حكم محكمة العدل العليا 

الفلسطينية املنعقدة يف رام الله، رقم 531/2010، بتاريخ 13/12/2015، منشورات املقتفي، حيث جاء فيه: »إن 

القضاء االداري يف البالد التي نصت قوانينها عىل اعمال السيادة حرصت هذه االعمال يف الحاالت التالية:

أوال: االعمال املنظمة لعالقة الحكومة بالربملان وبضمان سري السلطات العامة وفق الدستور.

ثانيا: األعمال املتعلقة بسري مرفق التمثيل الدبلومايس.

ثالثا: االعمال املتعلقة بالحرب.

رابعا: بعض االعمال املتعلقة بسالمة الدولة وأمنها الداخيل يف نطاق الحدود والضوابط التي بينها القانون«.
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التقايض بما يف ذلك املصلحة ووجوب توفر إمكانية الحكم  النزاعات ووفقاً إلجراءات 

القضاء  تعرض  عدم  تكفل  والضمانات  اآلليات  هذه  جميع  فإن  القضائية،  بالنصفة 

الرقابة  من ممارسة  القضاء مسبقاً  تقييد  أنه ال يجب  إال  البحتة،  السياسية  للمسائل 

القضائية ملا لذلك من خطورة عىل مبدأ سيادة القانون، كما أن جميع األعمال وبغض 

واستغالل  اإلدارة  وسوء  الفساد  يعرتيها  أن  يمكن  تمارسها  التي  الجهة  عن  النظر 

املنصب. ولهذا، فإن غياب الرقابة القضائية تعني غياب إمكانية الفحص من قبل جهة 

محايدة ومستقلة عىل مظاهر غياب مبدأ سيادة القانون التي يمكن أن ترافق ممارسة 
السلطة.160

كما أن هناك حجج خاصة تتعلق بوجوب توفر الرقابة القضائية عىل جميع األعمال 

ومنها، أن مجرد االدعاء بوجود أعمال غري خاضعة لرقابة القضاء هو بحد ذاته إقرار 

هذه  إخراج  فإن  ولهذا،  القانون.  سيادة  مبدأ  عىل  والخروج  املرشوعية  بعدم  مبدئي 

املسائل عن رقابة القضاء ال يمكن القول باتفاقه مع مبدأ سيادة القانون. وحتى االدعاء 

بوجود مصلحة بمخالفة القانون هو ادعاء ساقط، ألن تعديل القانون الذي ال يحقق 

بحجة  القانون  خرق  نحو  الذهاب  وليس  الحل،  هو  للدولة  وملحة  محددة  مصلحة 

واالدعاء  القانون  خرق  تشجيع  وبالتايل،  القضائية.  الرقابة  إطار  عن  املسألة  خروج 

بشكل متواصل أمام القضاء بعدم وجود رقابة قضائية، وهو ما تمارسه السلطة العامة 

من خالل الهيئة التي تمثلها أمام القضاء. كما أن االدعاء باملسألة السياسية، هو ادعاء 

عام وغامض وفيه تناقض، كون أنه ال يوجد مسألة سياسية بحتة، ال تجد لها منفذاً أو 

تربيراً باتخاذها بعداً قانونياً يشق بدوره طريقه للقضاء يف أغلب الحاالت. 

باإلضافة إىل ذلك، إن اطمئنان السلطة صاحبة النفوذ بوجود تربير لخرقها للقانون 

االلتزام  بني  تكون مخرية  السلطة  أن  يعني  للتقايض  قابلة  بادعاء وجود مسائل غري 

بالقانون من عدمه، وهذا مربر للسلطة لخرق القانون دون مساءلة وهو ما يعني عدم 

واملساءلة  املراجعة  من  اإلفالت  ثقافة  يخلق  ما  وهو  القانون  ملخالفة  رادع  أي  وجود 

160	 	For	more	details	on	 the	 importance	of	 judicial	 review	for	 the	rule	of	 law	see,	Elliott,	Mark.	The	
Constitutional Foundations of Judicial Review, Hart Publishing, 2001. 98 - 104
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وقوة  سلطة  األكثر  وأشخاصها  وأجهزتها  التنفيذية  السلطة  خاصة  السلطات  لدى 

تقبل  وال  القانون  تتحدى  وتحالفات  قوى  وموازين  نفوذ  خلق  من  ذلك  يستتبع  وما 

املراجعة القضائية وتنظر للقضاء نظرة دونية.161 وباملقابل، فإن غياب سلطة مراجعة 

قرارات وإجراءات سلطات الدولة وأجهزتها املختلفة من قبل سلطة قضائية مستقلة 

يعني أن خرق القانون لن يكون له جزاء، وهذا يتعارض مع فكرة القاعدة القانونية 

املراجعة  اعتبار غياب  وبالرغم من  أسايس من عنارصها،  الجزاء كعنرص  التي تحمل 

القضائية انتصاراً ألجهزة الدولة وأشخاصها عىل مبدأ سيادة القانون إال أن ممارسة 

املراجعة القضائية بكامل عنارصها هي انتصار ملبدأ سيادة القانون والنظام الدستوري 
الديمقراطي.162

كما أن وجود املراجعة القضائية من قبل سلطة قضائية مستقلة هي امتياز ملصلحة 

مبدأ سيادة القانون وليست سلطة أو ميزة بيد أشخاص السلطة القضائية يستطيعون 

وفقاً إلرادتهم التنازل عنها وفقاً ملبادئ ونظريات تنترص للسلطة السياسية عىل حساب 

الثقة العامة بالسلطة القضائية، وهذا يعني أن إقرار السلطة القضائية بوجود أعمال 

خارج إطار الرقابة القضائية هو تنازل عن الثقة العامة بقضاء الدولة، والدولة التي ال 

يثق مواطنيها بقضاتها هي دولة مفلسة سياسياً، وأي ادعاء بأن ذلك يتوافق مع مبادئ 
الديمقراطية وسيادة القانون هو ادعاء زائف.163

القانون األسايس عىل عدم جواز تحصني  املادة )30( من  أخرياً، وبالرغم من نص 

أي قرار أو عمل من رقابة القضاء،164 إال أن درجة الوعي سواًء لدى السلطات العامة، 

161  For more details on the importance of judicial review for the protection of democracy rights 
see, Zurn, Christopher F 1966. Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial 
Review,	Cambridge,	UK	;	New	York	:	Cambridge	University	Press,	2007.	39	�	63

162  For more details on the importance of judicial, review for the Protection of human rights see, Elliott, 
Mark.	Ibid.	197	and	beyond

163  انظر يف أهمية املراجعة القضائية: عيىس بريم، مرجع سابق، ص 203 وما بعدها.

164  بالرغم من هذا النص، إال أن ذلك لم يمنع من إصدار ترشيعات أو الرضا باستمرار رسيان أخرى، تتضمن تحصيناً 

لقرارات إدارية من رقابة القضاء، من ذلك: نص املادة )35( من قانون املواصفات واملقاييس رقم )6( لسنة 2000، 

19/3/2001، حيث نصت هذه  املنشور عىل الصفحة )63(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )36(، بتاريخ 

املادة عىل أنه: »وفقاً ألحكام هذا القانون ولغايات فض النزاعات يعترب التقرير الذي تصدره املؤسسة بناًء عىل نتائج 

اختبارات وتحاليل أجريت عىل سلعة أو مادة حول مطابقتها للمواصفات واملقاييس تقريراً نهائياً غري قابل للطعن 
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القضاة  إدراك  الحاالت، عدم  القانون، ويف بعض  السلطات يف اإلفالت بخرق  أو رغبة 

أنفسهم لقيمة ومسؤولية الرقابة باعتبارها واجباً، وليس امتيازاً أو سلطة يستطيعون 

املبادئ  هذه  استعمال  يف  جهداً  تألو  لن  التي  التنفيذية  السلطة  لصالح  عنها  التنازل 

لتربير خرقها للقانون. وعليه، فإنه يجب عىل القضاء نفسه أن يدافع عن مبدأ الرقابة 

القضائية، وأال يتنازل للمرشع العادي أو السلطة التنفيذية عن هذا املبدأ، نظراً ألثره 

العدل من  الديمقراطية، وهي وظيفة  الدولة  أساسية من وظائف  املبارش عىل وظيفة 
خالل حماية مبدأ سيادة القانون.165

7-4. تقييم دور احملكمة العليا الرقابي يف حماية احلقوق واحلريات األساسية
اتصاالً  األكثر  املحكمة  لها؛  املمنوحة  لالختصاصات  وفقا  العليا  املحكمة  تعترب 

بالحقوق والحريات األساسية، سواًء فيما يتعلق باالختصاصات املمنوحة لها بصفتها 

بها  أنيطت  دستورية  محكمة  بصفتها  لها  املمنوحة  تلك  أو  اإلداري  القضاء  محكمة 

صالحية واختصاصات املحكمة الدستورية، عمالً باملادة )104( من القانون األسايس، 

الدستورية  واملحكمة  اإلدارية  للمحاكم  املسندة  املهام  كل  العليا  املحكمة  ولَّت  والتي 

العليا.166 ويف هذا البند، سوف نعمل عىل تقييم دور هذه املحكمة بصفاتها املشار إليها 

آنفاً يف حماية الحقوق والحريات األساسية، وذلك يف سياق، نظرها لقضايا تنطوي عىل 

تقييد تعسفي أو انتهاك ألي حق أو حرية.

أمام أي جهة قضائية أو إدارية«.

165  سوف نشري إىل العديد من تنازالت السلطة القضائية يف موضع الحق من هذه الدراسة. بيد أن هذه التنازالت لم تكن 

بالرضورة بموجب أحكام قضائية، فقد جاء بعضها ببيان صحفي، والبعض اآلخر بالرد عىل مذكرات، من ذلك: رد 

رئيس مجلس القضاء األعىل عىل كتاب وجهه له أحد املحاميني بصفته وكيل مواطن جرى اعتقاله عىل خالف حكم 

القانون، قضت محكمة العدل العليا باإلفراج الفوري عنه، إال أن حكمها لم يلق آذاناً صاغية لدى أحد األجهزة األمنية 

الذين امتنعوا عن تنفيذ الحكم املذكور، وقاموا بإحالة املواطن إىل النيابة العسكرية التي قررت إخالء سبيله بالكفالة، 

مما حذا باملحامي الطلب من رئيس مجلس القضاء األعىل بالتدخل لضمان تنفيذ الحكم، إال أن رئيس مجلس القضاء 

األعىل رد عىل كتاب املحامي، طالباً من موكله التقيد بقرار النيابة العسكرية، ودفع الكفالة لضمان إخالء سبيله )املركز 

الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«، أحكام املحاكم أوىل بالتطبيق، عني عىل العدالة )املركز الفلسطيني 

الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«(، رام الله، العدد )11(، كانون أول 2010، ص 36(.

166  نصت هذه املادة عىل أنه: »توىل املحكمة العليا مؤقتاً كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما 

لم تكن داخله يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانني السارية«.
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7-4-1. محكمة العدل العليا

القضاء  محكمة  الفلسطيني؛  القضائي  للتنظيم  وفقاً  العليا  العدل  محكمة  تمثل 

اإلداري، وقد حددت املادة )33( من قانون تشكيل املحاكم النظامية اختصاصات هذه 

املحكمة، ونصت عىل اختصاصها يف:

1. الطعون الخاصة باالنتخابات.

اإلدارية  القرارات  أو  أو األنظمة  اللوائح  بإلغاء  الشأن  التي يقدمها ذوو  الطلبات   .2

النهائية املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما يف 

ذلك النقابات املهنية.

3. الطلبات التي هي من نوع املعارضة يف الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج 

عن األشخاص املوقوفني بوجه غري مرشوع.

4. املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيني أو الرتقية أو العالوات أو 

املرتبات أو النقل أو اإلحالة إىل املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر 

ما يتعلق باألعمال الوظيفية.

5. رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً ألحكام 

القوانني أو األنظمة املعمول بها.

6. سائر املنازعات اإلدارية.

7. املسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة 

عن صالحية أي محكمة تستوجب الرضورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.

8.  أي أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

وبالرغم من أن االختصاصات التي جاءت بها املادة السابقة، قد وردت عىل سبيل الحرص، 

السابقة، يجعل من اختصاص محكمة  املادة  الفقرتني )6 :7( من  إال أن ما ورد يف 

العدل العليا اختصاصاً واسعاً وعاماً، طاملا أن الحكومة طرفاً يف املنازعة اإلدارية.

7-4-1-1. رفض محكمة العدل العليا الختصاصها بمنازعات العقود اإلدارية

محكمة  اختصاص  أن  يعني  فهل  اإلدارية،  املنازعات  سائر  معنى  يف  الخالف  ثار 

العدل العليا، ينحرص فقط بالقرارات اإلدارية أم أنها تختص أيضاً يف النظر والفصل يف 
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املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية؟

لرتجيح رأي عىل آخر ال بد ابتداًء من قراءة كافة النصوص القانونية املتعلقة باختصاصات 

النظامية،  املحاكم  تشكيل  قانون  من   )34( املادة  إىل  النظر  فعند  العليا،  العدل  محكمة 

نجدها تنص عىل األسباب أو العيوب التي يجب االستناد إليه يف أي طعن مقدم إىل املحكمة، 

وانحرصت هذه األسباب أو العيوب، باالختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو التعسف يف 

استعمال السلطة، وهذه جمعيها عيوب القرار اإلداري.167 ما يعني أن هذه املادة قد حرصت 

يكون  أن  اشرتطت  أنها  فقط، طاملا  اإلدارية  القرارات  يف  العليا  العدل  أمام محكمة  الطعن 

الطعن متعلقاً بأحد عيوب القرار اإلداري، حتى يتم تقديم الدعوى لدى محكمة العدل العليا 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، نجد أن املادة )284( من قانون أصول املحاكمات املدنية 

والتجارية والتي وردت يف الباب الرابع عرش من القانون املذكور، والذي نظم باقتضاب أصول 

املحاكمات املتبعة أمام محكمة العدل العليا، قد نصت يف فقرتها األوىل عىل أنه: »يكون ميعاد 

تقديم االستدعاء إىل محكمة العدل العليا ستني يوماً من تاريخ نرش القرار اإلداري املطعون 

فيه أو تبليغه إىل صاحب الشأن، ويف حالة رفض اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ 

امليعاد من تاريخ انقضاء ثالثني يوماً عىل تقديم الطلب إليها.« وهذا يعني –مبدئياً- أن هذه 

املادة، قد حرصت الطعن أمام محكمة العدل العليا بالقرارات اإلدارية فقط.

املادة  نص  مع  ينسجم  ال   ،)284  :34( السابقتني  املادتني  يف  ورد  ما  أن  ونرى 

العدل  النظامية، والذي حدد اختصاص محكمة  املحاكم  قانون تشكيل  )6/33( من 

العليا بـ«سائر« املنازعات اإلدارية بما يوحي بوجود اختصاص لها يف النظر والفصل 

ملا جاءت به املواد األخرى سالفة الذكر، ونجد أن  يف منازعات العقود اإلدارية، خالفاً 

العليا الفلسطينية، قد استقر اجتهادها يف العديد من أحكامها عىل أن  محكمة العدل 

مناط اختصاصها هو القرار اإلداري، إال أن هذه األحكام لم تتضمن تسبيباً مقنعاً ملا 
توصلت إليه وأثر تنازلها عن هذا االختصاص عىل مبدأ الرقابة القضائية.168

167  للمزيد حول عيوب القرار اإلداري، انظر: عيىس أبو رشار، القرار اإلداري، يف الجديد يف القضاء اإلداري والدستوري 

الفلسطيني، املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«: رام الله، حزيران 2004، ص 102 وما بعدها.

168  جاء يف حكم محكمة العدل العليا رقم )17/2005(، بتاريخ 20/9/2005، منشورات املقتفي أنه: »يشرتط لقبول 

دعوى اإللغاء أمام محكمة العدل العليا أن تكون موجه ضد قرار إداري وإال ال ينعقد االختصاص ملحكمة العدل العليا«. 
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7-4-1-2. رفض محكمة العدل العليا ملمارسة الرقابة القضائية الكاملة

درجت تسمية القضاء اإلداري يف فلسطني بقضاء اإللغاء،169 وتسمية الدعوى التي 

ترفع لدى القضاء اإلداري بدعوى اإللغاء، ومعنى أن يكون القضاء اإلداري قضاء إلغاء، 

هو أن يقترص الحكم القضائي عىل إلغاء القرار اإلداري فقط، بحيث يمتنع عىل القضاء 

اإلداري أن يتدخل بعمل اإلدارة، فليس له سوى إلغاء القرار اإلداري الذي يعرتيه عيب 

أو أكثر من العيوب املحصورة يف املادة )34( من قانون تشكيل املحاكم النظامية، وقد 

حكمت محكمة العدل العليا بهذا املضمون رصاحًة، واعتربت أن صالحيتها تقترص فقط 

عىل إلغاء القرار اإلداري وليس لها صالحية تعديل القرار اإلداري أو التدخل يف عمل 
اإلدارة وإصدار أوامر أو نواٍه لها.170

املدنية  املحاكمات  أصول  قانون  من   )291( املادة  نص  إىل  النظر  عند  ولكن، 

والتجارية، الواردة يف الباب الخاص بأصول التقايض أمام محكمة العدل العليا،171 نجد 

أن صالحية املحكمة ال تقف عند إلغاء القرار اإلداري، فلها باإلضافة إليه؛ تعديل القرار 

اإلداري، ويمكن تفسري هذا النص عىل نحو يمنح محكمة العدل العليا، صالحية الحكم 

رضراً  ويسبب  أساسياً  حقاً  ينتهك  املعيب  اإلداري  القرار  أن  رأت  ما  إذا  بالتعويض، 

إذ  الرأي،  هذا  قراراتها، رفضت  الكثري من  العليا يف  العدل  للمستدعي، ولكن محكمة 

اعتربت أن مسألة التعويض تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.172 

3/3/2010، منشورات املقتفي، أنه: »املنازعات الخاصة بانعقاد  كما جاء يف حكمها رقم )119/2009( بتاريخ 

العقود العادية التي تكون اإلدارة طرفا فيها أو بتنفيذها أو االلتزام برشوطها أو فسخها هي منازعات حقوقية تختص 

بنظرها املحاكم العادية، وال تختص بنظرها محكمة العدل العليا«.

169  انظر يف ذلك: عيىس أبو رشار، محكمة العدل العليا: اختصاصها وإجراءات التقايض أمامها، يف الجديد يف القضاء 

اإلداري والدستوري الفلسطيني، مرجع سابق، ص 16.

