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ملخص: 

ودور  عام،  ب�ضكل  الد�ضتوري  النظام  بناء  الد�ضتورية يف  الوثيقة  دور  البحث  يعر�ص 
ال�ضيا�ضي  النظام  اإر�ضاء بنيان  الفل�ضطيني املعدل كت�رشيع د�ضتوري يف  الأ�ضا�ضي  القانون 
القانون  تعرتي  التي  املت�ضعة  الثغرات  ال�ضياق  هذا  يف  مو�ضحًا  الفل�ضطيني،  والد�ضتوري 
الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني والنظام الد�ضتوري الفل�ضطيني معا. ويقدم ت�ضعة ع�رش مقرتحا لتعديل 
ال�ضيا�ضي  النظام  واإ�ضالح  ترميم  اأجل  من  لذلك،  وتبعا  الفل�ضطيني،  الأ�ضا�ضي  القانون 

والد�ضتوري الفل�ضطيني برمته.
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Abstract: 
The research lays out the role of the constitutional code in the 

constitutional structuring in general, and the role of the Palestinian Basic Law, 
as a constitutional legislation, in consolidating the structure of Palestinian 
political and constitutional system in particular. 

The research reveals, in this context, the broad gaps in both the Palestinian 
Basic law and the constitutional system, providing 19 amendments to be 
introduced into the Amended Palestinian Basic Law 2005, and subsequently 
to improve and develop the entire Palestinian political and constitutional 
system. 
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1. مدخل:
لعل اإثارة النقا�ص حول بناء املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية، ودور القاعدة الد�ضتورية اأو الوثيقة 
فاإثارة نقا�ص كهذا  �ضك كذلك،  له، وهو بال  ترفا ل م�ضّوغ  يعدُّ  الد�ضتورية يف بالد حمتلة 
ال�ضمايل،  القطب  والحتالل يجثم على �ضدورنا يجعلنا كمن يبحث عن حل مل�ضكالته يف 
بينما تقبع م�ضكلته يف القطب اجلنوبي، ومع ذلك اأجد نف�ضي مرغما على التعامل مع م�ضكلة 
قائمة منذ زمن ومعرو�ضة على ب�ضاط البحث، وتتمثل يف الو�ضع امللتب�ص للنظام الد�ضتوري 
الفل�ضطيني والقانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني، وما تعرتيه من ثغرات، ما انفكت تتعمق وتت�ضع، 
وتتجلى خطورتها بو�ضوح اأكرب كلما مرت ال�ضلطة الفل�ضطينية باأزمة ما كالتي تع�ضف بها 

منذ ما يزيد على ثالثة اأعوام. 
ن�ضوء  تاريخ  يف  له  مثيل  ل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  كيان  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  مفر  ول 
الكيانات ال�ضيا�ضية، ول يف القانون الدويل، فهو لي�ص حكما ذاتيا كامال، ول كيانًا تابعًا 
الذاتي يكون حمدد  واأقل من ذلك بكثري، فكيان احلكم  ال�ضيادة، فهو غري ذلك  اأو منقو�ص 
الإقليم، مثلما كانت عليه جمهوريات احلكم الذاتي يف ظل الإحتاد ال�ضوفياتي �ضابقا، وما 
اأفريقيا،  العن�رشي يف جنوب  النظام  زالت بعده يف ظل رو�ضيا الحتادية، وحتى يف ظل 
الإقليم،  حمددة  زالت  وما  الذاتي،  احلكم  دويالت  من  وغريها   ، )الزولو(  مملكة  كانت  فقد 
اأما يف فل�ضطني، فال�ضلطة الفل�ضطينية تقوم على اأر�ص مقطعة الأو�ضال وتخ�ضع لل�ضيطرة 
معلن  وب�ضكل  املحموم،  والتهويد  وال�ضتيطان  لل�ضم  وتتعر�ص  الإ�رشائيلي  للجي�ص  التامة 
وا�ضتعرا�ضي يف بع�ص الأحيان، مما ي�ضكل حتديا �ضافرا مل�رشوع اإقامة الدولة، ول يتم ذلك 
غرب اجلدار فح�ضب بل �رشقه اأي�ضا. وي�ضتد اخلناق تبعا لذلك على املدن والقرى الفل�ضطينية 
وتقطع اأو�ضالها ب�ضبب �ضيا�ضة ال�ضتيطان وال�ضم واحلواجز الع�ضكرية املن�رشة فيما بينها. 
ولكي تكون الق�ضايا مو�ضع املعاجلة مفهومة ب�ضورة اأف�ضل، وقبل الغو�ص يف واقع النظام 
على  التعرف  من  مفر  ل  تعرتيه،  انفكت  ما  التي  املت�ضعة  والثغرات  الفل�ضطيني  الد�ضتوري 

ماهية القاعدة الد�ضتورية ومبداأ امل�رشوعية.