170  جاء يف حكم محكمة العدل العليا رقم )275/2008(، بتاريخ 25/2/2009، منشورات املقتفي أنه: »قضاء محكمة 

العدل العليا، قضاء إلغاء ال قضاء إنشاء، وليس ملحكمة العدل العليا أن تعدل القرار اإلداري أو أن تصدر أمراً لإلدارة 

بالقيام بعمل«؛ وجاء أيضاً يف حكمها رقم )3/2008(، بتاريخ 16/6/2008، منشورات املقتفي أنه: »محكمة العدل 

الحق يف إصدار األوامر والنواهي للموظفني  القرارات اإلدارية وال تملك املحكمة  إلغاء  إلغاء وظيفتها  العليا محكمة 

العموميني«.

171  نصت عىل أنه: »تصدر املحكمة حكمها عىل وجه الرسعة يف الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون فيه أو 

بتعديله مع ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية«.

املقتفي  3/2/1999، منشورات  بتاريخ   ،)113/1998( املنعقدة يف غزة رقم  العليا  العدل  172  جاء يف حكم محكمة 

أنه: »مسألة التعويض تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا؛ وجاء أيضاً يف حكمها رقم )62/1999(، بتاريخ 
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ولغايات هذه الدراسة، تم أخذ عينة عشوائية من األحكام الصادرة عن محكمة العدل 

بعدم  العليا، وقد تبني من خالل تفحص هذه األحكام،173 أن املحكمة أصدرت حكماً 

إليها، ألن الترصف أو العمل املطعون فيه؛ ال يعترب  العينة املقدمة  قبول كافة طعون 

قراراً إدارياً، أو أنها عمدت إىل رد الدعوى مستندًة إىل أسباب شكلية، إال حكماً واحداً، تم 

بموجبه إلغاء القرار اإلداري، كون القرار محل الطعن تضمن قراراً صادراً عن املحافظ 
بشق شارع، األمر الذي يشكل تعدياً عىل اختصاص وصالحيات القضاء.174

العليا تختص  القضائية، فإن املحكمة  السلطة  املادة )46( من قانون  وبالنظر إىل 

دون غريها بالفصل يف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة عىل 

القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك الفصل يف املنازعات الخاصة 

أو لورثتهم، وهذ ما قضت فيه محكمة  بالرواتب واملعاشات واملكافآت املستحقة لهم 

أن  اعتربت  175،2004/9/8 حيث  بتاريخ  العليا يف حكمها رقم )2003/37(  العدل 

27/6/1998، منشورات املقتفي أنه: »من حق السلطة اإلدارية اتخاذ كافة ما من شأنه إقامة الطرق وإصالحها 

وتوسيعها بغية تحسني املدينة أو القرية وفق ما يحتاج إليه البلد وإنما تكون بذلك تؤدي واجباً عاماً نظم القانون 

كيفيته، إذ من حق البلدية أن تقوم بهذه األعمال وتجري الخرائط وقد أباح القانون االعرتاض عىل خطوط التنظيم، 

وتنظر اللجنة املركزية بهذه االعرتاضات لرتى ما إذا كان املرشوع حقيقياً أو قصد به مجرد الكيد بشخص ما، فإذا 

تبني أن املرشوع قصد به التحسني واإلصالح فإنه إذا ترتب عليه رضر بالفرد فإن حق هذا األخري يقترص عىل التعويض 

املالئم الذي يكون تقديره بني الطرفني أمام املحكمة املختصة والتي هي ليست محكمة العدل العليا، وعليه ملا كان 

رئيس لجنة التخطيط والتنظيم وبناء املدن يف محافظات غزة قد اتبع األصول الفنية والقانونية للمخطط محل الطعن 

والذي ثبت بما ال يدع مجاالً للشك أنه سيؤدي إىل تحسني األرض وترشيفها، فإن طلبات املستدعيني بإلغاء قرار اللجنة 

املركزية برد اعرتاضهم عىل وضع الشارع واجب الرد«.

173  األحكام ذوات األرقام اآلتية: 73/2013؛ 45/2013؛ 43/2013؛ 29/2013؛ 9/2013؛ 23/2013؛ 21/2013؛ 

19/2013؛17/2013؛ 15/2013؛ 7/2013؛ 50/2013؛ 75/2013؛ 11/2013؛ 137/2013؛ 136/2013؛ 

82/2013؛  28/2013؛  36/2013؛  38/2013؛  131/2013؛  133/2013؛  41/2013؛  84/2013؛ 

141/2018؛ 107/2013؛ 95/2013؛ 48/2013؛ 3/2013، وجميعها من منشورات املقتفي.

174  حكم محكمة العدل العليا رقم )50/2013(، بتاريخ 5/8/2013، والذي جاء فيه أنه: »فتح أي شارع او إغالقه ال 

يتم اال بقرار صادر عن املحاكم النظامية كونها صاحبة االختصاص الوحيد يف هذه االمور، وان صدور القرار املطعون 

فيه املتمثل بفتح الشارع من قبل املحافظ فيه اعتداء واضح عىل اختصاص السلطة القضائية واملحاكم النظامية ويكون 

مشوباً بعيب استعمال السلطة وحري باإللغاء«

175  وقد جاء يف هذا الحكم أنه: »1. تختص املحكمة العليا دون غريها بالنظر بالطعون املرفوعة من القضاة وأعضاء 

النيابة العامة واملقدمة للطعن يف القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤونهم.2. املحكمة العليا دون غريها مختصة 

بالفصل يف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة عىل القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من 

شؤونهم وكذلك الفصل يف املنازعات الخاصة بالرواتب واملكافئات املستحقة لهم أو لورثتهم، وال يمكن تطبيق ما نص 

عليه قانون تشكيل املحاكم النظامية يف املادة 33 من أن محكمة العدل العليا مختصة بنظر طعون القضاة وأعضاء 
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املحكمة العليا هي جهة االختصاص يف نظر الطلبات املتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة 

العامة الواردة يف املادة )46( سالفة الذكر. 

176،2006/1/22 قد  العليا رقم )2005/70( بتاريخ  إال أن حكم محكمة العدل 

اعترب محكمة العدل العليا هي املختصة بنظر الطعون املتعلقة بأعضاء النيابة، وال أدل 

الطعن،  التي فصلت يف موضوع هذا  ذاتها هي  العليا  العدل  أن محكمة  عىل ذلك من 

قانون  أحكام  بتطبيق  يتعلق  فيما  لقاعدة هامة،  الحكم  فيه، وقد أسس هذا  وحكمت 

السلطة القضائية عىل أعضاء النيابة العامة، مفادها أنه ال ينطبق عىل أعضاء النيابة 

العامة من أحكام قانون السلطة القضائية إال ما ورد فيه إحالة رصيحة، وقد حكمت 

املحكمة بالنتيجة أن سن التقاعد ألعضاء النيابة العامة، هو ستون عاماً، وليس سبعني 

القضائية، واملتعلقة  السلطة  املادة )34( من قانون  كالقضاة، لعدم وجود إحالة عىل 

بتقاعد القضاة إىل الباب املتعلق بأعضاء النيابة العامة، وعند قراءة الحكمني السابقني 

معاً، نجد أنهما متناقضان، فاألول قىض بأن املحكمة العليا مختصة يف نظر الطلبات 

تطبيق  جواز  بعدم  الثاني  الحكم  قىض  حني  يف  العامة،  النيابة  أعضاء  من  املقدمة 

الباب  القانون رصاحة يف  إذا نص  إال  النيابة،  املتعلقة بالقضاة عىل أعضاء  النصوص 

من  الخامس  الباب  إىل  النظر  ذلك، وعند  العامة عىل  النيابة  بأعضاء  املتعلق  الخامس 

قانون السلطة القضائية، ال نجد أي إحالة عىل حكم املادة )46( من ذلك القانون.

النيابة ما دام أن قانون السلطة القضائية قد أفرد بني نصوصه طريقة تقديم مثل هذه الطعون يف املادة )46( منه، 

وألن قانون السلطة القضائية هو القانون الخاص بالسلطة القضائية فيكون هو األوىل بالتطبيق سواء عىل أعضاء 

النيابة أو القضاة، وحيث أن الئحة الدعوى مقدمة إىل محكمة العدل العليا من قبل املستدعي الذي عني رئيس نيابة 

والذي يطعن يف قرار نقله من قبل النائب العام، فإن محكمة العدل العليا تكون غري مختصة بالنظر يف هذا الطعن 

وينعقد االختصاص فيه للمحكمة العليا«، منشورات املقتفي.

176  وجاء يف هذا الحكم أنه: » بالرغم من أن قانون السلطة القضائية لسنة 2002 تضمن قواعداً وأحكاماً تتعلق بالقضاة 

القانون  الخامس من  الباب  العامة  للنيابة  أفرد  أفرد لكل منهما أحكاماً خاصة، فقد  أنه  إال  العامة  النيابة  وأعضاء 

املذكور كما أحال رصاحة ببعض نصوص ذلك الباب إىل األحكام الخاصة بالقضاة، ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 

61 من القانون من أنه يشرتط فيمن يعني عضواً بالنيابة أن يكون مستكمالً للرشوط املنصوص عليها يف املادة 16 من 

ذات القانون واملتعلقة بتعيني القضاة، وعليه فإن املادة 34 من القانون املذكور التي تنص عىل أنه ال يجوز أن يبقى 

يف وظيفة قاض أو يعني فيها من تجاوز عمره سبعني سنة ال تنطبق عىل أعضاء النيابة العامة إذ يعد النص املذكور 

نصاً خاصاً أفرده املرشع للقضاة فقط ولو ذهبت إرادته ألبعد من ذلك ألحال أليه بنص خاص أو ألتى عىل ذكر ذلك 

رصاحة، وبالتايل فإن قانون التقاعد املدني هو الذي يشمل أعضاء النيابة العامة«، منشورات املقتفي.
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ويف مناسبة أخرى، وللخروج من هذا الخالف والتناقض، تقدم أحد أعضاء النيابة 

لتناقض  نظراً  املختصة،  املحكمة  ترقيته، ولعدم وضوح  تجاوز  العامة بطعن بسبب 

رئيس  تقدم  الشأن،  بهذا  العليا  واملحكمة  العليا  العدل  عن محكمة  الصادرة  األحكام 

كلتا  قررت  وقد  العليا،  العدل  ملحكمة  واآلخر  العليا،  للمحكمة  األول  بطعنني؛  النيابة 

املحكمتني عدم اختصاصها.177 

من وحي األمثلة التي تم تسليط الضوء عليها يف األحكام سابقة؛ نجد أن أداء محكمة 

لم يكن  التنفيذية،  السلطة  املوجه ضد  الطعون  بنظر  العليا كمحكمة مختصة  العدل 

عدم  أهمها  مختلفة؛  ألسباب  ترد  كانت  الطعون  هذه  غالبية  وأن  املطلوب،  باملستوى 

االختصاص يف نظر الطعن، حتى وإن صدرت أحكام متناقضة عن املحكمة ذاتها يف 

طعون تتطابق مواضيعها إىل حد كبري.

7-4-2. احملكمة العليا بصفتها محكمة دستورية

 بالرغم من قلة األحكام التي صدرت عن املحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، 

إال أن هذه األحكام تعترب مؤرشاً هاماً وخطرياً عىل وضع القضاء الدستوري يف فلسطني، 

كون الغالبية العظمى منها، تضمنت نتيجته النهائية: رد الطعن شكالً، إما بسبب عدم 

ألسباب  أو  مصلحة،179  وجود  لعدم  أو  الحكومة،178  مخاصمة  لعدم  أو  االختصاص، 

177  حكم محكمة العدل العليا رقم )7/2013(، بتاريخ 20/3/2013، منشورات املقتفي، والذي جاء فيه أنه: »املحكمة 

العليا دون غريها مختصة بالفصل يف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة وأعضاء النيابة 

العامة عىل القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل يف املنازعات الخاصة بالرواتب واملكافئات 

املستحقة لهم أو لورثتهم ونصت الفقرة الثانية من هذه املادة عىل طريقة تقديم هذه الطلبات. وال يمكن تطبيق ما 

نص عليه قانون تشكيل املحاكم يف املادة )33( من أن محكمة العدل العليا هي املختصة بنظر طعون القضاة وأعضاء 

النيابة ما دام أن قانون السلطـــة القضائية قد افرد بني نصوصه طريقة تقديم مثل هذه الطعون يف املادة )46( 

منه وهو القانون الخاص بالسلطة القضائية وهو األوىل بالتطبيق سواء عىل أعضاء النيابة أو القضاة«.

178  الحكم الصادر عن املحكمة العليا بصفتها الدستورية واملنعقدة يف رام الله يف الطعن الدستوري، رقم )3/2010(، 

بتاريخ 14/3/2011، منشورات املقتفي.

179  الحكم الصادر عن املحكمة العليا بصفتها الدستورية واملنعقدة يف رام الله يف الطعن الدستوري، رقم )2/2011(، 

بتاريخ 6/9/2011، منشورات املقتفي.

ومن الطعون األخرى التي تم ردها ألسباب شكلية: الطعن رقم )2/2010(، بتاريخ 28/12/2010؛ الطعن رقم   

 ،)3/2005( رقم  الطعن  28/7/2009؛  بتاريخ   ،)1/2008( رقم  الطعن  21/7/2009؛  بتاريخ   ،)1/2009(

بتاريخ 24/4/2008(«
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واملحكمة  العليا  العدل  محكمة  باختصاص  املتعلقة  املواد  نصوص  ولعل  موضوعية. 

الدستورية، وتحديداً: املادة )33( من قانون تشكيل املحاكم النظامية، واملادة )24( من 

قانون املحكمة الدستورية،180 وما حملته هذه املواد من تناقض يف قواعد االختصاص، 

أعطت كل محكمة من املحكمتني، فرصة الرد بسبب عدم االختصاص، فالطعون املتعلقة 

 )33( للمادة  وفقا  العليا  العدل  ملحكمة  بنظرها  االختصاص  جاء  اللوائح  أو  باألنظمة 

من قانون تشكيل املحاكم النظامية، وكذلك للمحكمة الدستورية وفقاً للمادة )24( من 

قانون املحاكم الدستورية، بحيث شكل هذا التناقض بيئة مناسبة لصدور األحكام التي 

تقيض بعدم اختصاص أي من املحكمتني بنظر الدعوى.

حد  عىل  فهي،  الدستورية،  بعدم  املحكمة  بها  قضت  التي  باألحكام  يتعلق  فيما  أما 

علمنا، اثنني من األحكام؛ أولهما: الحكم الذي قضت فيه املحكمة بعدم دستورية قانون 

بتاريخ   )2005/5( رقم  الحكم  بموجب   2005 لسنة   )15( رقم  القضائية  السلطة 

العليا  املحكمة  نظام  دستورية  بعدم  الصادر  الحكم  وآخرهما:   181،2005/11/27

2008/7/24، والذي ما زال  الطعن رقم )2007/4( بتاريخ  الذي صدر يف  الرشعية 

القضاء الرشعي يتنكب له وال يعمل عىل تنفيذه، فاملحكمة العليا الرشعية ما زالت موجودة 

فعالً، بل وتفصل يف املنازعات الرشعية، وتعمل وفقاً لذاك النظام الذي حكمت املحكمة 

العليا بعدم دستوريته.

آنفاً، وتوجه  إليها  املشار  االختصاص  التي نتجت عن تضارب قواعد  اإلشكاليات  إن 

قضاة املحكمة العليا إىل النأي بأنفسهم عن الولوج يف موضوع النزاع، فقد عكفوا عىل 

العام  الوضع  عىل  سلبية  آثاراً  رتب  قد  الطعن؛  لرد  الشكلية  القانون  قواعد  يف  البحث 

180  تختص املحكمة دون غريها بما ييل:

1. الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة.

2. تفسري نصوص القانون األسايس والقوانني يف حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباتها واختصاصاتها.

3. الفصل يف تنازع االختصاص بني الجهات القضائية وبني الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي.

ذات  أو جهة  أحدهما من جهة قضائية  متناقضني صادر  نهائيني  تنفيذ حكمني  بشأن  يقوم  الذي  النزاع  يف  الفصل   .4

اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها. 

5. البت يف الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانونية وفقاً ألحكام البند )1/ج( من املادة )37( من القانون 

األسايس املعدل لسنة 2003م، ويعترب قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة املجلس الترشيعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

181  منشورات املقتفي، مرجع سابق.
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للحقوق والحريات األساسية، ودور القضاء الفلسطيني يف حمايتها والدفاع عنها، وتدنى 

مستوى الثقة العامة بالقضاء نتيجة لذلك.

املوحد  القضاء  حيث  من  الفلسطيني  للوضع  األمثل  التوجه  تحديد  أهمية  من  وبالرغم 

واملزدوج، ودون الدخول يف السلبيات واإليجابيات التي ينطوي عليها أي النظامني، إال أن 

الضمانة التي يجب إدراجها بني نصوص القانون يف حالة القضاء املزدوج، هي أن يتم تحديد 

قواعد االختصاص بشكل دقيق، وأن يصار إىل إعمال قواعد اإلحالة بني جهات االختصاص 

القضائي املختلفة، مع تحديد جهة لتعيني املرجع يف حالة تنازع االختصاص، بحيث يجد كل 

من انتهكت حقوقه الدستورية، قضاء قادرا عىل نظر طعنه والبت فيه موضوعاً.

ومن جانب آخر، يجب تنظيم القضاء اإلداري الفلسطيني، سواًء من حيث االختصاص 

عىل  إداري  قضاء  إىل  الحاجة  وكذلك  اإلدارية،  والقرارات  اإلدارية  والعقود  بالتعويض 

االختصاصات  وتحديد  اإلدارية  الطعون  تنظيم  أو  املزدوج،  القضاء  تبني  عند  درجتني 

وإجراءات الطعن يف املسائل اإلدارية عند تبني القضاء املوحد.

وألن فعالية الرقابة القضائية يف حماية الحقوق والحريات األساسية، تعتمد يف قسم 

القايض بالضمانات الالزمة الستقالله وحياده، فسوف نفرد  كبري منها عىل مدى تمتع 

البند اآلتي للبحث يف إشكاليات ضمانات استقالل القايض وحياده يف فلسطني.
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8. غياب ضمانات استقالل وحياد القضاة

املبادئ  من  العديد  اعرتت  التي  والعملية  النصية  اإلشكاليات  البند،  هذا  يف  نبحث 

هنا،  ونقترص  الفلسطينية،  املنظومة  يف  وحياده  القايض  باستقالل  املتعلقة  األساسية 

عىل بحث إشكالية تعيني القضاة، ومبدأ عدم قابليتهم للعزل، باإلضافة إىل نقل القضاة 

تعيينات  للرقابة عىل  الفلسفي  اإلطار  فيه  نبني  ببند  ذلك  ونستبق  وترقيتهم.  وندبهم 

السلطة التنفيذية للقضاة ولغريهم يف املناصب العليا.

8-1. الرقابة على تعيينات السلطة التنفيذية للمناصب العليا والقضاة: إطار فلسفي
السلطة  داخل  العليا  اإلدارية  املناصب  يف  سواًء  التعيينات  مسألة  عن  الحديث  قبل 

التنفيذية املركزية ويف املؤسسات والهيئات العامة ذات االستقالل املايل واإلداري، أو يف 

أثر مبارش يف طريقة  السلطة القضائية ال بد من اإلشارة إىل أن شكل نظام الحكم له 

السلطة  داخل  التعيينات  وإنما عىل  العليا،  املناصب  ينطبق فقط عىل  التعيني، وهذا ال 

القضائية.182 

والحقوق  والديمقراطية  السلطات  بني  بالفصل  املتعلقة  النظريات  تبلور  قبل 

والحريات كان النظام امللكي هو السائد يف العالم، وكان امللك يمارس الحكم باعتباره 

يحمل نوع من التفويض اإللهي للقيام بذلك، فلم يكن فقط رئيساً للسلطة التنفيذية، 

وإنما كان يرأس السلطات الثالث. ولهذا، فإنه هو من يصدر الترشيعات، وهو الذي 

الحديث عن  يغدو  وبالتايل،  باسمه.  القضائية تصدر  األحكام  أن  كما  بتنفيذها،  يأمر 

مشاركة أكثر من سلطة يف التعيينات بشكل عام بما يف ذلك التعيينات القضائية هو 

وهٌم وخروج عن املبادئ التي يقوم عليها ذلك النظام. 

مقدسة،  شبه  صفة  له  العربية  األنظمة  يف  وممارسة  نصاً  معروف  هو  كما  وامللك 

نصاً،  وليس  فعالً  الديمقراطية  ملمارسة  تسعى  التي  الدول  عىل  حتى  ينطبق  وهذا 

كسعي األنظمة التي تتبنى مفهوم امللكية الدستورية، كالكويت وقطر. فما زالت هذه 

للمزيد حول التعيينات يف املناصب العليا يف السلطة الفلسطينية، انظر: رائدة قنديل، النزاهة والشفافية يف إجراءات   182

تعيني املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة تقارير رقم )43(، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 

»أمان«: رام الله، 2011.
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األنظمة تعاني من تجذر ورسوخ مشكلة الحقوق والحريات،183 فعىل سبيل املثال، ما 

زال النقاش دائراً يف تلك األنظمة بشأن حق األفراد يف انتقاد الحكومة، وبدرجة أكثر 

تشدداً حقهم بانتقاد امللك أو الرئيس. وهذا يتعلق بآثار فكرة املقدس واملشكلة الذهنية 

والرواسب السلطوية التي ال شك أنها تلعب دوراً رئيسياً يف هذا اإلطار.184 

جون لوك، ومونتسيكيو من املنظرين ملسألة أن هناك حقوقاً غري قابلة للترصف،185 

وأن الديمقراطية القائمة عىل رضا املحكومني، هي من األسس التي يجب أن يقوم عليها 

األنظمة  هذه  تغيري  نحو  السعي  للمحكومني  يحق  فإنه  ذلك  وبخالف  الحكم،  نظام 

قامت  الذي  اإلرث  هذا  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  بالرشعية،186  تحظى  ال  باعتبارها 

عىل أساسه األنظمة الديمقراطية الغربية هو شبه غائب يف الحالة العربية. ولهذا، فإن 

التطبيق  يف  واضح  أثر  لها  يكون  حتى  الديمقراطي،  الدستوري  النظام  مبادئ  تبني 

األنظمة  قبل  من  القيم  ذات  تبني  ذلك،  املساعدة عىل  العوامل  من  يعترب  فإنه  العميل، 

الدستورية املجاورة التي تحمل ذات الثقافة والتاريخ املشرتك، وهذه الفرصة مفقودة 

لدى الدول التي تحاول السعي نحو الديمقراطية يف العالم العربي بسبب سيادة اإلرث 

الدستوري والقانوني السلطوي فيها جميعاً، وما تنتجه من عالقة مشوهة ما بني قيم 

منذ  فهمته  ما  وهو  لبعضها،  مكملة  وليست  متضاربة  قيم  باعتبارها  والحرية  األمن 

البداية األنظمة التي سعت لبناء نظام ديمقراطي يقوم عىل الحكومة املقيدة، »فالذين 

يضحون بحرياتهم األساسية من أجل أمن مؤقت، لن يحصلوا ال عىل الحرية وال عىل 

األمن«. )بنجامني فرانكلن(، وهنا يجب التذكري أن القانون األسايس صدر يف ظل سياق 

غري مساعد، حيث أنظمة عربية محيطة تقوم عىل أساس النظام امللكي، وحتى تلك التي 

تدعي األخذ بالنظام الجمهوري ال نجدها تأخذ من هذا النظام سوى االسم.

183	 	See	also,	Sharīf,	̒ Ādil	̒ Umar,	Nathan	J	Brown,	and	United	Nations	Development	Programme.	Judicial	
Independence in the Arab World, 2002.

184  انظر يف انتقاد السلطة الحاكمة يف األنظمة العربية: فاتح سميح عزام، ضمانات الحقوق املدنية والسياسية يف الدساتري 

العربية، مرجع سابق، ص 30 32-.

185  More on social contract see Dahl, Robert Alan, Ian Shapiro, and Jose Antonio Cheibub. «The De-
mocracy	Sourcebook,»	August	7,	2003,	2�5

186  See also, ROSENFELD, MICHEL. «The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democ-
racy.» Www-Bcf.Usc.Edu. Accessed December 15, 2014. http://www-bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/074503.
pdf
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املقارنة  األنظمة  يف  النظريات  هذه  وتبلور   ،2015 سنة  يف  حالياً  أننا  من  وبالرغم 

بشكل واضح، والنص عليها يف معظم دساتري دول العالم، وبالرغم من فساد التعيينات 

التي تقوم بها السلطة التنفيذية يف معظم األنظمة غري الديمقراطية، إال أن معظم الدول 

يف العالم العربي ما تزال تحوي يف بطن نصوص دساتريها؛ أحكام من هذا النوع، والتي 

تمنح رئيس الدولة أو امللك الصالحية الحرصية يف تعيني األشخاص يف املناصب العليا 

بما يف ذلك التعيينات املتعلقة بالقضاة ورئيس املحكمة العليا. 

القضاة عن طريقة  تعيني  أنه فصل طريقة  نجد  األسايس،  القانون  إىل  وبالرجوع 

تعيني األشخاص يف املناصب العليا يف السلطة التنفيذية، إال أن ذلك ال يحسب للقانون 

القضاة  تعيني  طريقة  بوضح  فيه  يبني  واضحاً  نصاً  يفرد  لم  أنه  باعتبار  األسايس، 

)نص املادة )99( من القانون األسايس املعدل التي أحال فيها طريقة تعيني القضاة 

إىل قانون السلطة القضائية(، وهذا ما فتح الباب عىل مخاطر تتعلق باستغالل ذلك من 

قبل السلطات األخرى للتعدي عىل السلطة القضائية من خالل هذه التعيينات، وهو ما 

حصل  يف الواقع، حيث يشري هذا الواقع إىل ممارسة الرئيس لصالحيات التعيني بصورة 

والتعيينات  التنفيذية  السلطة  يف  العليا  املناصب  جميع  عىل  ذلك  وينطبق  حرصية، 

القضائية بما يف ذلك منصب رئيس املحكمة العليا.

والنص  الديمقراطي،  التحول  أجل  ثمة عقبات ومراحل يجب تجاوزها من  وعليه، 

أهمها، إال أنه ليس كافياً لوحده من أجل إنجاز التحول املرجو، وهذا يعني أن صياغة 

الدستور، يجب أن تأخذ بعني االعتبار عدم الثقة بالحكومة، وبأنها؛ أي الحكومة، لن 

تحرتم الحقوق والحريات الواردة يف الوثيقة الدستورية وفقاً ملبدأ التقييد الذاتي الذي 

ثبت فشله. وقد أشار روسو إىل أهمية أخذ هذا التخوف من سلطات الحكومة، وأهمية 

عدم الثقة يف حسن أدائها، وهذا يتطلب فحص وتقييم كل ممارسة للسلطة، بما يخلق 

نوع من التوازن بينها، ولذلك أهمية ليس من ناحية الفحص والتقييم فحسب، بل من 

ناحية التعاون والتكامل أيضاً. 

بني  املتوازن  الفصل  مبدأ  تبني  بشأن  مونتسكيو  نظرة  االعتبار  بعني  األخذ  إن 

السلطات من خالل توزيعها هو جزء من عدم الثقة يف الحكومة بنص الدستور. كما أن 
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تناول الحقوق والحريات ومنحها اآلليات الالزمة لنفادها هو من أجل طمأنة األفراد، 

بسبب عدم ثقتهم بالحكومة، إىل أن هناك حماية دستورية وهناك آليات فعلية إلنفاذ 

هذه الحقوق يف مواجهة السلطات املختلفة.

تكمن الخطورة يف النظام الحايل يف مسألة التعيينات الذي يجريها الرئيس كسلطة 

التعيينات. ففي  تنفيذية، دون أن يكون هناك فحص من قبل سلطة أخرى عىل هذه 

أثره  التعيني  الرئيس بالرتشيح ملناصب القضاء، وال ينتج هذا  الواليات املتحدة، يقوم 

والسلطة  الرئيس  بني  ما  املتبادلة  الرقابة  مبدأ  يحقق  وهذا  الكونغرس.  بموافقة  إال 

مبدأ  تفعيل  أهمية  عىل  التأكيد  يجب  وهنا  القضائية.  التعيينات  مسألة  يف  الترشيعية 

يشغلون  الذين  األشخاص  اختيار  حسن  يف  للشعب  كمصلحة  السلطات  بني  الفصل 

مناصب عامة، وتحديداً القضائية باعتبار أن رشعية أداء السلطة القضائية ينطلق من 

مدى قيامها بالدور املنوط بها عىل أساس الكفاءة والحيدة والنزاهة.

بل ألن  للفحص،  الرئيس  تعيينات  ليس فقط يف إخضاعها  اآللية حسناتها،  ولهذه 

ونقاش  مواجهة  من  ذلك  يمثله  وما  التعيينات  لهذه  الترشيعية  السلطة  رفض  حالة 

مفتوح، هو بحد ذاته إيجابي، ويساعد يف تعليم وترسيخ قيم النقاش والحوار واآلليات 

كمبدأ  السلطات  مصدر  باعتباره  الشعب  رقابة  تحت  الخالفات  حل  يف  الديمقراطية 

واقعي وليس شعاراً.187 كما أن التجربة تعلمنا أن الرئيس، بدون فحص من السلطات 

األخرى سيكون قادراً عىل تعيني أشخاٍص غري مؤهلني، وهو ما ينعكس سلباً عىل أداء 

السلطة القضائية، وبدون هذا الفحص سيبقى األفراد يعانون من تعيينات تقوم عىل 

الوالء وليس عىل الكفاءة. 

وعليه، يجب أن يكون يف هذا السياق نص واضح، يتم من خالله توظيف مبدأ الفصل 

بشكل  القضائية  والتعيينات  عام،  بشكل  التعيينات  مسألة  يف  السلطات  بني  املتوازن 

خاص، مع رضورة فتح نقاش واسع وتفصييل حول آليات الرتشيح وطريقة التعيني 

والتصديق، وأال يتم ممارسة جميع هذه الصالحيات أو اختزال جميع هذه اإلجراءات. 

مع األخذ بعني االعتبار مسألة خطرة تتعلق باإلعاقة السياسية للتعيينات يف مرحلة هذه 

187  انظر يف أهمية النقاش والحوار: توماس ماركيت، مرجع سابق، ص 5.
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املنوط  بالدور  قيامها  التي يف حال  القضائية،  التعيينات  ينطبق عىل  اإلجراءات، وهذا 

التنفيذية. ونتيجة لقوة  بها دستورياً، فإنها ستكون من أخطر املناصب عىل السلطة 

باتجاه تبني نصوص تعزز من  الدفع  التنفيذية وتأثريها، فإنها ستعمل عىل  السلطة 

الواقع الحايل بما يف ذلك عدم التنازل والتنظري ألهمية استمرار صالحيتها املنفردة يف 

التعيني.

وال بد من التنويه أيضاً، إىل أن إرشاك أكثر من جهة يف عملية التعيني يعني إطالة 

إن  حيث  الدول،  بعض  يف  الحال  هو  كما  طويلة  لفرته  يستمر  أن  يمكن  وهذا  املدة، 

إجراءات تعيني قضاة املحكمة العليا، تتضمن إجراء جلسات استماع يف الربملان قبل أن 

تتم عملية التصويت، كما أن مسألة عدم التوافق وشغور املنصب لفرتة زمنية طويلة 

تعترب من اآلثار السليبة لعملية اإلرشاك يف التعيني، وهو ما يحصل يف بعض األحيان يف 

الواليات املتحدة، األمر الذي دفع إىل طرح نقاش حول هذا التأثري عىل إدارة العدالة يف 

بعض الحاالت.

بالخالصة؛ يعترب تحقيق مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، وما يتضمنه من فحص 

وتعاون بني السلطات، ذو أثر إيجابي ومهم، ليس فقط عىل األفراد، بل عىل الشخص 

ناحية  من  بالرشعية  تمتعه  لجهة  القضائي  املنصب  وبخاصة  عام،  منصب  يف  املعني 

تعيينه، وكما هو الحال يف أي نظام، فإن له إيجابياته وسلبياته، وهنا يمكن املوازنة 

بني تحقيق معايري الحيدة والنزاهة واالستقالل واالختيار الجيد، مقابل الواسطة والوالء 

واالختيار الخاطئ، وما يتضمنه كال الخيارين يف النتيجة من عدم القابلية للعزل.

8-2. تأثير طريقة تعيني القضاة على استقاللهم وحيادهم
يف  القضائية  السلطة  الفلسطيني شؤون  األسايس  القانون  من  السادس  الباب  نظم 

املواد )97 109-( منه، ونجد يف ذلك التنظيم أن املرشع الدستوري، لم يكن يويل السلطة 

القضائية االهتمام الذي أواله لغريها من السلطات، بحيث تناول تنظيمها عىل عجالة، 

وبشكل مختزل، محيالً املسائل الجوهرية إىل قانون السلطة القضائية، من دون أن يعطي 

هذا القانون ميزة خاصة عن غريه من القوانني من حيث اشرتاط نصاب معني للتعديل 
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أو منع تعديله من خالل السلطة التنفيذية، كالقرارات التي تصدر عن رئيس السلطة 

وفقاً للمادة )43( من القانون األسايس. وقد ترتب عىل عدم ذلك املنع-ومع تحفظنا عىل 

صالحية الرئيس يف إصدار قرارات لها قوة القانون، ملا لها من مساس بمبدأ الفصل بني 

السلطات عىل نحو ما أرشنا إليه سابقاً- إصدار رئيس السلطة الوطنية »رأس السلطة 

القضائية،  السلطة  القرارات لتعديل بعض نصوص قانون  النوع من  التنفيذية«، ذلك 

والتي من شأنها أن تنتهك مبدأ استقالل القايض. وخري دليل نأتي به عىل ذلك، القرار 
بقانون رقم )2( لسنة 2006، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.188

القضاة  تعيني  أن  عىل  منه،   )99( املادة  يف  األسايس  القانون  نص  من  وبالرغم 

السلطة  قانون  يحددها  التي  بالكيفية  إال  يكون،  ال  ومساءلتهم  وندبهم  ونقلهم 

القضائية، وقانون السلطة القضائية فقط، ونصه يف ذات املادة عىل أن القضاة غري 

قابلني للعزل، إال يف األحوال التي ينص عليها ذات القانون. وبالرغم من أن قانون 

التي من شأنها تعزيز استقالل  السلطة القضائية، قد راعى العديد من الضمانات 

السلطة القضائية كمؤسسة وكأفراد، إال أن املمارسة العملية، قد أدت إىل إفراغ هذا 

ينظر  ال  للعزل  القضاة  قابلية  أصبح مفهوم عدم  إذ  الدستوري من محتواه،  املبدأ 

يتم  إليه  النظر  الدستوري، وإنما أصبح  الفقه  إليه كمفهوم دستوري مستقر وفق 

من  وجرده  محتواه  املفهوم  ذلك  األخري  أفقد  ولو  القانون  يحدده  مفهوم  باعتباره 

غايته، فإصدار القرار بقانون رقم )2( لسنة 2006، املشار إليه آنفاً، أتاح ملجلس 

االستيداع،  إىل  واإلحالة  التقاعد،  إىل  مبكراً  القايض  إحالة  صالحية  األعىل؛  القضاء 

وغريها الكثري من نصوصه التي تؤدي يف نتيجتها إىل انتهاك مبدأ عدم قابلية القضاة 

القضاة  عىل رقاب  مسلطاً  القانون وقتها سيفاً  للعزل، بحيث شكلت نصوص هذا 

وانتهاكاً الستقالليتهم. 

من اإلشكاليات العملية املتعلقة بتعيني القضاة أيضاً؛ املمارسة العملية لتعيني رئيس 

188  نرش هذا القرار بقانون عىل الصفحة )0(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )0(، بتاريخ 14/2/2006. وقد تم 

إلغاؤه بموجب القرار الرئايس رقم )364( لسنة 2006 بشأن إلغاء قرارات بقوانني، وذلك بعد إلغاء املجلس الترشيعي 

لهذه القرارات.
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مجلس القضاء األعىل،189 والتي جاءت ليس فقط عىل خالف مبدأ الفصل املتوازن بني 

القضاء  القانون، حيث تم تعيني رؤساء مجلس  السلطات، بل أيضاً عىل خالف حكم 

األسايس،  القانون  من   192)99  191،98  190،38( املواد  مراعاة  دون  املتعاقبني،  األعىل 

القضاء  تنسيب مجلس  تشرتط  والتي  القضائية،193  السلطة  قانون  من   )18( واملادة 

أن تجعل  املمارسة حقيقًة،  إن من شأن هذه  بالتعيني.  الرئايس  القرار  األعىل لصدور 

من املجلس القضائي خاضعاً لسيطرة السلطة التنفيذية عىل اعتبار أن »رأس السلطة 

التنفيذية«، هو من يقوم بتعيني »رأس السلطة القضائية« منفرداً، دون أدنى مشاركة 

من أي سلطة أخرى. 