2. خلود القاعدة الدستورية:
منذ ظهور القانون الد�ضتوري ظلت القاعدة الد�ضتورية ثابتة ل تتغري من حيث خلود 
�ضلطانها و�ضموها وعلوها على الت�رشيعات الأخرى كافة، فالقاعدة الد�ضتورية تبقى كذلك 
اأ�ضا�ضي( اأو مل ترد.  �ضواء وردت يف الوثيقة الد�ضتورية )د�ضتور، واإعالن د�ضتوري، وقانون 
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ومن الطبيعي واحلال هذه، اأن تكون الدولة هي النطاق الأ�ضا�ضي للقانون الد�ضتوري، واأن 
تتجه معظم دول العامل نحو الد�ضتور املكتوب الذي ي�ضم جمموعة القواعد الأ�ضا�ضية املدونة 
القوانني  بوا�ضطتها  تقر  التي  تلك  من  تعقيداً  اأكرث  باإجراءات  وتعتمد  ر�ضمية،  ن�ضو�ص  يف 
العادية، وهو ما ي�ضمى بلغة القانون الد�ضتوري ال�ضمو ال�ضكلي للد�ضتور. فالوثيقة الد�ضتورية 
بينها،  فيما  وتوزعها  واخت�ضا�ضاتها  وظائفها  وحتدد  الثالث،  ال�ضلطات  تن�ضئ  التي  هي 
كما حتدد ال�رشوط الالزمة ملمار�ضة هذه الخت�ضا�ضات والتي ل يجوز لها اأن تتعداها، بل 
مبوجب مبداأ الف�ضل ما بني ال�ضلطات، ل يجوز لأي منها اأن تنتق�ص اأو تزيد من اخت�ضا�ضات 
الثالث  ال�ضلطات  هذه  على  تفر�ص  والتي  الد�ضتورية،  بالقواعد  ي�ضمى  ما  وهذا  الأخرى، 
لي�ص احرتامها فح�ضب، بل الن�ضياع لها، لأنها هي ال�ضند ال�رشعي لهذه ال�ضلطات املكونة 
لنظام احلكم، فالقواعد الد�ضتورية هي التي تن�ضئ ال�ضلطة التنفيذية وتبني كيفية ت�ضكيلها 
و�ضالحياتها وكيفية ممار�ضتها لهذه ال�ضالحيات واحلدود التي ل يجوز لها اأن تتعداها، 
ال�ضلطة الق�ضائية، وحتدد اخت�ضا�ضاتها وت�ضمن ا�ضتقاللها،  اإن�ضاء  اأ�ض�ص  وهي التي ت�ضع 
و�رشوط  ت�ضكيلها،  كيفية  وتبني  �ضالحياتها  وحتدد  الت�رشيعية  ال�ضلطة  تن�ضئ  التي  وهي 
القواعد  باحرتام  ملزمة  ال�ضلطة  وهذه  تطبقها،  اأن  يجب  التي  والقواعد  انعقادها  �ضحة 
الد�ضتورية وعدم خمالفتها اأو اخلروج عليها، فاإن هي فعلت كان الت�رشيع �ضحيحًا، واإن مل 

تفعل كان الت�رشيع باطاًل.
وتختلف القواعد الد�ضتورية عن القوانني العادية من حيث املو�ضوع ومن حيث ال�ضكل، 
فالقواعد الد�ضتورية من حيث املو�ضوع ترتبط بطبيعة تلك القواعد املت�ضلة اأ�ضا�ضا بالبنيان 
ببع�ضها  وعالقاتها  واخت�ضا�ضاتها  العامة  وال�ضلطات  احلكم،  ونظام  للدولة  الأ�ضا�ضي 
وردت  �ضواء  اأي  الأحوال،  جميع  يف  املو�ضوعي  ب�ضموها  القواعد  هذه  وحتتفظ  وبالأفراد، 
يف وثيقة د�ضتورية مكتوبة اأم مل ترد. اأما �ضمو القواعد الد�ضتورية من حيث ال�ضكل فريتبط 
بورودها يف الوثيقة الد�ضتورية، وما تتطلبه من اإجراءات خا�ضة لإقرارها وتعديلها، فتكون 

اأكرث �ضدة وتعقيداً من الإجراءات املطلوبة لإقرار القوانني العادية وتعديلها.
القواعد  فيه  تتبلور  الذي  ال�ضكل  يعد  للد�ضتور،  ال�ضكلي  ال�ضمو  مبداأ  اإىل  وا�ضتناداً 
القانونية، املحدد الرئي�ضي ملكانتها يف �ضلم التدرج الهرمي، اأيا كان مو�ضوع هذه القواعد، 
وعلى  مبو�ضوعها،  ولي�ص  وتعديلها،  لإقرارها  الالزمة  بالإجراءات  يرتبط  ال�ضكلي  فال�ضمو 
العك�ص ل تتحقق �ضفة ال�ضمو، وفقا ملعيار ال�ضمو ال�ضكلي، للقواعد القانونية ال�ضادرة عن 
امل�رشع العادي حتى لو كانت تعالج مو�ضوعات د�ضتورية بطبيعتها، كالتي تتعلق بنظام 
القانونية ل  القاعدة  ب�ضكل  البع�ص، فالعربة  العامة وعالقاتها ببع�ضها  وال�ضلطات  احلكم 