القضاء  ملجلس  الحايل  الرئيس  تعيني  إىل  النظر  عند  املمارسة  تلك  خطورة  تزداد 

السابق  لألسباب  استقالله  عىل  تعيينه  لطريقة  املتوقع  التأثري  إىل  فباإلضافة  األعىل، 

ذكرها، ثمة احتمال تأثري من نوع آخر، يتعلق هذا االحتمال تحديداً بمبدأ الحياد،194 

والذي يشرتط توفره فيمن يعني يف أي منصب قضائي. وهذا يثري الشكوك بشأن حياد 

رئيس مجلس القضاء األعىل الحايل بسبب املركز الوظيفي السابق له وانخراطه الحزبي 

العميق. فقد كان يشغل قبل توليه رئاسة املجلس األعىل للقضاء بيوم واحد، منصب 

كما  القضائية،  للسلطة  والرصيح  العلني  انتقاده  حينها  عنه  وعرف  العدل،195  وزير 

189  تعاقب عىل رئاسة املجلس إىل اآلن، خمسة رؤساء، هم رضوان األغا، زهري الصوراني، عيىس أبو رشار، فريد الجالد، 

وعيل مهنا، إن أياً منهم لم يجر تعيينه بناًء عىل تنسيب مجلس القضاء األعىل فقد كان التعيني يتم من قبل رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية منفرداً ودون مشاركة املجلس القضائي، انظر: قرار تعيني القايض فريد جالد رئيس 

مجلس القضاء األعىل رئيس املحكمة العليا، رقم )138( لسنة 2009، املنشور عىل الصفحة )22(، من عدد الوقائع 

الفلسطينية رقم )84(، بتاريخ 27/12/2009. وانظر قرار تعيني رئيس املجلس الحايل القايض عيل مهنا رقم )70( 

لسنة 2014، املنشور عىل الصفحة )108(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )108(، بتاريخ 15/7/2014.

190  نصت املادة )38( عىل أنه: »يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية عىل الوجه املبني يف هذا القانون«.

191  نصت املادة )98( عىل أنه: »القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل 

يف القضاء أو يف شؤون العدالة«.

192  نصت املادة )99( عىل أنه: »1. تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها 

قانون السلطة القضائية.

2. القضاة غري قابلني للعزل إال يف األحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية«.

193  نصت املادة )18( عىل أنه: »1. يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل 

تنسيب من مجلس القضاء األعىل وفقا ملا ييل:-...«.

194  انظر يف مبدأ الحياد: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 30 37-.

195  وهذا املؤثر ينطبق أيضاً عىل رئيس مجلس القضاء األعىل السابق القايض فريد الجالد، حيث كان يشغل قبل تعيينه 
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أنه لم يسبق له أن شغل منصباً قضائياً يف السلطة الفلسطينية، هذا من ناحية املركز 

الثوري  للمجلس  كان عضواً  فقد  العميق،  الحزبي  انخراطه  ناحية  من  أما  الوظيفي. 

لحركة فتح، ورئيس محكمتها الثورية، وال يرد هنا القول بأنه استقال من تلك املراكز 

واملناصب قبل توليه منصب رئيس مجلس القضاء األعىل، فهذه االستقالة، يمكن القول 

أيضاً أنها جاءت لغايات التمايش شكلياً مع ما نص عليه قانون السلطة القضائية من 

رشط استقالة القايض من عضوية أي حزب سيايس، دون النظر بصورة موضوعية إىل 

مدى توفر عنرص الحياد الذي يشرتط يف أي قاض. إذ ال يتصور غياب التأثري الحزبي 

عن القايض مبارشة يف مثل هذه الحالة، كون أن الرتبة التي كان يشغلها يف ذلك الحزب 

هي من الرتب الرفيعة والتي تكون بناًء عىل االنتخاب من أعضاء الحزب، وألنه من غري 

املتصور أن يغري الشخص أفكاره وآراؤه أو يقطع شبكة عالقاته ومصالحه السابقة 

بمجرد االستقالة. وهذا االندماج العايل يف مصالح الحزب، يصبح أكثر خطورة عندما 

يكون هذا الحزب هو الحزب الحاكم الذي يسيطر عىل السلطة التنفيذية ويف ظل غياب 

للسلطة الترشيعية، أخذا باالعتبار الصفة الجديدة له باعتباره رئيس مجلس القضاء 

األعىل ورئيس املحكمة العليا املختصة بنظر الطعون اإلدارية والدستورية، ال سيما وأن 

اختصاص املحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، قد يتصل بنزاع يتعلق بمصالح 

ومؤسسات وأشخاص الحزب الذي كان ينتمي إليه القايض، وبصفتها محكمة إدارية 

قد يتصل بنزاع يتعلق بقرارات ترشيعية أو إدارية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية 

الذي قام بتعيينه، أو بنزاع إداري يتعلق بقرارات إدارية شارك بإصدارها أثناء شغله 

ملنصب وزير العدل، قبل تعيينه بيوم واحد رئيسا ملجلس القضاء األعىل، وبخاصة يف 

ظل القرار الصادر عن مجلس القضاء األعىل أو باسمه، بشأن التشكيلة القضائية والتي 

رئيساً للمجلس، منصب املستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجة وزير. )انظر: قرار رئيس السلطة 

رقم )120( لسنة 2009، بشأن تعيني السيد فريد الجالد مستشاراً قانونياً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجة 

وزير، املنشور عىل الصفحة )31(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )83(، بتاريخ 1/11/2009. يذكر أن رئيس 

السلطة أصدر هذا القرار بتاريخ 15/10/2009، أي قبل شهر وخمسة عرش يوماً من تاريخ إصداره للقرار رقم 

)138( لسنة 2009 بشأن تعيني السيد فريد الجالد رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً ملجلس القضاء األعىل. )نرش هذا 

القرار عىل الصفحة )22(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )84(، بتاريخ 27/12/2009(. ويذكر أن الجالد 

كان يشغل منصب وزير العدل قبل تشكيل الحكومة العارشة، وشغل يف فرتات سابقة مناصب قضائية مختلفة. 
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أصبح بموجبها رئيس السلطة القضائية رئيسا لكافة هيئات املحكمة العليا ومحكمة 

العدل العليا.196 

األنظمة  مع  فلسطني  يف  القضائية  السلطة  رئيس  تعيني  وطريقة  آليات  وبمقارنة 

الديمقراطية األخرى، فنجد األخرية يف معظمها، تشرتط مشاركة أكثر من جهة يف تعيني 

القايض، ضمانا الستقالله ومنها من يشرتط عدم ممارسة القايض وظيفة تنفيذية أو 

منتخبة قبل توليه وظيفة القضاء بثالث سنوات عىل األقل يف نفس املنطقة التي يعني 

فيها، ضمانا لعنرص الحياد، وهذا ما تبناه النظام القضائي الفرنيس يف تعيني القضاة 

تعيينات  عىل  الرقابة  مسألة  عىل  نظرة  نلقي  اآلتي  البند  ويف  اإلدارية.197  املحاكم  يف 

السلطة التنفيذية للمناصب العليا بشكل عام، وألعضاء السلطة القضائية بشكل خاص 

والفلسفة التي تقوم عليها طريقة التعيني وما تشكله من ضمانات ملبدأ الفصل املتوازن 

بني السلطات، وبخاصة مبدأ استقالل السلطة القضائية.

8-3. مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
إن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل هو إحدى أهم الضمانات التي تعزز مبدأ استقالل 

القايض، وبالنتيجة استقالل السلطة القضائية كمؤسسة، حيث إن عدم تعريض القايض 

للعزل من وظيفته دون سبب تأديبي، هو الضمانة األساسية لتمتع القايض باالستقالل، 

وعدم ترهيبه، أو الضغط عليه، أو التأثري عىل حياده و نزاهته، ويعترب من قبيل العزل 

196  للمزيد حول هذه اإلشكالية، انظر املقال الجريء إلبراهيم دودين، أزمة النقابات ومذبحة القضاء، وكالة وطن لإلنباء، 

عىل الرابط اآلتي: http://www.wattan.tv/ar/news/113036.html، تاريخ االسرتداد: 10/3/2015.

197  Article L231-5, of the French Code of Administrative Justice, provides that «No person may be ap-
pointed as a member of an administrative tribunal or an administrative court of appeal if he or she holds 
or has held any of the following positions within the jurisdiction of the tribunal or court in question, 
within the last three years

1. An elective public position. However, a French representative at the European Parliament may be ap-
pointed as a member of an administrative tribunal or an administrative court of appeal at the end of 
his	or	her	term	of	office;

2. Representative of the State in a region, or representative of the State in a department, or the delegate of 
such person in an urban district, or regional or departmental director of a State public service;

3. A senior position in the government of a territorial authority»
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أي إجراء من شأنه إنهاء عمل القايض، ولو تغريت املسميات، كاإلحالة املبكرة إىل التقاعد 

أو االستيداع أو غريها من الصور التي تقطع القايض عن الوظيفية القضائية. لذلك، فإن 

الضمانة الوحيدة إلعمال هذا املبدأ هو تحديد سن معني أو عدد سنوات معينة لخدمة 

القايض دون زيادة أو نقصان، ألن إعطاء جهة معينة الحق يف زيادة سنوات الخدمة، 

ستحقق ذات اآلثار السلبية التي يحققها عزل القايض، الحتمال ترغيب القايض والتأثري 

وكالهما  الرتغيب  تحمل  الزيادة  فإن  الرتهيب،  يحمل  العزل  كان  فإن  استقالله،  عىل 

ينطوي عىل مساس مبارش أو غري مبارش عىل استقالل القايض.198 

إن الغاية من عدم قابلية القضاة للعزل، هو أن السلطة القضائية، وعىل اعتبار أنها 

السلطة األضعف من بني السلطات الثالث، ال يمكن أن تتمتع باالستقالل والحياد الذي 

يمكنها من القيام بدورها املتمثل يف حماية الحقوق والحريات األساسية، إال من خالل 

تحصني أعضائها من العزل، بحيث يتمتع أعضاء هذه السلطة بالكفاءة الالزمة التي 

تؤهلهم القيام بمقتضيات وظيفتهم دون إمكانية عزلهم أو زيادة مدة خدمتهم كوسيلة 

يمكن من خاللها التأثري عىل نزاهة وحيدة القايض، مع مالحظة خطورة هذا املبدأ يف 

عملية التحول الديمقراطي يف حال فساد تعيينات أعضاء السلطة القضائية، ومن ثم 
تحصينهم بمبدأ عدم القابلية للعزل وفقاً ملا تم تناوله يف البند السابق.199

8-4. نقل القضاة
حظرت املادة )99( من القانون األسايس الفلسطيني نقل القضاة، إال بالكيفية التي 

يحددها قانون السلطة القضائية حرصاً، فعىل خالف ما درجت عليه نصوص القانون 

األسايس من إحالة إىل القانون بشكل عام، نجد أن املسائل املتصلة بنقل وندب القضاة، 

السلطة  قانون  أحكام  إىل  وبالرجوع  القضائية.  السلطة  قانون  إىل  إحالتها حرصاً  تم 

أو  ندبهم  أو  القضاة  نقل  جواز  عدم  عىل  نصت  منه،   )22( املادة  أن  نجد  القضائية 

إعارتهم، إال يف األحوال والكيفية املبينة يف القانون، وبتفحص نصوص قانون السلطة 

198  من األمثلة عىل أن تمديد الخدمة او زيادتها تهدد استقالل القايض هو وضع القضاء الرشعي الذي يخضع ألحكام 

قانون الخدمة املدنية الذي يسمح بالتمديد للموظف بعد بلوغه سن التقاعد.

199  للمزيد حول ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل، انظر: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 302.
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القانونني، قد جاء كالهما  النظامية، نجد أن هذين  القضائية وقانون تشكيل املحاكم 

وقد  مكانياً،  القضاة  نقل  صالحية  األعىل  القضاء  مجلس  يعطي  نص  أي  من  خلواً 

تضمنت املادة )23( من قانون السلطة القضائية،200 حظر نقل القضاة أو ندبهم لغري 

الجلوس للقضاء إال برضائهم، وما يُستنتج من هذه النصوص هو أن ذلك القانون، قيد 

عملية نقل القضاة بشكل عام، بما يستفاد منه أيضاً تقييد نقل القضاة مكانياً، وذلك 

النقل، وال يمكن يف  القضاء األعىل صالحية  لعدم اشتماله أي نصوص تعطي مجلس 

هذا الصدد القول أن قانون السلطة القضائية، لم يمنع نقل القايض مكانياً، وأنه أجازه 

ضمنياً، طاملا لم يوجد نص يمنعه، ذلك أن القانون األسايس وقانون السلطة القضائية، 

السلطة  قانون  يف  رصاحة  عليه  النص  تم  بما  املسائل  من  وغريها  والندب  النقل  قيدا 

القضائية. 

لنص  وفقاً  القضاء  استقالل  مبدأ  القضائية؛  السلطة  قانون  يحقق  أنه وحتى  كما 

املادة )97( من القانون األسايس، واستقالل القضاة وفقاً لنص املادة )98( منه، فإن 

غايته يجب أن تفرس بأنها تقيد النقل بما نص عليه القانون تحقيقا الستقالل القايض 

وعدم التأثري عليه من قبل إدارة السلطة القضائية، وليس إباحة النقل أو الندب كأصل 

عام، وما لهذه اإلباحة من تأثري مبارش عىل استقالل القايض. فطاملا أن القانون اشرتط 

عدم النقل أو الندب، إال بالكيفية التي ينص عليها القانون، وطاملا أن القانون لم يأِت 

بنص يجيز النقل، لذلك، فإن النقل والحالة هذه يكون مقيداً، وليس أدل عىل ذلك من 

النصوص التي عالجت ندب القضاة، والتي أجازت ندب القضاة من محكمة أدنى درجة 

إىل محكمة أعىل درجة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أو من محكمة 

االستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً يف محكمة من ذات الدرجة، إذ ويف فرض 

جواز النقل املكاني دون أي قيود، فال داعي للنص عىل الندب مدة سنة كاملة، مما يعني 

تقييد  مبدأ  إلقرار  إنما جاءت  القضاة  ندب  وكيفية  تناولت حاالت  التي  النصوص  أن 

200  نصت هذه املادة عىل أنه: »ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغري الجلوس للقضاء إال برضائهم. -2 يكون نقل القضاة 

أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء األعىل، ويعترب تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار. -3 استثناء مما 

ورد يف الفقرتني أعاله يجوز ندب القايض مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غري عمله أو باإلضافة إليه أو للقيام بأعمال 

قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعىل«.
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النقل كأصل عام، وحددت مدة الندب يف مدة معينة، حفاظاً عىل استقالل القايض كي 

ال يكون الندب مؤبداً من شأنه التأثري عىل االستقاللية.

وبالرغم من عدم تضمني نصوص القانون ما يتيح نقل القايض دون أية قيود، نجد 

أن مجلس القضاء األعىل الفلسطيني درج ومع بداية كل سنة قضائية؛ أي يف األول من 

أيلول من كل سنة ميالدية، بإعداد ما يسميه التشكيلة القضائية، وهذه األخرية عبارة 

بموجبه؛  تصدر  الذي  القرار  يتناول  بحيث  محكمة،  كل  تشكيل  تتضمن  قرارات  عن 

إىل  يصار  التشكيلة،  أي  وإنها؛  املحاكم،  من  محكمة  كل  يف  العاملني  القضاة  أسماء 

إصدارها سنوياً وتحمل قرارات نقل، تمس كافة القضاة، دون أن يصدر يف ذلك، قراراً 

بنقل كل قاض عىل انفراد، فعىل سبيل املثال، إذا كان أحد القضاة يعمل يف محكمة بداية 

نابلس ثم صدرت التشكيلة القضائية وكان ضمن القضاة الذي سيعملون يف محكمة 

الخليل، فإن ذلك يعني قراراً بنقل هذا القايض من محكمة نابلس إىل محكمة الخليل.

املحاكم  تشكيل  وقانون  القضائية  السلطة  قانون  أحكام  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

القضاء األعىل صالحية إعداد ما يسمى  النظامية، لم يتضمنا أي نص يعطي مجلس 

التشكيلة القضائية، بما يعني أنها نهج غري منظم بالقانون، ومن هنا تأتي خطورتها 

ألنه طاملا أنها غري منظمة بالقانون فإنه يمكن ممارستها بطريقة تخلو من الضمانات 

إىل خطورته  باإلضافة  وهذا  الشخصية،  لالعتبارات  فقط  وتكون خاضعة  املوضوعية 

عىل مبدأ استقالل القايض، يتعارض مع مبدأ تقييد نقل القايض، ومع منطق نصوص 

الندب التي سبق ذكرها. 

أما ما نصت عليه املادة )2/44( من قانون السلطة القضائية،201 من أن يقوم رئيس 

التفتيش القضائي بإخطار القضاة الذين حل دورهم يف الرتقية، ولم تشملهم الحركة 

القضائية بسبب غري متصل بتقارير الكفاية، ويبني يف اإلخطار أسباب التخطي، وملن 

أخطر الحق يف التظلم يف امليعاد، إنما يقصد به؛ الحركة املتصلة برتقية القضاة، بحيث 

ألزم القانون إخطار القايض الذي تم تجاوزه بالرتقية قبل إجراء حركة الرتقيات، وليس 

201  نصت هذه املادة عىل أنه: »يفصل مجلس القضاء األعىل يف التظلم بعد االطالع عىل األوراق وسماع أقوال املتظلم ويصدر 

قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول«.
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النص  لوضوح  النحو،  هذا  عىل  تفسريها  يمكن  وال  القضائية،  التشكيلة  به؛  املقصود 

ومضمونه وغايته، كما أنه، وعىل الرغم من أن التشكيلة القضائية تصدر سنوياً وتتضمن 

النظامية  املحاكم  تشكيل  قانون  عىل  طرأ  الذي  األخري  التعديل  أن  إال  للقضاة،  نقالً 

بموجب القرار بقانون رقم )15( لسنة 2014 تضمن أيضا صالحية الندب ملدة سنة 

قابلة للتجديد سنة أخرى،202 وهذا يعني تعزيز ومراكمة األدوات التي يمكن من خاللها 

التأثري عىل القضاة، إضافة إىل غياب الرؤيا التكاملية ما بني النصوص واملمارسات ذات 

العالقة باألوضاع الوظيفية للقضاة وتحديدا النقل واالنتداب.

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن ما يسمى التشكيلة القضائية، جاء استمراراً إىل ما درج 

عليه العمل سابقاً بموجب قانون استقالل القضاء األردني رقم )19( لسنة 203،1955 

التشكيلة القضائية وفقاً  إبان االحتالل اإلرسائييل، فقد كانت تصدر  الذي كان سارياً 

ألحكام املادة )5( من هذا القانون،204 عن طريق ضابط شؤون العدلية، الذي تعسف يف 

استعمال صالحياته يف النقل املكاني للقضاة، وهذا ما يردده الكثري من القضاة الذين 

استقالل  قانون  إلغاء  من  وبالرغم  األعىل،  القضاء  مجلس  يف  حالياً  مناصب  يشغلون 

القضاء املشار إليه، رصاحًة بموجب قانون السلطة القضائية، الذي لم يتضمن مثل هذا 

النص ولم يسمح بنقل القايض دون موافقته، إال أن العمل بالتشكيلة القضائية استمر 

من قبل املجالس القضائية املتعاقبة. 