مبو�ضوعها.
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الد�ضتورية  الوثيقة  ن�ضو�ص  اإ�ضدار  اإجراءات  يف  والتعقيد  وال�ضدة  اخل�ضو�ضية  هذه 
وتعديلها، تتالءم وطبيعة القواعد الد�ضتورية باعتبارها اأعلى مرتبة من القوانني العادية، 
وبالتايل تتحقق لها �ضفة ال�ضمو والعلو والتمتع بنوع من احل�ضانة اإزاء ال�ضلطة الت�رشيعية 

التي ل يجوز لها بعد ذلك العتداء عليها بتعديلها اأو اإلغائها.)1( 
ُر بو�ضاطتها  وهناك بع�ص من الفقه من يرى باأن العربة لي�ص بالإجراءات املعقدة التي ُتقَّ
للقواعد  م�ضدراً  تكون  قد  الت�رشيعية  ال�ضلطة  ت�ضدرها  التي  فالقوانني  الد�ضتورية،  الوثيقة 
الد�ضتورية، وذلك عندما تت�ضمن هذه القوانني تنظيم مو�ضوعات د�ضتورية بطبيعتها اأويف 
جوهرها، لتعلقها بتكوين ال�ضلطات العامة وتنظيمها واخت�ضا�ضاتها، فمثل هذه القوانني 
التي ا�ضطلح الفقه على ت�ضميتها بالقوانني الأ�ضا�ضية تعد م�ضدراً للقواعد الد�ضتورية. )2( اإل 

اأن اأغلب الفقه ل مييل اإىل هذا الراأي كما �ضرنى.
فهي  الدولة،  يف  القانونية  القواعد  قمة  الد�ضتورية  القاعدة  حتتل  اأن  البديهي  ومن 
الت�رشيع الأعلى الذي ي�ضمو على جميع القواعد القانونية الأخرى، وي�ضاعد يف تر�ضيخ مبداأ 
القانون  الد�ضتور، اعتباره  للقانون. ويق�ضد ب�ضمو  ال�رشعية واإخ�ضاع احلكام واملحكومني 
الأعلى للدولة، ل يعلوه اأي قانون اآخر، وهذا ال�ضمو اأ�ضبح مبداأ م�ضلما به �ضواء ن�ضت عليه 
الد�ضاتري اأم مل تن�ص. ولكن دول الد�ضاتري املكتوبة حتر�ص على اأن تن�ص الوثيقة الد�ضتورية 
نف�ضها على هذه الإجراءات لكي تكت�ضب �ضموها املو�ضوعي وال�ضكلي على حد �ضواء، وتكت�ضب 

القاعدة الد�ضتورية املناعة الالزمة، و�ضفة الثبات وال�ضتقرار.
لذلك فاإن مبداأ �ضمو الد�ضتور من خ�ضائ�ص الدولة القانونية، لأنه ل �ضبيل اإىل حتقيق 
من  وحتد  اخت�ضا�ضاتهم،  حتدد  عليا  بقواعد  احلكام  والتزام  للقانون،  الدولة  خ�ضوع 
�ضلطاتهم ما مل تتهياأ للن�ضو�ص الد�ضتورية مكانة عليا ت�ضمو على هوؤلء احلكام وتخ�ضعهم  

لأحكامها.)3( 
وقد اأ�ضبحت الد�ضاتري املكتوبة واجلامدة، اأي تلك الد�ضاتري التي ل ميكن تعديلها اأو 
تنقيحها اإل باتباع اإجراءات خا�ضة اأكرث �ضدة وتعقيداً من اإجراءات تعديل القوانني العادية، 
من ال�ضمات الرئي�ضية للنظم ال�ضيا�ضية املعا�رشة، نظراً ملا ميتاز به الت�رشيع املكتوب ب�ضفة 
عامة، والد�ضتور املكتوب ب�ضفة خا�ضة، من دقة وو�ضوح. واليوم هناك عدد حمدود فقط 
مبداأ  بل  الد�ضتور  �ضمو  مبداأ  فيها  ي�ضود  ول  مكتوب  د�ضتور  فيها  يوجد  ل  التي  الدول  من 
�ضمو الربملان، اأو ما ي�ضمى بالقواعد الد�ضتورية املرنة )الد�ضتور املرن( الذي يت�ضاوى يف 
اإجراءات اإقراره وتعديله مع القوانني العادية التي ي�ضدرها الربملان، مثلما هو قائم فعال 
يف بريطانيا واإ�رشائيل. ولهذا ل تخ�ضع القوانني التي ي�ضدرها الربملان الإنليزي، والتي 
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من  وهو  القوانني،  د�ضتورية  على  الرقابة  ملبداأ  )الكني�ضت(  الإ�رشائيلي  الربملان  ي�ضدرها 
الد�ضتورية املعا�رشة، حيث ي�ضود يف هاتني  الدميقراطية  النظم  ال�ضائدة يف  اأهم املبادئ 
الدولتني مبداأ �ضمو الربملان )ال�ضلطة الت�رشيعية( )Supremacy of Parliament( بدل من 
الت�رشيعية تقف على قمة  ال�ضلطة  اأن  اأي   ،)Supremacy of Constitution( الد�ضتور  �ضمو 
هرم النظام القانوين فيهما، فهي التي ُتقّر القوانني وتعدلها وتلغيها بالكيفية التي تقررها 
دون وجود قيود اأو رقابة د�ضتورية، والتي ل توجد اإل يف نظم تعمل يف ظل �ضيادة الد�ضتور 
اإىل  الكني�ضت الإ�رشائيلي �ضالحياته ك�ضلطة ت�رشيعية، وذهب  املكتوب واجلامد. بل تعدى 
حد تعطيل تنفيذ قرارات �ضادرة عن املحكمة العليا يف اإ�رشائيل واإلغائها، متنكرا بذلك ملبداأ 
الف�ضل ما بني ال�ضلطات ب�ضكل عام، وهو من املبادئ الرئي�ضية التي حتكم عمل ال�ضلطات 
مغلبا  خا�ص،  ب�ضكل  الق�ضائية  ال�ضلطة  ا�ضتقاللية  وملبداأ  الدميقراطية،  الدولة  يف  الثالث 

م�ضلحة اإ�رشائيل كدولة احتالل على مبادئ ومتطلبات العدالة.

3. إقرار الوثيقة الدستورية: 
الوثيقة  لإقرار  رئي�ضة  دميقراطية  و�ضائل  اإىل  العادة  يف  الدميقراطية  الدول  تلجاأ 
الت�رشيعية والقوانني  ال�ضلطة  الد�ضتورية لإك�ضابها احل�ضانة واملناعة وال�ضمو يف مواجهة 
التي ت�ضدرها، مثل انتخاب هيئة تاأ�ضي�ضية خا�ضة لإقرار الوثيقة الد�ضتورية يجري حلها 
الوليات  ا�ضتقالل  اإعالن  بعد  املثال،  �ضبيل  على  جرى  ما  وهذا  مهمتها،  اإناز  بعد  فوراً 
احلرب  بعد  ا�ضتقاللها  نالت  التي  الدول  من  وغريها  واجلزائر  الباك�ضتان  وكذلك  املتحدة، 
العاملية الثانية، ومثلما حدث يف جمهورية جنوب افريقيا عام 1996، حيث قامت اجلمعية 
الد�ضتورية املنتخبة باإقرار اأول د�ضتور للبالد بعد اخلال�ص من النظام العن�رشي، وكما حدث 
اأ�ضل هندي،  اإيفو مورالي�ص كاأول رئي�ص للبالد من  اآخرا يف بوليفيا بعد فوز  اأخريا ولي�ص 
د�ضتوراً  اأ�ضدرت  التي  التاأ�ضي�ضية(  الد�ضتورية  )اجلمعية  انتخاب  2006م  عام  جرى  حيث 
جديداً لبوليفيا. ويعد ال�ضتفتاء ال�ضعبي العام و�ضيلة دميقراطية اأخرى لإقرار الد�ضتور، وقد 
كما  الد�ضتور،  على  عام  �ضعبي  ا�ضتفتاء  باإجراء  تتبعها  ثم  الأوىل  الو�ضيلة  اإىل  الدول  تلجاأ 
حدث اأي�ضا عند اإقرار د�ضتور 1946م يف فرن�ضا. ويرى بع�ص الفقه يف ذلك اأكرث طرق و�ضع 
م�رشوع  ت�ضع  التي  الهيئة  ال�ضعب  يختار  عندما  للدميقراطية  حتقيقًا  الد�ضتورية  الوثائق 
طريق  فعن   )4( تامة.  بحرية  فيها  راأيه  لإبداء  ال�ضعب  على  ُتطرح  ثم  الد�ضتورية،  الوثيقة 
ال�ضتفتاء الد�ضتوري ُيعرف راأي ال�ضعب يف م�رشوع معني للد�ضتور، ُو�ضع بو�ضاطة جمعية 
نيابية منتخبة من ال�ضعب، اأو جلنة فنية، بحيث ل ي�ضبح هذا امل�رشوع د�ضتوراً نافذا اإل بعد 
موافقة ال�ضعب عليه، وهذا ما ي�ضمى ب )ال�ضتفتاء التاأ�ضي�ضي اأو الد�ضتوري( ، والذي يقت�رش 
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فقط على احلالة التي يو�ضع فيها و�ضع م�رشوع الد�ضتور بو�ضاطة جمعية ينتخبها ال�ضعب 
لهذا الغر�ص، ثم يعر�ص هذا امل�رشوع على ال�ضعب ل�ضتفتائه فيه. )5( 