ال يخفى أن النقل املكاني أو الندب املكاني للقايض، له تأثري سلبي ومبارش عىل استقالل 

القايض،205 ملا ينطوي عليه من تهديد الستقرار القايض العائيل واالجتماعي، ويضع عليه 

أعباًء مالية، ويتطلب جهداً جسدياً يتمثل يف مشقة السفر والتنقل، وإن إعطاء أي جهة 

صالحية نقل القايض، تجعل القايض خاضعاً، ولو بشكل غري مبارش، إلرادة هذه الجهة، 

202  نرش هذا القرار بقانون عىل الصفحة )35(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )38(، بتاريخ 15/7/2014.

203  املنشور عىل الصفحة )341(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )1224(، بتاريخ 16/4/1955. وقد تم إلغاء 

هذا القانون بصدور قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

204  نصت هذه املادة عىل أنه: »تجري التعيينات والرتقيات والتنقالت يف وظائف القضاة بقرار من املجلس القضائي وإرادة 

سنية تنرش يف الجريدة الرسمية. تمنح الزيادة املقررة لرواتب القضاة بقرار من املجلس القضائي بعد تنسيب الوزير. 

ال يجوز نقل قاض من سلك القضاء إىل وظيفة أخرى إال بموافقة املجلس القضائي«.

205  انظر يف نقل القضاة تعسفاً تفصياًل: فاروق الكيالني، مرجع سابق، ص 324 329-.
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لنقله ولتبعات النقل عليه وعىل أفراد أرسته، األمر الذي يهدد  وساعياً إلرضائها، تالفياً 

لقانون تشكيل  األخري  التعديل  نص  أيضاً  ذلك يعكسه  القايض وحياده. وكل  استقالل 

التعديل رئيس مجلس  املحاكم النظامية والذي تم بموجب قرار بقانون، فقد منح هذا 
القضاء األعىل منفرداً صالحية ندب القضاة مدة سنة كاملة قابلة للتجديد مرة أخرى.206

النصوص  القضاة، فقد تضمنت  التي ترتتب عىل نقل  السلبية  اآلثار  وللخروج من 

الدستورية والقانونية يف األنظمة الديمقراطية؛ نصوٌص تحظر نقل القضاة من مكان 

إىل آخر، إال بموافقتهم الخطية، ولو كان هذا النقل مرتبطاً بالرتقية، لضمان استقالل 

القضاة وعدم إخضاعهم ألي شكل من أشكال التهديد، إذ إنه؛ أي النقل املكاني دون 

مضطرد  بشكل  باستعماله  التعسف  حالة  يف  به  سيؤدي  غالباً  عليه،  القايض  موافقة 

إىل االستقالة، ليصبح النقل وسيلة غري مبارشة للعزل، فمن باب سد الذرائع، حظرت 

ترشيعات الدول املتقدمة العزل، وكل ما قد يؤدي إليه بطريق غري مبارشة، كالنقل دون 

رضا القايض، فقد تضمنت املادة )1/231( من قانون القضاء اإلداري الفرنيس نصاً، 

يحظر فيه نقل القايض من محكمة إىل أخرى أو من درجة إىل أخرى دون موافقته، ولو 
كان سبب النقل الرتقية.207

كما أن املادة )107( من الدستور التونيس الصادر سنة 2014، نصت عىل أنه: »ال 

إعفاؤه....«،  أو  العمل،  إيقافه عن  يمكن  ال  يعزل، كما  القايض دون رضاه، وال  ينقل 

ويالحظ أن هذا النص، قد قدم يف الرتتيب حظر النقل عىل عدم القابلية للعزل، كإشارة 

العملية لنقل  املمارسة  القايض، بسبب ما أفرزته  النقل عىل استقالل  منه إىل خطورة 

القضاة، والتي كان تتم قبل الثورة يف ظل نظام دكتاتوري –استبدادي، من تأثري عىل 

206  نصت املادة )6( من هذا القرار بقانون عىل أنه: »تعدل املادة )35( من القانون األصيل لتصبح عىل النحو اآلتي: عىل 

الرغم مما ورد يف أي ترشيع آخر، لرئيس املجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاٍض ألي محكمة أعىل أو أقل 

بدرجة واحدة ملدة ال تزيد عىل سنة، عىل أن يصادق مجلس القضاء األعىل عىل ذلك يف أول جلسة يعقدها بعد صدور 

قرار الندب، وملجلس القضاء األعىل تمديد االنتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما ال يتجاوز سنة آخرى«.

207  Article L231-3, of the French Code of Administrative Justice, provides that «When carrying out 
their functions as judges in an administrative court, the members of the administrative tribunals and 
administrative courts of appeal may not be moved to another post without their consent, even if the 
new appointment is a promotion».
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وأسس  األساسية،  والحريات  الحقوق  عىل  مبارش  بشكل  أثر  الذي  األمر  استقاللهم، 

للقضاء دور يف  أو ضمانة، ولم يكن  أو حرية  لنظام شمويل قمعي ال يراعي أي حق 

التخلص منه أو محاربته، بسبب تعريض القضاة للنقل أو العزل أو غريها من دروب 

الرتغيب أو الرتهيب التي تؤثر عىل استقاللهم وحيادهم وتؤدي بالنتيجة إىل إخضاعهم.

القضائية؛  التشكيلة  وإصدار  التنقالت  إلجراء  البعض  يسوقها  التي  املربرات  إن 

القضائية  الوظيفية  إشغال  مقومات  مع  تتناىف  القضاة،  فساد  ملنع  وسيلة  باعتبارها 

أصالً، والتي تفرتض حسن نية القايض ونزاهته، وهي ال تحقق الغاية منها، ذلك أن 

الة تجعل من تاليش الفساد، حال وجوده فعالً، أكثر نجاعة من  وضع آليات مساءلة فعَّ

النقل، الذي يعترب تهديداً حقيقياً الستقالل القايض، وبالنتيجة تهديد حقيقي لحقوق 

األفراد وحرياتهم األساسية. 

8-5. ترقية القضاة
القضاة، سوى  ترقية  قواعد  توضح  القضائية نصوصاً  السلطة  قانون  يتضمن  لم 

ما جاءت به املادة )18( من قانون السلطة القضائية من أن ترقية القايض تكون بناًء 

عىل األقدمية مع مراعاة الكفاءة. ولضمان استقالل القضاة وعدم التأثري عىل حيدتهم 

ونزاهتهم، يجب أن تتضمن النصوص الدستورية، ومن باب أوىل الترشيعات الناظمة 

للسلطة القضائية قواعداً دقيقة بشأن ترقية القضاة، وأال تكون هذه الرتقية مرتبطة 

باملحكمة، بحيث تضمن هذه الترشيعات ترقية القايض بعد ميض مدة من الزمن، ولو 

لم يرتتب عىل الرتقية انتقال القايض من محكمة إىل محكمة أعىل درجة، وأن تكون وفقاً 

بسبب  كانت،  جهة  ألي  للرتقية  تقديرية  سلطة  إعطاء  دون  ودقيقة،  محكمة  لقواعد 

إمكانية إساءة استخدام هذه السلطة، ومع التأكيد عىل رضورة إرشاك أكثر من جهة 

داخل السلطة القضائية يف هذا اإلجراء.
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9. طبيعة النظام السياسي وحماية احلقوق واحلريات األساسية

»نظام  الفلسطيني  السيايس  النظام  طبيعة  أثر  يف  رئييس  بشكل  البند  هذا  يبحث 

الحقوق والحريات،  الديمقراطي؛ حماية  الدستوري  النظام  شبه رئايس« عىل عنارص 

واملساءلة واملحاسبة )سيادة القانون(، فضالً عن بيان مفهوم هذا النظام والعوامل التي 

دفعت باتجاه تبنيه.

9-1. النظام شبه الرئاسي: املفهوم والسياق
كان للظروف التي أحاطت بتبني القانون األسايس الفلسطيني نصيب مهم وأسايس 

التنفيذية عىل  السلطة  االنقسام، ويف طغيان  إىل حالة  أوصلت  التي  األرضية  تهيئة  يف 

باقي السلطات. ويمكن االدعاء بأن هذا هو ما حصل يف حالة تبني القانون األسايس 

لسنة 2002، ومن ثم القانون األسايس املعدل لسنة 2003. فمنذ بداية نشأتها، هيمنت 

الرئيس، ولم تكن السلطة  الفلسطينية ممثلة بشخص  التنفيذية عىل السلطة  السلطة 

الرئيس، طوال  كان  2002، حيث  الرقابة حتى سنة  نوع من  التنفيذية خاضعة ألي 

الفرتة السابقة، يشغل باإلضافة إىل منصبه منصب رئيس الوزراء. وقد رفض الرئيس يف 

سنة 1997 إصدار ذات القانون األسايس الذي وافق عىل إصداره يف سنة 2002، وكان 

إصداره لألخري نتيجة ضغط داخيل ترافق مع ضغوط دولية من أجل الحد من سلطات 

وصالحيات الرئيس التي كانت غري خاضعة للرقابة. وقد سبقت إشارتنا لذلك يف موضع 

سابق من هذه الدراسة.

2002/05/29، إىل   لم تؤد موافقة الرئيس عىل إصدار القانون األسايس بتاريخ 

تغيري جوهري عميل يف الصالحيات التي كان يمارسها الرئيس أو يف إمكانية محاسبته، 

ولهذا استمر أعضاء يف املجلس الترشيعي، وأعضاء يف اللجنة التنفيذية واللجنة املركزية 

ملنظمة التحرير، بالتوازي مع دعم دويل، بالضغط عىل الرئيس من أجل القبول بتعديل 

كامل  يمارس  بحيث  الوزراء،  رئيس  منصب  استحداث  بهدف  األسايس،  القانون 

الثقة  منحه  ويتم  الرئيس،  عن منصب  ويكون مستقالً  التنفيذية،  الرئيس  صالحيات 

من قبل املجلس الترشيعي، ويكون خاضعا لرقابته هو ومن معه من الوزراء. وقد أدى 



124

هذا الضغط بالنتيجة إىل الوصول إىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003، والذي أقره 

املجلس الترشيعي ووقع عليه الرئيس يف ذات اليوم 2003/03/18، وقد نرش يف اليوم 

التايل إلقراره. 

بممارسة  األخري  بدأ  الترشيعي،  واملجلس  الرئيس  بني  ما  االحتكاك  وبسبب  داخلياً 

دوره الرقابي عىل املال العام من خالل قانون املوازنة العامة السنوي، وتشكيل لجان 

تحقيق عىل ضوء تقارير هيئة الرقابة العامة وتقارير مؤسسات حقوق اإلنسان، ولجان 

التحقيق داخل املجلس الترشيعي. وبسبب عدم إمكانية مساءلة الرئيس بسبب رشعيته 

باتجاه  الهروب  إىل  أدى  ذلك  كل  بها،  يتمتع  كان  التي  والكاريزما  والنضالية  الثورية 

شخص  قبل  من  وشغله  الوزراء  رئيس  منصب  واستحداث  السيايس  النظام  تعديل 

هواجس  تحقيق  عىل  قادٌر  الشخص  هذا  يكون  بحيث  ودولياً،  داخلياً  بقبول  يحظى 
املجتمع الدويل وتحديداً الدول املانحة.208

نتيجة للظروف املشار إليها سابقاً، تم تبني ما يسمى بالنظام شبه الرئايس، وهذا 

النظام هو خليط ما بني النظام الرئايس والربملاني، لكن بسبب ما للرئيس من صالحيات 

واسعة، فإنه يميل أكثر نحو النظام الرئايس مع وجود عنارص هامة من النظام الربملاني، 

إىل  استناداً  الدستوري  النظام  الفقهاء قسموا شكل  أن  إىل  أكثر نشري  ذلك  ولتوضيح 

توزيع وفصل السلطات الثالث وطبيعة العالقة فيما بينها عىل النحو اآلتي:209 

1. النظام الرئايس   

2. النظام الربملاني   

3. النظام املختلط   

الجدول اآلتي يوضح أبرز االختالفات ما بني األنظمة السياسية املختلفة:

208  للمزيد حول تأثري شخصية الرئيس عىل النظام السيايس الفلسطيني، انظر: عيل جرباوي، النظام السيايس الحايل 

للسلطة الوطنية الفلسطينية، يف رصاع الصالحيات وغياب املسؤوليات، أوراق عمل وتوصيات املؤتمر بشأن الفصل 

بني السلطات، مؤتمر أمان السنوي الثالث: رام الله –غزة، آذار 2007، ص 14 17-. 

209  للمزيد حول النظام شبه الرئايس، انظر: املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أنظمة الحكم: النظام شبه 

الرئايس نموذجاً، املؤسسة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: برلني، آذار 2012؛ سوجيت شودري، ريتشارد ستاييس، 

الدولية  املؤسسة  العربي،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السلطة:  لتقاسم  كوسيلة  الرئايس  النظام شبه  وآخرون، 

للديمقراطية واالنتخابات: السويد، 2014.
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النظام برملانيالنظام رئايس
النظام املختلط

شبه الرئايس أو شبه الربملاني

يتمثل  واحد  رأس  التنفيذية  للسلطة 
قبل  من  مبارشة  املنتخب  الرئيس  يف 

الشعب.

يتمثالن  رأسني  التنفيذية  للسلطة  يكون 
األنظمة(  بعض  يف  امللك  أو  )الرئيس  يف 

ورئيس الوزراء.

يكون للسلطة التنفيذية رأسني يتمثالن يف 
)الرئيس أو امللك( ورئيس الوزراء.

الهيكلية  رأس  عىل  الرئيس  يكون 
التنفيذية الهرمية.

يكون أحد الرأسني )وهو الرئيس أو امللك( 
ذا صالحيات بروتوكولية )شكلية( يف حني 
ذا  الوزراء(  )رئيس  الثاني  الرأس  يكون 

صالحيات تنفيذية فعلية.

يكون أحد الرأسني منتخب مبارشة من قبل 
الشعب )الرئيس( واآلخر يشغل منصبه بعد 

نيله ثقة الربملان )رئيس الوزراء(.

ال يعتمد تشكيل السلطة التنفيذية عىل 
موافقة السلطة الترشيعية.

عىل  لتنفيذية  ا السلطة  تشكيل  يعتمد 
السلطة  تقوم  حيث  الترشيعية  السلطة 
لتتمكن  للحكومة  الثقة  بمنح  الترشيعية 

من ممارسة مهامها.

موافقة  عىل  لرئيس  ا وجود  يعتمد  ال 
تعيني  يتوقف  يف حني  الترشيعية  السلطة 
السلطة  دعم  والوزراء عىل  الوزراء  رئيس 

الترشيعية.

ال يجوز اختيار أي من أعضاء السلطة 
السلطة  يف  وزيراً  ليكون  الترشيعية 

التنفيذية.

يمكن تعيني أحد أعضاء السلطة الترشيعية 
ليكون وزيراً يف السلطة التنفيذية.

يمكن اختيار أحد أعضاء السلطة الترشيعية 
ليكون عضواً يف السلطة التنفيذية.

أو  الرئيس  من  الثقة  يمكن سحب  ال 
إسقاطه من خالل السلطة الترشيعية

الوزراء  رئيس  من  الثقة  سحب  يمكن 
وحكومته من خالل السلطة الترشيعية

الوزراء  رئيس  من  الثقة  سحب  يمكن 
السلطة  خالل  من  إسقاطهم  أو  والوزراء 
من  الثقة  يمكن سحب  ال  لكن  الترشيعية 

الرئيس.

بمراجعة الرتكيبة السياسية التي أنشأها القانون األسايس املعدل، نجدها تميل إىل 

نشأ  النظام  وهذا  الرئايس«،  »نصف  النظام  البعض  يسميه  كما  أو  املختلط،  النظام 

العتبارات لها عالقة بالتفاوض ما بني السلطة القائمة، واملطالبني بتغيري شكل السلطات 

وصالحياتها، ومن هنا، فإن هذا النظام قد نشأ يف فلسطني بناًء عىل اعتبارات لها عالقة 

بالخلفية التاريخية والظروف السياسية القائمة يف أغلب الدول التي تبنت هذا النظام. 

ولم يكن ذلك نتيجة العتبارات واعية مدروسة توازن ما بني األنظمة املختلفة واختيار 

األنسب منها لفلسطني.
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التي  الخلفية  أما  الفرنيس.  النظام  النظام؛  بهذا  أخذت  التي  املعتربة  األنظمة  ومن 

أدت إىل األخذ به، فتتعلق بالسلطة الترشيعية التي نشأت بموجب دستور سنة 1946 

»دستور الجمهورية الرابعة«، حيث كانت السلطة الترشيعية وفقاً لهذا الدستور تتمتع 

بسلطات عالية، وقامت هذه السلطة بإسقاط العديد من الحكومات، األمر الذي أنشأ 

هذا،  االستقرار  عدم  ورافق  الفرنيس.  السيايس  النظام  يف  االستقرار  عدم  من  حالة 

ثورات االستقالل التي قامت بها الدول الخاضعة لالستعمار الفرنيس، وبخاصة الثورة 

الجزائرية، وبسبب عدم فاعلية الحكومات املتعاقبة نتيجة لتهديد السلطة الترشيعية 

بحجب الثقة عنها.210 فقد عزمت الدولة الفرنسية عىل إعادة صياغة دستور جديد، يتم 

بموجبة التخيل عن النظام الربملاني، وإنشاء نظام شبه رئايس تكون للسلطة التنفيذية 

فيه صالحيات قوية. وقد صدر هذا الدستور سنة 1958، ونشأت بناء عليه ما سميت 
الجمهورية الفرنسية الخامسة.211

يف املقابل يمكن االدعاء أن العكس تماماً، هو ما حذا باملرشع الفلسطيني إىل تبني 

القانون األسايس لسنة 2002، ومن ثم القانون األسايس املعدل لسنة 2003. فبعد 

أن تم تبني األول سنة 2002 الذي كان جانحاً بصورة كبرية نحو النظام الرئايس، 

وإصداره،  القانون  هذا  لتوقيع  الرئيس  عىل  مورس  الذي  الضغط  من  وبالرغم 

وبالرغم من أن الرئيس وفقاً لهذا القانون، بقي محتفظاً بالسلطات والصالحيات 

1997. لكن، وبسبب استمرار الرفض  لها سنة  القانون األسايس وفقاً  التي صيغ 

لصالحيات الرئيس وفقاً لهذا القانون، وبهدف السعي داخلياً ودولياً نحو استحداث 

منصب رئيس للوزراء، تم الوصول إىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003، والذي 

لها  قوية  قائمة  سلطة  بني  ما  الصالحيات  عىل  املفاوضات  نتيجة  اعتباره  يمكن 

صالحيات مستمدة من النصوص الدستورية، والوضع القائم عىل تحالفات وموازين 

قوى مؤثرة، إال أن هذه السلطة بدأت تضعف بسبب سوء أدائها يف ممارسة الحكم، 

تعد  بديلة،  وتحالفات  قوى  بني  وما  والخارجية،  الداخلية  الضغوط  إىل  باإلضافة 

210  For more details see, Elgie, Robert. Semi-Presidentialism in Europe, Oxford University Press, 1999. 75
211  للمزيد حول النظام شبه الرئايس يف فرنسا، انظر: محمد هالل، مرجع سابق، ص 67 وما بعدها.
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وتحظى  الدولة  أجهزة  وداخل  التحرير  منظمة  داخل  مؤثر  وجود  ولها  باإلصالح 

بالدعم الخارجي.