وحتى تعتلي القاعدة الد�ضتورية )كر�ضي العر�ص( ، اأي املكانة الأعلى بال منازع يف 
النظام القانوين يجب اأن ُتقرَّ باإجراءات اإ�ضدار معقدة وخمتلفة عن تلك التي ت�ضدر بو�ضاطتها 
القوانني، فال يجوز لل�ضلطة الت�رشيعية على اختالف ت�ضمياتها )املجل�ص الت�رشيعي، وجمل�ص 
لأن  واإقرارها،  الد�ضتورية  القاعدة  و�ضع  الخ(  الأمة.......  وجمل�ص  النواب،  وجمل�ص  ال�ضعب، 
الأخري هو  الد�ضتوري، ولأن هذا  الت�رشيع  العادي، ولي�ص  الت�رشيع  مهمتها تنح�رش بو�ضع 
الذي ُين�ضئها ويحدد اخت�ضا�ضاتها ولي�ص العك�ص. واإذا ما جرى، ل�ضبب ما، اإ�ضدار الوثيقة 
الد�ضتورية من قبل ال�ضلطة الت�رشيعية، كبديل للو�ضائل الدميقراطية املتعارف عليها، فيجب 
اأن يتبعه يف احلال اإجراء اآخر، هو عر�ضه على ال�ضتفتاء ال�ضعبي للح�ضول على موافقة ال�ضعب 
عليه بغالبية يحددها الت�رشيع الد�ضتوري نف�ضه، وذلك من اأجل متييز الت�رشيع الد�ضتوري عن 
الت�رشيع العادي، ولإك�ضابه ال�ضمو املطلوب على الت�رشيع العادي، وبغري ذلك يبقى الت�رشيع 
الت�رشيعية  ال�ضلطة  تفتقد  الأحوال،  له. ويف جميع  اآمرة  �ضلطة  الد�ضتوري ت�رشيعًا عاديًا ل 
الأهلية لإ�ضدار الت�رشيع الد�ضتوري، لأنها �ضلطة من�ضاأة مبوجب هذا الت�رشيع ذاته، فال يعقل 
اأن تقوم هذه ال�ضلطة بو�ضع الت�رشيع الد�ضتوري اأو تعديله، لأنها ت�ضتمد وجودها و�ضلطتها 
من الت�رشيع الد�ضتوري ذاته. وقد ظل الفقهاء العرب البارزون، وهم على حق، اأكرث ت�ضدداً يف 
هذا املجال، فقد اأجمعوا على اأن ال�ضلطة الت�رشيعية ت�ضتمد �ضلطتها ووجودها من الد�ضتور 

ومن ثم ل يجوز لها اأن ت�ضع الد�ضتور اأو تعدله. )6( 
وذهب بع�ص الفقه اإىل اأنه ل يجوز اأن تتوىل ال�ضلطة الت�رشيعية مهمة و�ضع الد�ضتور 
مع اأن اأع�ضائها منتخبني من قبل ال�ضعب، لأن مهمة هذه ال�ضلطة هي الت�رشيع و�ضن القوانني، 

ولي�ضت جمعية تاأ�ضي�ضية اأ�ضلية، كما اأنها مل تنتخب لهذه الغاية اأي لو�ضع الد�ضتور. )7( 
الأ�ضا�ضي،  والقانون  )الد�ضتور،  الد�ضتورية  الوثيقة  اإقرار  على  الالحقة  املرحلة  ويف 
والإعالن الد�ضتوري( �ضيكون من املتعذر ممار�ضة احلق يف ال�ضتفتاء دون ن�ص د�ضتوري، 
فحق ال�ضتفتاء ل ميار�ص اإل بن�ص د�ضتوري، اإذ ين�ص الد�ضتور يف العادة على املو�ضوعات 
عليها  التعديالت  واإجراء  الد�ضتورية،  الوثيقة  اإقرار  فيها  مبا  عليها  ال�ضتفتاء  يجري  التي 
اأو تعديل اأحكامها، وهذا ما  اإقرار الوثيقة الد�ضتورية  والن�ضبة التي يجب اأن يح�ضل عليها 
نده يف د�ضاتري الإحتاد ال�ضوي�رشي والوليات املتحدة الأمريكية و�ضوريا وم�رش وغريها. 
)189( من  فاملادة  اإقراره،  ذاتها يف  املتبعة  بالطريقة  اإل  الد�ضتور  تعديل  كذلك ل ميكن 
الد�ضتور  تعديل  على  امل�رشي  ال�ضعب  اأفراد  اأغلبية  موافقة  ت�ضرتط  مثال  امل�رشي  الد�ضتور 

امل�رشي يف ال�ضتفتاء الد�ضتوري. 



207

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

4. القانون األساسي الفلسطيين كتشريع دستوري: 
واإعالن  )د�ضتور،  الد�ضتورية  الوثيقة  واإ�ضدار  اإن�ضاء  عملية  تخ�ضع  اأن  الطبيعي  من 
بها  متر  التي  ال�ضيا�ضية  املرحلة  لطبيعة  وتعديلها  وحتديثها  اأ�ضا�ضي(  وقانون  د�ضتوري، 
املتغرية  والثقايف  والجتماعي  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الوطني  البناء  ومتطلبات  البالد 
حمايتها،  و�ضائل  له  ويوفر  الأ�ضا�ضية  وحرياته  حقوقه  للمواطن  ي�ضمن  ومبا  واملتجددة، 
لل�ضك  ا�ضتقالًل حقيقيًا وتن�ضاأ فيها دول ذات �ضيادة كاملة غري معر�ضة  فالبالد امل�ضتقلة 
تعبرياً  ليعرب  د�ضتور  اإقرار  اإىل  تلجاأ  املدى،  وبعيد  ثابت  �ضيا�ضي  با�ضتقرار  وتتمتع  فيها، 
مو�ضوعيًا و�ضادقًا عن املقومات الأ�ضا�ضية للمجتمع وعن واقع النظام ال�ضيا�ضي وفل�ضفته 
واأهدافه ومتطلبات تر�ضيخ انازاته وتقنينها، بينما تلجاأ دول اأخرى، اأو وحدات �ضيا�ضية 
انتقالية اأو ناق�ضة ال�ضيادة وال�ضتقالل، وغري واثقة من م�ضتقبلها ال�ضيا�ضي لإ�ضدار اإعالن 
اأو تق�رش،  انتقالية قد تطول  الأعلى ملرحلة  القانون  اأ�ضا�ضي يكون هو  اأو قانون  د�ضتوري 
ويبقى �ضاري املفعول اإىل اأن يحل حمله د�ضتور ي�ضدر ح�ضب الأ�ضول، مثلما هو حال الأردن 
الوطنية  لل�ضلطة  الأ�ضا�ضي  القانون  وهذا هو حال  لعام 1928،  الأ�ضا�ضي  القانون  يف ظل 
الفل�ضطينية الذي كر�ص نف�ضه، وفقا ملا جاء يف املادة )115( قانونًا للمرحلة النتقالية، 
وميكن متديد العمل به اإىل حني دخول الد�ضتور اجلديد للدولة الفل�ضطينية امل�ضتقبلية حيز 
التنفيذ. )8( وهكذا يقر القانون الأ�ضا�ضي باأنه قانون ل�ضلطة هي اأقل بكثري من دولة، وقانونا 

ملرحلة انتقالية ولكنها طالت فعال اأكرث من الالزم. 
وبعد تاأ�ضي�ص ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية وفقا لتفاق اأو�ضلو 1993، فقد تقرر ا�ضتبدال 
الغربية،  ال�ضفة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ظلها  يف  عا�ص  التي  والتاريخية  الثورية  ال�رشعية 
ورئي�ص منتخب  ت�رشيعي منتخب  قوامها جمل�ص  د�ضتورية  ب�رشعية  املحتلني  غزة  وقطاع 
وقانون د�ضتوري اأ�ضا�ضي للمرحلة النتقالية، ولكن �رشعان ما اكت�ضفنا اأن ال�رشعية الثورية 
على  داأبت  التي  ذاتها  ال�ضيا�ضات  متار�ص  وظلت  تختف،  ومل  ذاتها  هي  بقيت  والتاريخية 
ال�ضعب  حرم  وبينما  الد�ضتورية.  ال�رشعية  ا�ضمها  وهمية  مظلة  حتت  كله  وذلك  ممار�ضتها، 
العبء على  فقد جرى تخفيف  والقطاع،  ال�ضفة  اأرا�ضي  �ضيادته على  ب�ضط  الفل�ضطيني من 
الطفيلية اجلديدة( يف  ال�ضلطة  )بورجوازية  النخبة اجلديدة  يد  واإطالق  الحتالل من جهة، 
يوفر  مل  اأو�ضلو  اأن  وبخا�ضة  الدولية،  وامل�ضاعدات  العامة  والأموال  بالوظائف  ال�ضتئثار 
ال�رشوط ال�رشورية لإقامة نظام د�ضتوري اأو �رشعية د�ضتورية، والتي ل تقوم اإل على اإقليم 

حمرر ت�ضيطر عليه �ضلطة �ضيا�ضية ذات �ضيادة كاملة غري منقو�ضة. 
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بعد قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية مبوجب اتفاق اأو�ضلو مع اإ�رشائيل، ا�سدر رئي�س ال�سلطة 
الت�رشيعات  �رشيان  با�ضتمرار  ق�ضى  الذي   1994 اأيار/مايو   20 بتاريخ  له  قرار  اأول 
غزة.  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف   1967/6/5 قبل  املفعول  �ضارية  كانت  التي  والقوانني 
وبعد توقيع اتفاق )غزة- اأريحا( يف 4 اأيار/مايو 1994 بني م.ت.ف واإ�رشائيل، مت ت�ضكيل 
جمل�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية يف 7/5/ 1994، وتوىل ال�ضلطتني التنفيذية والت�رشيعية معا، 