من هنا نالحظ أن الظروف التي ساهمت يف إصدار الدستور الفرنيس أو القانون 

األسايس لسنة 2003، لم تكن ظروف طبيعية وعادية، ففي الحالة الفرنسية، كانت 

هناك ظروف عدم استقرار واشرتط املرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية يف حينه 

)الرئيس السابق ديجول(، أن يتم إصدار دستور جديد بسلطة تنفيذية قوية يأخذ 

الجمهورية  رئاسة  بتويل  القبول  أجل  من  معتربة  فعلية  صالحيات  الرئيس  فيه 

الفرنسية الجديدة، ويف الحالة الفلسطينية، كانت هناك ظروف عدم استقرار، تتعلق 

لتويل  املرشح  واشرتط  اإلصالح،  أجل  من  والدولية  الداخلية  والضغوط  باالحتالل 

منصب رئيس الوزراء يف حينه )الرئيس الحايل أبو مازن( تعديل القانون األسايس 

املنصب  الرئيس من أجل قبوله هذا  ومنح صالحيات تنفيذية كاملة ومستقلة عن 

كأول رئيس للوزراء. 

9-2. تقييم النظام شبه الرئاسي من حيث االستقرار وضمانات حماية احلقوق واحلريات
إن التقسيم الفقهي لطبيعة النظام السيايس والذي أرشنا إليه آنفاً، ليس له عالقة 

أجل  من  أعىل  ضمانات  بتوفري  أو  األساسية  والحريات  الحقوق  بكفالة  ذاته-  -بحد 

حمايتها، بل إن االلتزام بمبدأ الفصل املتوازن بني السلطات، وضمان كافة عنارص النظام 

والحريات  الحقوق  وحماية  الحرتام  األساسية  الضمانة  هو  الديمقراطي،  الدستوري 

األساسية. وبالتايل، التزام كل سلطة بالصالحيات املنوطة بها بصورة صحيحة.

وثمة مالحظة هنا تتعلق باالستقرار، فمن أجل تقييم هذه املسألة ال بد من الرتكيز 

عىل مسألة يف غاية األهمية، وهي املتعلقة بمجال النزاع بني السلطات. صحيح أن مبدأ 

الفصل بني السلطات، يعتمد أساساً عىل افرتاض أن السلطة تقيد السلطة، أو السلطة 

تحد السلطة، لكن هذا املبدأ يفرتض أيضاً وجود توازن أو تكامل بني السلطات، وكـذلك 

يفرتض التزام السلطات التام باآلليات السلمية لحل النزاعات يف حال نشوبها، وهذه 

الفرضيات، إذا لم تكن متحققة، فمن املمكن أن يكون هذا املبدأ غري فاعل يف حالة جنوح 



128

إحدى السلطات إىل الهيمنة عىل قرينتيها. ومن هنا، فإن عدم وجود هذه الضمانات من 

إلغاء سلطة لغريها من السلطات وممارسة  الدستور نفسه يمكن أن يؤدي إىل  خالل 

إىل سلطة  لهيمنتها. وبالتايل، تحويلها  الخضوع  إجبارها عىل  أو  بالكامل  صالحياتها 

شكلية غري قادرة عىل ممارسة الدور الذي يفرتض بها ممارسته.212 

كذلك، ال بد من االنتباه للمسألة املتعلقة بمجال النزاع بني السلطات أيضاً، وربطه 

خالل  )من  النزاعات  لحل  السلمية  الوسائل  إىل  باللجوء  االلتزام  بمسألة  أخرى  مرة 

قضاء محايد ومستقل(. ولهذا، نجد أن النظام الدستوري الفلسطيني يعد أكثر األنظمة 

الدستورية خطورة، حيث يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مبارشة، بينما يشاركه 

بالسلطة والحكم، رئيس وزراء، والذي يتم منحه الثقة من قبل السلطة الترشيعية. ومن 

هنا، فإن مجاالت النزاع ما بني السلطات وحتى داخل السلطة الواحدة، تكون أقوى، 

وهذا النزاع يمكن بسهولة أن ينشأ عنه رصاع يؤدي إىل تهديد عمل مؤسسات الدولة 

وشلها أو هيمنة وإلغاء إحدى السلطات لغريها، وممارستها السلطة والحكم منفردة. 

بني  املتوازن  الفصل  مبدأ  يوفرها  التي  للضمانات  كامل  إهدار  إىل  يؤدي  الذي  األمر 

السلطات،213 وهذا ما حصل بالفعل يف سنة 2003، حيث أدى النزاع عىل الصالحيات 

تحت  حينه،  يف  الوزراء  رئيس  استقالة  إىل   ،2003 الوزراء سنة  ورئيس  الرئيس  بني 

ضغط التحالفات القوية والصالحيات املعتربة للرئيس يف حينه، كما أدت يف سنة 2007 

الرئيس  يمارس  حيث  والقطاع،  الضفة  بني  قائمة  زالت  ما  التي  االنقسام  حالة  إىل 

صالحية الحكم دون املجلس الترشيعي، كما يمارس مجلس وزراء مدعوماً بما تبقى 

من مجلس ترشيعي الحكم يف قطاع غزة.

9-3. تقييم النظام شبه الرئاسي من حيث توزيع املسؤولية داخل السلطة التنفيذية
يقوم النظام شبه الرئايس عىل وجود رأسني داخل السلطة التنفيذية، وهذان الرأسان 

ملا يمكن أن ينشأ عن ممارسة السلطة من مسؤوليات،  لهما صالحيات فعلية، ونظراً 

212  For more details on the perils of Semi-Presidentailism see, Elgie, Robert. Semi-Presidentialism, 
Oxford University Press, USA, 2011. 1-19

213  انظر يف خطوة األخذ بالنظام شبه الرئايس بشكل عام: سوجيت شودري، ريتشارد ستاييس، مرجع سابق.
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وبخاصة عندما يتعلق األمر بفساد الحكم وانتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 

فإن توزيع السلطة، ومن ثم، توزيع املسؤولية داخل السلطة التنفيذية، يمكن أن تنشأ 

ما نالحظه يف معظم  اإلخفاق، وهذا  الفعلية عن هذا  املسؤولية  عنه حالة من تشتيت 

األنظمة العربية، فبغض النظر عن شكل نظام الحكم سواًء أكان ملكياً أم جمهورياً، 

نجد أنه يقوم عىل وجود رأسني داخل السلطة التنفيذية، امللك أو الرئيس وهو السلطة 
الحقيقية، ورئيس الوزراء وهو األداة التنفيذية.214

وهذه الحالة وبسبب ما للملك أو للرئيس من والءات وسيطرة عىل األجهزة األمنية 

لكن  سياساته،  ومنفذاً  للرئيس،  تابعاً  يكون  الوزراء  رئيس  فإن  الدولة،  داخل  واملال 

يف حال تبني إخفاق هذه السياسات، وما ينجم عنها من فساد وانتهاكات ينحى امللك 

األمنية واإلعالمية  السلطة واألجهزة  تأثري  يملكه من  ما  الحالة مع  الرئيس يف هذه  أو 

اإلصالح  من  كنوع  بتغيريه  الحقاً  يقوم  ثم  الوزراء،  رئيس  عىل  املسؤولية  وضع  إىل 

واالستجابة إىل مطالب التغيري. وبسبب عدم مقدرة النظام عىل تصحيح نفسه بسبب 

الحكومة،  رئيس  ذلك  يف  بما  األشخاص  يف  بسيط  تغيري  مع  السياسات  ذات  انتهاج 

فإن حالة من التضليل حول املسؤولية الحقيقية عن اإلخفاق ستستمر. والنظام شبه 

الرئايس هو أحد أدوات توزيع السلطة وتوزيع املسؤولية وبغياب وجود أدوات دستورية 

ومجتمعية لتحديد هذه املسؤولية بطريقة ديمقراطية، األمر الذي سوف يؤدي إىل إطالة 

عمر النظام رغم إخفاقاته املتتالية وفساده وتورطه بانتهاكات حقوق اإلنسان بشكل 
واسع.215

214  See, Stacey, Richard, and Sujit Choudhry. «Semi-Presidential Government in the Post-Authoritarian 
Context.» Page 4. Constitutionaltransitions.org. Accessed March 23, 2015. http://constitutionaltransi-
tions.org/wp-content/uploads/2014/06/SEMI-PRESIDENTIAL-GOVERNMENT1.pdf

215  سوجيت شودري، ريتشارد ستاييس، مرجع سابق، ص 27.
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10. متطلبات صياغة دستور لدولة فلسطني يلبي متطلبات دولة دميقراطية حديثة

تحقيق  عدم  يف  تمثلت  التي  الرئيسية  اإلشكالية  عىل  اإلجابة  الدراسة  هذه  حاولت 

الدستور للربط املتكامل بني العنارص املختلفة للنظام الدستوري الديمقراطي من جهة، 

أهم  كأحد  القضائية  والسلطة  األساسية  والحريات  للحقوق  الناظمة  النصوص  وبني 

عنارص هذا النظام من جهة أخرى. وللوصل إىل هذه الغاية، تم تسليط الضوء يف هذه 

الدراسة عىل ما هو قائم من نصوص وممارسة، وما لها من آثار سلبية عىل مبدأ سيادة 

القانون، وحماية الحقوق والحريات األساسية. كما تم نقد الواقع النيص والعميل من 

خالل مقارنته مع تجارب أسست لبناء واستدامة دستور جيد يقوم عىل مبادئ النظام 

التي يقوم عليها  الدستوري الديمقراطي. كما أشارت الدراسة إىل أهمية دور املبادئ 

هذا النظام باعتبارها تعمل جميعاً وبشكل متكامل؛ عىل تعزيز بعضها بعضاً من أجل 

ضمان تصحيح النظام تحقيقاً لبقائه يف إطار الغاية األساسية من إنشائه. وكمفصل 

الدراسة عىل  هذه  يف  الرتكيز  تم  العامة  الدستورية  املبادئ  دور  إغفال  ودون  رئييس، 

ما  وبيان  األساسية،  والحريات  الحقوق  لحماية  فّعال  نظام  وجود  متطلبات  تحليل 

للرقابة القضائية وضماناتها من أهمية يف تحقيق ذلك.

ملا تم عرضه من موضوعات تؤكد جميعها عىل أهمية صياغة دستور جيد  والحقاً 

باعتبار ذلك مصلحة لكل فرد من أجل ضمان تحقيق حريته واستقالله يف إطار مبدأ 

سيادة القانون، ويف ظل نظام يعمل يف إطار حقوق األفراد وحرياتهم األساسية ابتغاء 

الحكام  بني  ما  العالقة  ينظم  الذي  هو  الجيد  والدستور  االجتماعي،  الرفاه  تحقيق 

الحكام،  ملصلحة  وليس  املحكومني  ملصلحة  السلطة  ممارسة  أساس  عىل  واملحكومني 

ويجب أن يضمن الدستور الجيد األسس أو املبادئ املوضوعية التالية:

1. خلق نظام تعددي وتجنب كل ما من شأنه االستفراد بالحكم.

2. تعزيز عوامل التوحيد وتجنب عوامل التفرقة.

القانون  وسيادة  الديمقراطية  بشأن  بها  املعرتف  العاملية  املبادئ  إىل  االستناد   .3

والحقوق األساسية.
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4. خلق نظام يقوم عىل مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات.

5. خلق حكومة مقيدة بحقوق األفراد وحرياتهم، وليس حقوق وحريات مقيدة بقوانني 

الحكومة وسياساتها وتوجهاتها.

6. خلق سلطة قضائية مستقلة تكون قادرة عىل ممارسة دور فاعل يف الرقابة القضائية 

والحريات  الحقوق  عىل  تعديها  أو  القانون  سيادة  ملبدأ  السلطات  انتهاك  عىل 

األساسية لألفراد.

القضائي تحقيقا ملبدأ االستقالل  النظام  القضاة كأفراد داخل  7. ضمان استقالل 

والحياد.

8. إرشاك أكثر من سلطة يف تعيني القضاة لضمان تحقق عنارص الكفاءة والحياد 

والنزاهة.

9. ضمان كافة عنارص حق األفراد يف اللجوء إىل القايض الطبيعي لتحقيق مبدأ اإلنصاف 

يف حال كان هناك ادعاء بانتهاك الحقوق والحريات األساسية املكفولة دستورياً.

10. النص عىل الحقوق والحريات األساسية يف الوثيقة الدستورية بطريقة تضمن 

توسيع مفهوم الحق إىل أكرب قدر ممكن وتضييق نطاق القيود إىل الحد األدنى.

11. إجراءات عملية دستورية دميقراطية: اثنا عشر إجراًء

يشكل هذا البند أصعب مراحل هذه الدراسة، نظراً ملا ينطوي عليه من عدم إمكانية 

التنبؤ بحالة توفر إرادة صياغة دستور جيد واللحظة املواتية للقيام بذلك، فباالستناد 

إىل ما شهدته تجارب صياغة الدساتري، فإن توفر هذه اللحظة ال يعني بالرضورة توفر 

اإلرادة السياسية للقيام بذلك، كما أن التجارب تشري إىل أهمية الالعبني السياسيني يف تلك 

اللحظة بما يفوق أهمية املتخصصني القادرين عىل اقرتاح نصوص منهجية وعقالنية 

تؤدي إىل خلق نظام دستوري ديمقراطي. كما أن عملية االختيار سواًء للمشاركني يف 

املثىل يف  الحالة  أن تكون هي  الخرباء، ليس بالرضورة  اختيار  أو يف  الدستور  صياغة 

حال توفر اللحظة املواتية، ولهذا فشلت معظم عمليات تبني نصوص دستورية جيدة 

يف حاالت ما بعد الرصاع من تحقيق هذه الغاية، بسبب ما للظروف السياسية وموازين 
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القوى والعامل الشخيص من دور يفوق ما للعقل واملنطق والحجة السليمة من دور يف 
هذه العملية.216

وعليه، فإن ما سيتم بيانه من إجراءات ال تعدو أن تكون محاولة غري شاملة ومتفحصة 

لعملية دستورية معقولة تأخذ بعني االعتبار أفضل التجارب لعملية بناء الدستور، مع 

الوعي الكامل بما يمكن أن تواجهه من معيقات، تتمثل أهمها يف مدى قابليتها للتطبيق 

املرحلة  القائمة، وغياب عنارص حالة  بالسلطات  املتعلقة  يف ظل االحتالل واالعتبارات 

الدستورية املناسبة.

األسايس  القانون  بها  وقع  التي  للثغرات  وتجنباً  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل  من 

الفلسطيني بصدوره عن مجلس ترشيعي وفق إجراءات ترشيعية عادية، وغياب التوافق 

املطلوب من أجل سن مثل هذا الترشيع ومشاركة أفراد الشعب الفلسطيني سواًء بإبداء 

الرأي أو من خالل االستفتاء عليه. وبناًء عىل ذلك، يمكن اعتبار البنود التالية خطوات 

إليها يف  املبادئ املشار  عملية من أجل الوصول إىل دستور توافقي يسعى إىل تحقيق 

البند السابق، وال يكون خاضعاً التفاقات وسط، تتم بني السلطات القائمة بما تملكه من 

نفوذ السلطة والجرب واملصالح املتجذرة من ناحية، وجهة أو جهات مقابلة حضورها 

من  نوع  ضمان  بادعاء  ذلك  كان  ولو  القائمة،  السلطات  حضور  يوازن  ال  وتمثيليها 

التمثيل الشكيل القائم أو املتأثر بمجموعة من املصالح أو التهديدات من ناحية أخرى، 

وهذه اإلجراءات أو الخطوات، هي:

1. انتخاب مجلس تأسييس تمثييل حقيقي من أجل صياغة الدستور، ويفضل أن يكون 

هذا املجلس منتخباً وفقاً ملبدأ التمثيل النسبي، بحيث يضمن تمثيل كافة القوى 

السياسية، ويتم تخصيص عدد من املقاعد فيه للنقابات والجامعات ومؤسسات 

املجتمع املدني.

2. أن يقوم هذا املجلس بالعمل وفق مبادئ ومحددات موضوعية يجب عليه تضمينها 

يف الوثيقة الدستورية، )األسس أو املبادئ املوضوعية(، ومحددات شكلية تضمن أن 

يتم إقراره من خالل نصاب ال يقل عن )3/4( املشاركني فيه.

For more details on Constitutional Convention choices, see Mueller, Dennis C. Con�  216

stitutional Democracy, Oxford University Press, USA, 2000. Page 314 and beyond
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3. أن يتم تخصيص ميزانية معقولة ال تؤثر عىل استقالله خالل فرتة عمله.

4. أن يتم مراعاة ضمانات استقالل املجلس وعدم التدخل يف عمله خالل فرتة انعقاده.

5. أن يكون املجلس قادٌر عىل تشكيل لجان من الخرباء، يتم اختيارهم بناء عىل معايري 

التخصص والكفاءة والحياد واالستقالل.

6. أن يكون عمل املجلس محدداً بفرتة زمنية معقولة ال يجوز تجاوزها.

7. أن يضمن املجلس مشاركة األفراد واملجموعات من خالل آليات تشاور حقيقية 

تأخذ باالعتبار آراءهم يف صياغة مواد الدستور.

الدستور، من خالل  الدعوة لالستفتاء عىل مرشوع  للمجلس صالحية  أن يكون   .8

هيئة انتخابات تأسيسية محايدة ومستقلة تنشأ بالتوافق لهذا الغرض ووفق آليات 

الة وحقيقية ونسبة  ومعايري دولية، وأن يضمن هذا االستفتاء نسبة مشاركني فعَّ

أصوات محددة مسبقاً من أجل اعتباره مقراً حكماً.

9. يف حال التصويت بنعم، يتم إعالن نتيجة االستفتاء، وينرش الدستور يف الجريدة 

الرسمية فوراً مع تحديد فرتة زمنية لنفاده، بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

10. أن ينحل املجلس حكما ًبإعالن نتيجة التصويت عىل االستفتاء، ويبقى مجلس 

تسيري أعمال لحني انتخاب سلطات عامة جديدة وفق مدد زمنية محددة.

11. أن تنحل السلطات القائمة املركزية واملحلية بإعالن إقرار الدستور، وتبقى قائمة 

فقط لتسيري األعمال لحني انتخاب سلطات عامة جديدة.