وبهذا انتفى مبداأ الف�ضل مابني ال�ضلطات.
وا�ضتمر هذا الو�ضع حتى اإبرام التفاقية املرحلية بني ال�ضلطة الفل�ضطينية واحلكومة 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  حول   1995 اأيلول/�ضبتمرب   28 يف  وا�ضنطن  يف  الإ�رشائيلية 
واملعروفة ب )اأو�ضلو 2( ، فن�ضت املادة الرابعة اخلا�ضة بعدد اأع�ضاء املجل�ص حتت عنوان 
)حجم املجل�ص( على اأن املجل�ص الفل�ضطيني �ضي�ضكل من 82 ممثل، اإ�ضافة اإىل رئي�ص ال�ضلطة 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  قبل  من  واحد  وبوقت  مبا�رشة  انتخابهم  �ضيتم  والذين  التنفيذية، 
اأن  الفقرة )2( من املادة )3( فقد ن�ضت على  اأما   ، الغربية، والقد�ص، وقطاع غزة(  ال�ضفة 
يتوىل املجل�ص ال�ضالحيات الت�رشيعية والتنفيذية معًا. )9( الأمر الذي مياثل نظام حكومة 

اجلمعية الذي وىل زمنه.
و�رشعان ما اأخذ هذا الن�ص طريقه اإىل قانون النتخابات الفل�ضطيني لعام 1995، حيث 
ن�ضت الفقرة )1( من املادة )13( من هذا القانون على اأن يتاألف املجل�ص من ثالثة وثمانني 
ع�ضواً ينتخبهم ال�ضعب الفل�ضطيني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�ص ال�رشيف 
انتخابا حراً ومبا�رشاً وفق اأحكام هذا القانون( . ولحقًا، وبالتفاق مع اجلانب الإ�رشائيلي 
جرى زيادة عدد اأع�ضاء املجل�ص الت�رشيعي اإىل )88( ع�ضواً قبل اإجراء النتخابات الأوىل 
لعام 1995  القانون رقم )16(  )1( من  للمادة  الثاين/يناير 1996 وفقا  يف 20 كانون 
ب�ضاأن تعديل بع�ص اأحكام قانون النتخابات رقم )13( لعام 1995. وجاء يف املادة )35( 
من القانون الأ�ضا�ضي لعام 2002، واملادة )48( من القانون الأ�ضا�ضي املعدل لعام 2003 

على اأن املجل�ص الت�رشيعي يتاألف من ثمانية وثمانني ع�ضواً.
ومل ياأت القانون الأ�ضا�ضي املعدل لعام 2005 على ذكر عدد اأع�ضاء املجل�ص الت�رشيعي، 
بل ترك هذا الأمر لقانون النتخابات رقم )9( لعام 2005 الذي اأقره املجل�ص الت�رشيعي يف 
جل�ضته املنعقدة بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2005، والذي �ضدر لحقا مبدينة غزة بتاريخ 
18 اأغ�ضط�ص/اآب 2005، حيث زاد عدد اأع�ضاء املجل�ص الت�رشيعي من 88 اإىل 132 ع�ضوا 

وفقا للفقرة )3( من املادة )2( من قانون النتخابات املعدل رقم )9( لعام 2005. 
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�ضلطة  فتوىل   ،1996/1/20 يف  الأول  الت�رصيعي  املجل�س  انتخاب  جرى  وهكذا 
اإ�ضدار الت�رشيعات املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة، وعمل على اإن�ضاء نظام قانوين 
موحد لل�ضفة والقطاع، وبذلك األغي اأي�ضًا كثري من الأوامر الع�ضكرية التي اأ�ضدرها الحتالل 
الإ�رشائيلي يف ال�ضفة الغربية وغزة، والتي ا�ضتمر اجلي�ص الإ�رشائيلي بتطبيقها حتى يومنا 

هذا، دون اأن تقوى ال�ضلطة الفل�ضطينية على منعه.
ومنذ النتخابات الرئا�ضية والت�رشيعية التي جرت عام 1996 وحتى 2002/5/24، 
اأي تاريخ التوقيع على القانون الأ�ضا�ضي واإ�ضداره من قبل الرئي�ص الراحل يا�رش عرفات، 
قاعدة  دون  يعمل  واأجهزته  وهيئاته  الثالث،  ب�ضلطاته  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  النظام  كان 
د�ضتورية ملزمة وموجهة، فقد احتجز الزعيم الراحل يا�رش عرفات رئي�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية 
اإل بعد خم�ص �ضنوات من اعتماد  القانون الأ�ضا�ص يف درجه ومل ي�ضمح له باأن يرى النور 
النهائية من قبل من قاموا ب�ضياغته، وهو الذي اعترب د�ضتور املرحلة النتقالية  �ضيغته 
التي حدد مدتها اإعالن املبادئ ال�ضادر يف اأو�ضلو عام 1993 بخم�ص �ضنوات، وكان مقدراً 