12. أن يتم إجراء انتخابات للسلطات العامة املركزية واملحلية، من قبل هيئة االنتخابات 

التأسيسية، باالستناد إىل هذا الدستور خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر.

من  يناسبها  ما  وضع  أو  عليها  واإلضافة  مناقشتها  يمكن  أساسية  خطوات  هذه 

االعتبار، ظروف  األخذ بعني  فيها، مع  الواردة  العامة  باملبادئ  بما ال يخل  تفصيالت، 

الوضع الفلسطيني االستثنائية املتعلقة باالحتالل والالجئني والفلسطينيني املتواجدين 

يف الخارج.
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12. مؤشرات بشأن رؤى قطاع العدالة

البند أهم املؤرشات بشأن رؤى مكونات  الدراسة، يتناول هذا  لغايات هذه  تحقيقاً 

قطاع العدالة يف املوضوعات التي تتقاطع مع هذه الدراسة، سواًء ما تعلق منها باملبادئ 

العامة يف التنظيم الدستوري يف فلسطني، أو بالنصوص الدستورية الناظمة للحقوق 

والحريات والسلطة القضائية. 

وتهدف هذه املؤرشات إىل تحقيق ثالث غايات أساسية: األوىل، استعمال أدوات البحث 

الكمي كمعزز يف هذه الدراسة من أجل فحص مدى تحقيق املبادئ الدستورية العامة 

منها،  األساسية  للغايات  القضائية  والسلطة  والحريات  للحقوق  الناظمة  والنصوص 

وهي توفري الضمانات الحقيقية الحرتام الحقوق الحريات األساسية، وإيجاد الوسائل 

الكفيلة بتحقيق ذلك. الثانية، فحص مدى قناعة أطراف قطاع العدالة برضورة مراجعة 

للسلطة  السلمي  والتداول  التعددية  تحقيق  يضمن  بما  العامة  الدستورية  املبادئ 

وبما  القانون،  وسيادة  القضائية  السلطة  واستقالل  السلطات  بني  املتوازن  والفصل 

يحمي الحقوق والحريات األساسية لألفراد. الثالثة: فحص مدى توافق توجهات هذه 

مدى خطورة  الوقوف عىل  يمكن  بحيث  العدالة،  قطاع  أطراف  توجهات  مع  الدراسة 

غياب بعض املبادئ والنصوص واملمارسات املتعلقة بضمان وجود نظام فاعل لحماية 

الحقوق والحريات األساسية، وبخاصة تلك املتعلقة بضمانات الرقابة القضائية الفاعلة 

عن طريق سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة، تكون قادرة عىل تحقيق اإلنصاف 

من خالل ما تصدره من أحكام تتعلق بانتهاكات حقوق األفراد وحرياتهم األساسية. 

هذه املؤرشات تم تصميمها عىل نحو يربز كمياً مدى الحاجة إىل مراجعة أبرز املبادئ 

التي يقوم عليها التنظيم الدستوري، والتحقق من مدى تحقيق هذا التنظيم للغايات 

األساسية من وجوده، وهي ضمان مبدأ سيادة القانون والديمقراطية واحرتام الحقوق 

توجه  وحّدة  نسبة  املؤرشات  هذه  خالل  من  ويالحظ  لألفراد.  األساسية  والحريات 

أطراف قطاع العدالة يف بعض املوضوعات بما يشري إىل رضورة مراجعتها وفق آليات 

املبادئ والنصوص  املراجعة وتصحيح  التوافق يف رضورة  نسبة  تأخذ باالعتبار جدياً 

واملمارسات بهذا الشأن، بحيث تستجيب لشدة وجدية هذه املؤرشات.
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تغطي  أساسية  مجموعات  يف  املؤرشات  توزيع  تم  االستبيان  هذا  لغايات  وتحقيقاً 

الجوانب التي تعالجها الدراسة بما يشمل املبادئ الدستورية العامة، واملبادئ الدستورية 

والحقوق والحريات، واملبادئ الدستورية والسلطة القضائية، واألسس الناظمة للسلطة 

كل  يف  البيانية  بالرسوم  االستعانة  وتمت  األساسية.  والحريات  والحقوق  القضائية 

مؤرش، بحيث يوضح الرسم البياني األول بشكل عام توجه أطراف قطاع العدالة من 

حيث مدى موافقتهم عىل مضمونه. ويف هذا الرسم تم جمع اآلراء التي أعطت للمؤرش 

درجة تزيد عن خمسة من عرشة، بحيث وضعت هذه اآلراء ضمن مجموعة )أوافق( عىل 

مضمون املؤرش، يف حني تم وضع اآلراء التي أعطت ملضمون املؤرش درجة خمسة أو أقل 

ضمن مجموعة )ال أوافق( عىل مضمون املؤرش. أما الرسم البيان، فيوضح بالتفصيل 

الدرجة التي تم إعطاؤها ملضمون املؤرش، وترتاوح هذه الدرجات من صفر إىل عرشة، 

املؤرش يف حني يشري  املوافقة بشكل مطلق عىل مضمون  إىل عدم  الصفر  بحيث يشري 

الرقم عرشة إىل املوافقة بشدة عىل مضمون املؤرش. ووفقاً لذلك كانت نتيجة املؤرشات 

موزعة عىل املجموعات كما يأتي:

12-1. املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة
تناولت هذه املجموعة املؤرشات الفرعية اآلتية:

السلطة  التعددية وتداول  العادية من  القانون األسايس والقوانني  - تعزز نصوص 

واملشاركة يف الحياة السياسية.

وهما  التنفيذية  السلطة  يف  رأسني  وجود  عىل  يقوم  الذي  الرئايس  شبه  النظام   -

الرئيس ورئيس الوزراء، والذي تبناه القانون األسايس يعترب النظام األنسب للدولة 

الفلسطينية املستقبلية.

- السلطات العامة تلتزم بمبدأ سيادة القانون عىل النحو الوارد يف القانون األسايس.

- عدم االلتزام التام باألحكام الخاصة بالفصل بني السلطات يف القانون األسايس، 

عزز من هيمنة السلطة التنفيذية عىل باقي السلطات.
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12-1-1. عرض املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة
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12-1-2. حتليل املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة

فيما يتعلق باملبادئ الدستورية العامة، يالحظ أن املؤرشات ترتاوح يف شدتها وفقاً 

لرؤية أطراف قطاع العدالة، ويالحظ أن املؤرش بشأن عدم التزام السلطات بمبدأ سيادة 

أن  ذلك  يف  يليه   ،)86٪( كبري  توافق  محل  هو  القانون  يف  الوارد  النحو  عىل  القانون 

عدم التزام السلطات باألحكام الخاصة بالفصل بني السلطات عزز من هيمنة السلطة 

التنفيذية عىل باقي السلطات )٪84(، بما يشري إىل رضورة مراجعة املبادئ العامة عىل 

الكفيلة  الضمانات  إيجاد  يجب  كما  السلطات،  بني  املتوازن  الفصل  مبدأ  يحقق  نحو 

 )57٪( نسبته  ما  أن  كما  األسايس.  القانون  يف نصوص  القانون  مبدأ سيادة  بتعزيز 

نشأ  وما  التنفيذية  السلطة  يف  رأسني  عىل وجود  القائم  الرئايس  النظام شبه  أن  ترى 

التي  االنقسام  حالة  يف  الدخول  إىل  أدت  السلطات  بني  صدامات  من  النظام  هذا  عن 

األنسب  هو  يكون  ال  قد  النظام،  هذا  أن  باعتبار  مراجعة  إىل  بحاجة  قائمة،  زالت  ما 

للدولة الفلسطينية املستقبلية. أما بخصوص تعزيز نصوص القانون األسايس للتعددية 

والتداول السلمي للسلطة، فما نسبته )٪40( ترى خالف ذلك، وهذه النسبة تشري إىل 

الضمانات  الغاية وإيجاد  أجل تحقيق هذه  النصوص من  النظر يف هذه  إعادة  أهمية 

واملؤسسات الالزمة لذلك.

12-2. املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة واحلقوق واحلريات األساسية
تناولت هذه املجموعة املؤرشات الفرعية اآلتية:

- السلطات العامة تعي وتدرك أن سبب وجودها ورشعيتها يقوم عىل أساس حماية 

الحقوق والحريات العامة ورعايتها وتحقيق رفاه املواطن.

- أوجدت نصوص القانون األسايس الضمانات الكفيلة بااللتزام باالتفاقيات واملعاهدات 

الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف التطبيق العميل.

الرأي  حرية  ضمان  يف  العادية  والقوانني  األسايس  القانون  بني  ما  توافق  يوجد   -

والتعبري والصحافة.
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- غياب الفصل بني السلطات يف التطبيق العميل كان سبباً مبارشاً يف تعزيز انتهاكات 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

- سياسة املرشع الدستوري يف إحالة الحقوق والحريات إىل قوانني عادية دون وضع 

أو  الترشيعية  السلطة  قبل  من  الحقوق  تلك  انتهاك  يف  تساهم  املرشع  عىل  قيود 

التنفيذية أو القضائية.

12-2-1. عرض املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة واحلقوق واحلريات األساسية

101 
 

  المبادئ الدستورية العامة والحقوق والحريات األساسيةالمؤشرات بشأن  .12-2
  :اآلتيةتناولت هذه المجموعة المؤشرات الفرعية 

 العامة والحريات الحقوق حماية أساس على يقوم وشرعيتها وجودها سبب أن وتدرك تعي العامة السلطات -
  .المواطن رفاه وتحقيق ورعايتها

 بحقوق الخاصة الدولية والمعاهدات باالتفاقيات بااللتزام الكفيلة الضمانات األساسي القانون نصوص أوجدت -
  .العملي التطبيق في األساسية وحرياته اإلنسان

  .والصحافة والتعبير الرأي حرية ضمان في العادية والقوانين األساسي القانون بين ما توافق يوجد -
 اإلنسان حقوق انتهاكات تعزيز في مباشراً  سبباً  كان العملي التطبيق في السلطات بين الفصل غياب -

  .األساسية وحرياته
 تساهم المشرع على قيود وضع دون عادية قوانين إلى والحريات الحقوق إحالة في الدستوري المشرع سياسة -

 .القضائية أو التنفيذية أو التشريعية السلطة قبل من الحقوق تلك انتهاك في

  

  

  

  األساسية والحريات والحقوق العامة الدستورية المبادئ عرض المؤشرات بشأن. 12-2-1
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السلطات العامة تعي وتدرك أن سبب وجودها وشرعيتها يقوم على 
أساس حماية الحقوق والحريات العامة ورعايتها وتحقيق رفاه 

 المواطن
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السلطات العامة تعي وتدرك أن سبب وجودها وشرعيتها يقوم على 
أساس حماية الحقوق والحريات العامة ورعايتها وتحقيق رفاه 

 المواطن
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أوجدت نصوص القانون األساسي الضمانات الكفيلة بااللتزام 
باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته 

 األساسية في التطبيق العملي
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أوجدت نصوص القانون األساسي الضمانات الكفيلة بااللتزام 
باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته 

 األساسية في التطبيق العملي
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يوجد توافق ما بين القانون األساسي والقوانين العادية في ضمان 
 .حرية الرأي والتعبير والصحافة

  ً  ً         

      

104 
 

  
  

  
  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

يوجد توافق ما بين القانون األساسي والقوانين العادية في ضمان 
 .حرية الرأي والتعبير والصحافة
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غياب الفصل بين السلطات في التطبيق العملي كان سببًا مباشرًا في 
 تعزيز انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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غياب الفصل بين السلطات في التطبيق العملي كان سببًا مباشرًا في 
 تعزيز انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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  المبادئ الدستورية العامة والحقوق والحريات األساسيةتحليل  .12-2-2
خاصة،  ذات أهمية األساسية، والحريات الحقوق وحماية الدستوري، النظام عليها يقوم التي المبادئ بين الترابط يعتبر

أكثرها  أن نجد المؤشرات بهذا الشأن، وبمراجعة الدستورية،نظرًا لما يمثله من فلسفة وسياسة عامة تقوم عليها المبادئ 
 دون العادية القوانين إلى العامة والحريات الحقوق تنظيم إحالة في الدستوري المشرع بسياسة يتعلق ما هو خطورة
حيث يرى  المختفة، السلطات قبل من والحريات للحقوق انتهاك من السياسة هذه إليه أدت وما عليه، قيود وضع

٪) أن هذه السياسة كانت سببًا في وجود هذه االنتهاكات، األمر الذي يعنى ضرورة إعادة النظر في سياسة 84(
٪) يرون أن غياب الفصل بين السلطات في التطبيق العملي 83القانون األساسي من هذه الناحية. كما أن ما نسبته (
٪) من 73حقوق المواطنين وحرياتهم األساسية. ويجد ما نسبته ( بحاجة إلى مراجعة، نظرًا لما لذلك من خطورة على

المستطلعة آراؤهم أن السلطات العامة ال تعي أن سبب وجودها وشرعيتها ينطلق من مدى حمايتها واحترامها لحقوق 
ى مدى المواطنين وتحقيق الرفاه لهم، وهذا يستدعى بالضرورة، التركيز على أهمية تقييم أداء السلطات بناًء عل

٪) أن نصوص القانون األساسي لم توجد 57احترامها لحقوق اإلنسان أثناء ممارستها لوظائفها المختلفة. وأخيرًا يرى (
الضمانات الكفيلة باحترام حقوق اإلنسان وفقًا لما هو وارد في االتفاقيات الدولية في التطبيق العملي، وهذا يقتضي 

  ألساسي من أجل تحقيق ذلك.أيضًا إعادة النظر في نصوص القانون ا
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سياسة المشرع الدستوري في إحالة الحقوق والحريات إلى قوانين 
عادية دون وضع قيود على المشرع تساهم في انتهاك تلك الحقوق 

 من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية

12-2-2. حتليل املبادئ الدستورية العامة واحلقوق واحلريات األساسية

الحقوق  الدستوري، وحماية  النظام  عليها  يقوم  التي  املبادئ  الرتابط بني  يعترب 

عامة  وسياسة  فلسفة  من  يمثله  ملا  نظراً  أهمية خاصة،  ذات  األساسية،  والحريات 

أكثرها  أن  نجد  الشأن،  بهذا  املؤرشات  وبمراجعة  الدستورية،  املبادئ  عليها  تقوم 

خطورة هو ما يتعلق بسياسة املرشع الدستوري يف إحالة تنظيم الحقوق والحريات 

السياسة من  إليه هذه  أدت  العادية دون وضع قيود عليه، وما  القوانني  إىل  العامة 

هذه  أن   )84٪( يرى  حيث  املختفة،  السلطات  قبل  من  والحريات  للحقوق  انتهاك 

السياسة كانت سبباً يف وجود هذه االنتهاكات، األمر الذي يعنى رضورة إعادة النظر 

أن  يرون   )83٪( نسبته  ما  أن  كما  الناحية.  هذه  من  األسايس  القانون  سياسة  يف 

لذلك  ملا  نظراً  مراجعة،  إىل  بحاجة  العميل  التطبيق  يف  السلطات  بني  الفصل  غياب 

من خطورة عىل حقوق املواطنني وحرياتهم األساسية. ويجد ما نسبته )٪73( من 
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أن سبب وجودها ورشعيتها ينطلق  العامة ال تعي  السلطات  أن  آراؤهم  املستطلعة 

الرفاه لهم، وهذا يستدعى  من مدى حمايتها واحرتامها لحقوق املواطنني وتحقيق 

بالرضورة، الرتكيز عىل أهمية تقييم أداء السلطات بناًء عىل مدى احرتامها لحقوق 

اإلنسان أثناء ممارستها لوظائفها املختلفة. وأخرياً يرى )٪57( أن نصوص القانون 

يف  وارد  هو  ملا  وفقاً  اإلنسان  حقوق  باحرتام  الكفيلة  الضمانات  توجد  لم  األسايس 

النظر يف نصوص  إعادة  أيضاً  يقتيض  العميل، وهذا  التطبيق  الدولية يف  االتفاقيات 

القانون األسايس من أجل تحقيق ذلك.

12-3. املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة والسلطة القضائية

تناولت هذه املجموعة املؤرشات الفرعية التالية:

- تتصدى السلطة القضائية بفاعلية النتهاك السلطات املختلفة ملبدأ سيادة القانون.

- غياب الفصل بني السلطات له أثر مبارش عىل استقالل السلطة القضائية.

- النصوص املتعلقة بالنائب العام والنيابة العامة يف القانون األسايس، كفلت للنيابة 

القيام بواجبها يف تحريك الدعاوى الجزائية بالصورة التي تتفق مع مبدأ سيادة 

القانون وحماية الحقوق والحريات.

- يقوم مجلس القضاء األعىل بدور فاعل يف تعزيز استقالل القضاء.

- النصوص املتعلقة بتعيني القضاة تضمن كفاءة ونزاهة وحيدة القضاة أثناء النظر 

يف املنازعات املعروضة عليهم

يف  تساهم  التنفيذية  السلطة  رئيس  قبل  من  العليا  املحكمة  رئيس  تعيني  طريقة   -

االنتقاص من استقالل السلطة القضائية.

- النصوص املتعلقة باختصاص جهات القضاء املختلفة أدت إىل حالة من اإلرباك فيما 

اإلداري  اإلداري والعادي من جهة، والقضاء  القضاء  يتعلق باالختصاص ما بني 

والدستوري من جهة أخرى.
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12-3-1. عرض املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة والسلطة القضائية

107 
 

  العامة والسلطة القضائيةالدستورية مؤشرات بشأن المبادئ ال .12-3
  تناولت هذه المجموعة المؤشرات الفرعية التالية:

  .القانون سيادة لمبدأ المختلفة السلطات النتهاك بفاعلية القضائية السلطة تتصدى -
  .القضائية السلطة استقالل على مباشر أثر له السلطات بين الفصل غياب -
 تحريك في بواجبها القيام للنيابة كفلت ،األساسي القانون في العامة والنيابة العام بالنائب المتعلقة النصوص -

  .والحريات الحقوق وحماية القانون سيادة مبدأ مع تتفق التي بالصورة الجزائية الدعاوى
  .القضاء استقالل تعزيز في فاعل بدور األعلى القضاء مجلس يقوم -
 المعروضة المنازعات في النظر أثناء القضاة وحيدة ونزاهة كفاءة تضمن القضاة بتعيين المتعلقة النصوص -

  عليهم
 السلطة استقالل من االنتقاص في تساهم التنفيذية السلطة رئيس قبل من العليا المحكمة رئيس تعيين طريقة -

  .القضائية
 باالختصاص يتعلق فيما اإلرباك من حالة إلى أدت المختلفة القضاء جهات باختصاص المتعلقة النصوص -

  .أخرى جهة من والدستوري اإلداري والقضاء جهة، من والعادي اإلداري القضاء بين ما

  عرض المؤشرات بشأن المبادئ الدستورية العامة والسلطة القضائية .12-3-1
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تتصدى السلطة القضائية بفاعلية النتهاك السلطات المختلفة لمبدأ 
 سيادة القانون
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تتصدى السلطة القضائية بفاعلية النتهاك السلطات المختلفة لمبدأ 
 سيادة القانون
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غياب الفصل بين السلطات له أثر مباشر على استقالل السلطة 
 القضائية
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غياب الفصل بين السلطات له أثر مباشر على استقالل السلطة 
 القضائية
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النصوص المتعلقة بالنائب العام والنيابة العامة في القانون األساسي 
كفلت للنيابة القيام بواجبها في تحريك الدعاوى الجزائية بالصورة التي 

 تتفق مع مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات
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النصوص المتعلقة بالنائب العام والنيابة العامة في القانون األساسي 
كفلت للنيابة القيام بواجبها في تحريك الدعاوى الجزائية بالصورة التي 

 تتفق مع مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات
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 يقوم مجلس القضاء األعلى بدور فاعل في تعزيز استقالل القضاء
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 يقوم مجلس القضاء األعلى بدور فاعل في تعزيز استقالل القضاء
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النصوص المتعلقة بتعيين القضاة تضمن كفاءة ونزاهة وحيدة القضاة 
 أثناء النظر في المنازعات المعروضة عليهم
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النصوص المتعلقة بتعيين القضاة تضمن كفاءة ونزاهة وحيدة القضاة 
 أثناء النظر في المنازعات المعروضة عليهم
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طريقة تعيين رئيس المحكمة العليا من قبل رئيس السلطة التنفيذية 
 تساهم في االنتقاص من استقالل السلطة القضائية

         

          

        



154

113 
 

  
  

 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

طريقة تعيين رئيس المحكمة العليا من قبل رئيس السلطة التنفيذية 
 تساهم في االنتقاص من استقالل السلطة القضائية
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  المبادئ الدستورية العامة والسلطة القضائية. تحليل المؤشرات بشأن 12-3-2
تتناول هذه المؤشرات المبادئ الدستورية والنصوص الناظمة للسلطة القضائية، بما يشمل النيابة العامة، ويعتبر 

المجموعة، بل على المؤشر بشأن طريقة تعيين رئيس المحكمة العليا من أخطر المؤشرات ليس فقط على مستوى هذه 
٪) أن طريقة تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس السلطة القضائية 91مستوى المؤشرات جميعها، حيث يرى ما نسبته (

من قبل رئيس السلطة التنفيذية تساهم في االنتقاص من استقالل السلطة القضائية، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه 
ضي إعطاء هذا المؤشر أهمية خاصة باعتباره المدخل األساسي للنيل من الدراسة بشكل تفصيلي، األمر الذي يقت

استقالل السلطة القضائية، كما أن تعيين الرؤساء المتعاقبون للسلطة القضائية من قبل الرئيس بصورة مخالفة للقانون، 
يس هذه السلطة باعتبار قد أدى باإلضافة إلى المساس باستقالل السلطة القضائية، إلى إثارة التساؤل حول شرعية رئ

أن مصدرها هي السلطة التنفيذية، وليس القانون بالرغم من حاجة القانون للمراجعة وفق ما أشارت إليه درجة خطورة 
  المؤشر.

والحقًا للمؤشر بشأن طريقة تعيين رئيس السلطة القضائية، يأتي المؤشر بشأن النصوص المتعلقة باختصاص جهات 
٪) أن هذه النصوص قد خلقت حالة من اإلرباك، ونتج عن هذه الحالة عدم 87رى ما نسبته (القضاء المختلفة حيث ي

معرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الدستورية، وبخاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، 
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النصوص المتعلقة باختصاص جهات القضاء المختلفة أدت إلى 
حالة من اإلرباك فيما يتعلق باالختصاص ما بين القضاء اإلداري 
 والعادي من جهة، والقضاء اإلداري والدستوري من جهة أخرى
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12-3-2. حتليل املؤشرات بشأن املبادئ الدستورية العامة والسلطة القضائية

تتناول هذه املؤرشات املبادئ الدستورية والنصوص الناظمة للسلطة القضائية، بما 

يشمل النيابة العامة، ويعترب املؤرش بشأن طريقة تعيني رئيس املحكمة العليا من أخطر 

املؤرشات ليس فقط عىل مستوى هذه املجموعة، بل عىل مستوى املؤرشات جميعها، حيث 

يرى ما نسبته )٪91( أن طريقة تعيني رئيس املحكمة العليا رئيس السلطة القضائية 

من قبل رئيس السلطة التنفيذية تساهم يف االنتقاص من استقالل السلطة القضائية، 

إعطاء هذا  الذي يقتيض  األمر  الدراسة بشكل تفصييل،  إليه  أشارت  ما  يتفق مع  وهذا 

القضائية،  السلطة  استقالل  من  للنيل  األسايس  املدخل  باعتباره  خاصة  أهمية  املؤرش 

الرئيس بصورة مخالفة  قبل  القضائية من  للسلطة  املتعاقبون  الرؤساء  أن تعيني  كما 

للقانون، قد أدى باإلضافة إىل املساس باستقالل السلطة القضائية، إىل إثارة التساؤل 

وليس  التنفيذية،  السلطة  هي  مصدرها  أن  باعتبار  السلطة  هذه  رئيس  رشعية  حول 

القانون بالرغم من حاجة القانون للمراجعة وفق ما أشارت إليه درجة خطورة املؤرش.

بشأن  املؤرش  يأتي  القضائية،  السلطة  رئيس  تعيني  طريقة  بشأن  للمؤرش  والحقاً 

 )87٪( نسبته  ما  يرى  حيث  املختلفة  القضاء  جهات  باختصاص  املتعلقة  النصوص 

أن هذه النصوص قد خلقت حالة من اإلرباك، ونتج عن هذه الحالة عدم معرفة الجهة 

القضائية املختصة بالنظر يف املنازعات الدستورية، وبخاصة تلك املتعلقة بانتهاكات 

النظر يف هذه النصوص باعتبارها مدخل رئييس  حقوق اإلنسان، وهذا يقتيض إعادة 

لتفعيل الرقابة القضائية كأساس من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة. 

كما يوجد تقارب يف خطورة املؤرشات السابقة ودور السلطة القضائية يف التصدي 

القضائية ال  السلطة  أن  القانون، حيث يرى ما نسبته )87٪(  النتهاكات مبدأ سيادة 

تتصدى بفاعلية النتهاك السلطات املختلفة ملبدأ سيادة القانون، وهذا يشري إىل رضورة 

مراجعة النصوص املتعلقة بدور السلطة القضائية يف هذا الشأن، تعزيزا ملبدأ سيادة 

القانون والتزام السلطات املختلفة به. 

كما يرى ما نسبته )٪86( أنه كان لغياب مبدأ الفصل بني السلطات أثر مبارش عىل 

استقالل السلطة القضائية، وهذا يوجب إعادة النظر يف العالقة بني السلطات، وبخاصة 
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يف عالقاتها بالسلطة القضائية، نظراً لحساسية هذه السلطة باعتبارها الجهة املكلفة 

بمراقبة أداء السلطات املختلفة والحكم بشأن مدى التزامها بنصوص الدستور وصون 

املختلفة،  السلطات  النظر يف عالقتها مع  إعادة  املواطنني. ولهذا، فإن  وحماية حقوق 

وبخاصة السلطة التنفيذية بما يحقق استقاللها عنها، يمثل رضورة أساسية من أجل 

بناء نظام دستوري ديمقراطي سليم.

ما  القضاء فريى  استقالل  تعزيز  يف  األعىل  القضاء  بدور مجلس  املتعلق  املؤرش  أما 

نسبته )٪67( أن مجلس القضاء األعىل ال يقوم بدور فاعل يف هذا اإلطار وهو ما يقتيض 

إعادة النظر يف هذا الدور من خالل مراجعة النصوص الناظمة له سعيا نحو تعزيز دوره 

يف حماية استقالل القضاء، كما أن ما نسبته )٪61( يرون أن النصوص الناظمة لطريقة 

اختيار وتعيني القضاء ال تضمن كفاءتهم وحيادهم ونزاهتهم أثناء نظرهم يف النزاعات 

املعروضة عليهم وهو ما يقتيض إعادة النظر يف هذه النصوص من أجل تعزيز مبادئ 

العامة  بالنيابة  املتعلقة  النصوص  الكفاءة والنزاهة والحياد. وأخريا فإن املؤرش بشأن 

النصوص  هذه  أن   )34٪( مجموعه  ما  يرى  درجة حيث  أقل  يف  جاءت  العام  والنائب 

الدعاوى  تحريك  يف  بواجبها  العامة  النيابة  قيام  ضمان  أجل  من  مراجعة  إىل  بحاجة 

الجزائية بالصورة التي تتفق مع مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

12-4. املؤشرات بشأن السلطة القضائية واحلقوق واحلريات األساسية
تناولت هذه املجموعة املؤرشات الفرعية اآلتية:

- تحقق نتيجة الحكم الصادر عن املحاكم اإلنصاف القائم عىل رفع االنتهاك ومساءلة 

املنتهك والتعويض.

- تقوم السلطة القضائية بدور فعال يف حماية الحقوق والحريات األساسية.

- نظام العدالة الجنائية بما يشمل األجهزة األمنية والرشطة والنيابة والقضاء يراعي 

ضمانات املحاكمة العادلة خالل إجراءات التحقيق واملحاكمة.

- نصوص القانون األسايس الحالية يف مجاالت حقوق اإلنسان والسلطة القضائية بحاجة 

إىل مراجعة لتعزيز دور السلطة القضائية يف حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
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12-4-1. عرض املؤشرات بشأن السلطة القضائية واحلقوق واحلريات األساسية
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12-4-2. حتليل املؤشرات بشأن السلطة القضائية واحلقوق واحلريات األساسية

دور  األساسية،  والحريات  والحقوق  القضائية  السلطة  بشأن  املؤرشات  تناولت 

اإلنسان، ويف هذا اإلطار يرى  القضائية كضمان أسايس من ضمانات حقوق  السلطة 

ما نسبته )٪89( أن نصوص القانون األسايس الحالية بشأن دور السلطة القضائية يف 

حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بحاجة إىل مراجعة من أجل تعزيز هذا الدور، 

الوقوف  رضورة  يعني  بما  املجموعة  هذه  يف  املؤرشات  أخطر  من  يعترب  املؤرش  وهذا 

عليه بصورة جدية من أجل ضمان قيام السلطة القضائية بهذا الدور بصورة فاعلة. 

 )73٪( نسبته  ما  يرى  الشأن  بهذا  األسايس  القانون  نصوص  فاعلية  لعدم  وكنتيجة 

يف  األساسية  والحريات  الحقوق  حماية  يف  فاعل  بدور  تقوم  ال  القضائية  السلطة  أن 

األجهزة  يشمل  بما  الجنائية  العدالة  نظام  أن  يرون   )71٪( أن  كما  العميل،  الواقع 

األمنية والرشطة والنيابة والقضاء ال يحقق ضمانات املحاكمة العادلة خالل إجراءات 

أجل توفري  الشأن من  النصوص يف هذا  ما يقتيض مراجعة  التحقيق واملحاكمة، وهو 

كافة ضمانات املحاكمة العادلة. وأخريا يرى )٪64( من املستطلعة آراؤهم أن نتيجة 

الحكم الصادر عن املحاكم ال تحقق اإلنصاف القائم عىل رفع االنتهاك ومساءلة املنتهك 

والتعويض، وهذا ما يقتيض أيضاً إعادة النظر يف النصوص الناظمة لقواعد اإلنصاف يف 

الحكم القضائي والتأكيد عىل أهمية القضاء الكامل يف تحقيق العدالة يف املسائل املتعلقة 

بانتهاك حقوق اإلنسان من قبل السلطات املختلفة.

12-5. قراءة يف املؤشرات بشكل عام

بالبناء عىل ما قدمته هذه الدراسة من إطار نظري ونيص وواقعي للمبادئ الدستورية 

العامة والنصوص الناظمة للسلطة القضائية والحقوق والحريات األساسية، باإلضافة 

إىل عرض وتحليل املؤرشات بشأن مدى توافق هذه الدراسة مع توجهات قطاع العدالة 

برضورة إجراء مراجعة، وبخاصة أنها استهدفت عينة يفرتض أن يكون لها دور عند 

كبري  بشكل  الدراسة  توجهات  من  يعزز  ما  ثمة  أن  نجد  فإننا  صياغة دستور جديد. 

جداً، وما يدعم ذلك أن معظم املوضوعات التي تناولتها الدراسة تتوافق مع املؤرشات 
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املبادئ الدستورية  العدالة، وهو ما يقتيض بدوره مراجعة  بشأن رؤى أطراف قطاع 

والنصوص الناظمة للحقوق والحريات األساسية والسلطة القضائية من أجل ضمان 

الدولة  وجود  أساس  باعتباره  الديمقراطي  الدستوري  النظام  مبادئ  مع  توافقها 

الحديثة التي تقوم عىل أساس رشعي من حماية لحقوق وحريات مواطنيها وتحقيق 

الرفاه العام.
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العدد )4(، 2013.

إىل  املتحولة  الدول  بعض  دساتري  يف  قراءة  دستورية«  »إرهاصات  فكري،  فتحي   .7

املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  )املركز  والقانون  العدالة  مجلة  الديمقراطية، 



165

والقضاء »مساواة«(، رام الله، العدد )17(، كانون ثاني 2012.

8. فنست لومري، الرصاع عىل املياه يف أرطاس سنة 1925، حوليات القدس )مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية(، رام الله، العدد )12(، شتاء 2011.

أوىل  املحاكم  أحكام  »مساواة«،  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز   .9

والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  )املركز  العدالة  عىل  عني  بالتطبيق، 

»مساواة«(، رام الله، العدد )11(، كانون أول 2010.

10. مها بهجت يونس، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دستور جمهورية العراق 

الكوفة:  )جامعة  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الكوفة  مجلة   ،2005 لسنة 
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املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«: رام الله، كانون 

أول 2014.
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14. ملحق
 مؤرشات بشأن رؤية أطراف قطاع العدالة

لألحكام الناظمة للحقوق والحريات العامة

والسلطة القضائية يف القانون األسايس الفلسطيني

الرجاء وضع دائرة حول الرقم الذي يعرب عن وجهة النظر بشأن املؤرش، مع مالحظة أن 

بعض املؤرشات مصاغة بطريقة إيجابية يف حني بعضها اآلخر تمت صياغته بطريقة سلبية

109876543210املؤرشالرقم

1

سبب  أن  وتدرك  تعي  العامة  السلطات 
أساس  عىل  يقوم  ورشعيتها  وجودها 
العامة ورعايتها  والحريات  الحقوق  حماية 

وتحقيق رفاه املواطن

           

2
والقوانني  األسايس  القانون  نصوص  تعزز 
السلطة  وتداول  التعددية  من  العادية 

واملشاركة يف الحياة السياسية
           

3

األسايس  القانون  نصوص  أوجدت 
باالتفاقيات  بااللتزام  الكفيلة  الضمانات 
واملعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية يف التطبيق العميل

           

4
املحاكم  عن  الصادر  الحكم  نتيجة  تحقق 
اإلنصاف القائم عىل رفع االنتهاك ومساءلة 

املنتهك والتعويض
           

5

والنيابة  العام  بالنائب  املتعلقة  النصوص 
للنيابة  كفلت  األسايس  القانون  يف  العامة 
القيام بواجبها يف تحريك الدعاوى الجزائية 
بالصورة التي تتفق مع مبدأ سيادة القانون 

وحماية الحقوق والحريات

           

6
يف  فاعل  بدور  األعىل  القضاء  مجلس  يقوم 

تعزيز استقالل القضاء
           

7
تضمن  القضاة  بتعيني  املتعلقة  النصوص 
كفاءة ونزاهة وحيدة القضاة أثناء النظر يف 

املنازعات املعروضة عليهم
           

8
يف  فعال  بدور  القضائية  السلطة  تقوم 

حماية الحقوق والحريات األساسية
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9

يقوم عىل وجود  الذي  الرئايس  النظام شبه 
الرئيس  وهما  التنفيذية  السلطة  يف  رأسني 
ورئيس الوزراء، الذي تبناه القانون األسايس 
الفلسطينية  للدولة  األنسب  النظام  يعترب 

املستقبلية

           

10
السلطات العامة تلتزم بمبدأ سيادة القانون 

عىل النحو الوارد يف القانون األسايس
           

11
النتهاك  بفاعلية  القضائية  السلطة  تتصدى 

السلطات املختلفة ملبدأ سيادة القانون
           

12

األجهزة  يشمل  بما  الجنائية  العدالة  نظام 
يراعي  والقضاء  والنيابة  والرشطة  األمنية 
إجراءات  خالل  العادلة  املحاكمة  ضمانات 

التحقيق واملحاكمة

           

13
األسايس  القانون  بني  ما  توافق  يوجد 
الرأي  حرية  ضمان  يف  العادية  والقوانني 

والتعبري والصحافة.
           

14

الخاصة  باألحكام  التام  االلتزام  عدم 
األسايس  القانون  يف  السلطات  بني  بالفصل 
عزز من هيمنة السلطة التنفيذية عىل باقي 

السلطات

           

15
التطبيق  يف  السلطات  بني  الفصل  غياب 
العميل كان سبباً مبارشاً يف تعزيز انتهاكات 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
           

16
مبارش  أثر  له  السلطات  بني  الفصل  غياب 

عىل استقالل السلطة القضائية
           

17

نصوص القانون األسايس الحالية يف مجاالت 
بحاجة  القضائية  والسلطة  اإلنسان  حقوق 
القضائية  السلطة  دور  لتعزيز  مراجعة  إىل 
يف حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

           

18

سياسة املرشع الدستوري يف إحالة الحقوق 
والحريات إىل قوانني عادية دون وضع قيود 
الحقوق  تلك  انتهاك  يف  تساهم  املرشع  عىل 
أو  التنفيذية  أو  الترشيعية  السلطة  من قبل 

القضائية

           

19
من  العليا  املحكمة  رئيس  تعيني  طريقة 
يف  تساهم  التنفيذية  السلطة  رئيس  قبل 

االنتقاص من استقالل السلطة القضائية
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20

جهات  باختصاص  املتعلقة  النصوص 
اإلرباك  من  حالة  إىل  أدت  املختلفة  القضاء 
القضاء  بني  ما  باالختصاص  يتعلق  فيما 
اإلداري والعادي من جهة، والقضاء اإلداري 

والدستوري من جهة أخرى

           

أي مالحظات أخرى قد ترغب/ين يف إضافتها من شأنها تعزيز الحقوق والحريات 

األساسية وتُفّعل دور السلطة القضائية يف حمايتها:

.........................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

......................