لها اأن تنتهي عام 1999.
وارتباك  و�ضوح  عدم  الأوىل  �ضورته  يف  الفل�ضطيني  الأ�ضا�ضي  القانون  عك�ص  وقد 
تباعا عامي  اأدخلت عليه  التي  التعديالت  اأن  الفل�ضطيني، كما  ال�ضيا�ضي  النظام  وجتريبية 
اأمريكية  ل�ضغوطات  نتيجة  بل  حملية  وطنية  حلاجة  ا�ضتجابة  تاأت  مل   ،2005 و   2003
الوطنية،  ال�ضلطة  رئي�ص  اخت�ضا�ضات  من  للحد  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  على  قوية  واأوروبية 
بالإ�ضافة اإىل النتقادات التي وجهت اإليه على ال�ضاحة الوطنية، حيث اأدى تركيز ال�ضلطات 
بيد رئي�ص ال�ضلطة وحجز القانون الأ�ضا�ضي ملدة تزيد على خم�ص �ضنوات اإىل ارتباك النظام 
ال�ضيا�ضي وتعزيز �ضلطة دوائر الف�ضاد فيه، مثلما �ضيوؤدي ا�ضتمرار ت�ضارب الن�ضو�ص، وعدم 
اأخطر هذه  ب�ضورة  ولكن  برمته،  ال�ضيا�ضي  النظام  ارتباك  ا�ضتمرار  اإىل  وغيابها  و�ضوحها 
املرة، وبخا�ضة اأن تنظيمني كبريين يقت�ضمان ال�ضلطة، ويقت�ضمان الإقليم املحتل الذي تقوم 

عليه اليوم هذه ال�ضلطة.
د�ضتوراً  يكون  اأن  الفل�ضطيني  الأ�ضا�ص  للقانون  اأريد  فقد  الت�ضمية،  عن  النظر  وبغ�ص 
عليه  الإجابة  يجب  هامامهمًا  �ضوؤال  هناك  يظل  ولكن  جديد،  د�ضتور  اإ�ضدار  حلني  موؤقتا 
دون التوغل يف حقول البحث ال�ضائكة يف هذا املجال، وهو هل ميكن اعتبار هذا القانون 

الأ�ضا�ضي وثيقة د�ضتورية اأو ت�رشيعًا د�ضتوريًا؟ 
التي  الطريقة  بداية عن  نت�ضاءل  اأن  بنا  امل�رشوع، حري  الت�ضاوؤل  هذا  الرد على  ويف 
جرى بو�ضاطتها اإقرار القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني نظراً ل�ضلته الوثيقة بجوهر بحثنا وهو 
الت�رشيع الد�ضتوري الفل�ضطيني ومكانته يف النظام القانوين الفل�ضطيني. من الوا�ضح اأن اأيا 
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من الو�ضائل الآنفة الذكر املتبعة يف اإقرار الد�ضاتري مل تتبع يف اإقراره واإ�ضداره من الناحية 
العملية، ومن الناحية النظرية فقد خال من اأي ن�ص على اإجراءات اإقراره واإ�ضداره واجلهة 
املخولة بذلك، ما عدا ما جاء يف املادة )120( من القانون ذاته من اأن اأحكام هذا القانون 

ل تعدل )اإل مبوافقة اأغلبية ثلثي اأع�ضاء املجل�ص الت�رشيعي( . )10( 
اإن اإقرار القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني من قبل املجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني ل يك�ضبه 
اأنه  طاملا  الأخرى،  الفل�ضطينية  الت�رشيعات  على  املن�ضود  ال�ضمو  ول  واملناعة،  احل�ضانة 
الأ�ضا�ضي  القانون  اأن ي�ضبح  الذي ين�ضئه ويحدد �ضالحياته، ول ي�ضتقيم واحلالة هذه  هو 
القانون الأ�ضمى لل�ضلطة الفل�ضطينية مبجرد اإ�ضداره من ال�ضلطة الت�رشيعية، واأن ي�ضبح نافذاً 
مبجرد م�ضادقة راأ�ص ال�ضلطة التنفيذية عليه ما دام القانون نف�ضه هو الذي يعني �ضالحياته 
اأي�ضا. )11( ولأن م�ضادقة رئي�ص ال�ضلطة على القوانني العادية مطلوبة اأي�ضا بعد اإقرارها من 
املجل�ص الت�رشيعي، وبهذا تت�ضاوى اخليل يف البيداء، وي�ضبح القانون الأ�ضا�ضي مثله مثل 
القوانني العادية من حيث طريقة الإقرار، وتبعا لذلك من حيث القوة القانونية، ومن حيث 

املكانة يف النظام القانوين لل�ضلطة الفل�ضطينية.
لقد غابت فل�ضفة الت�رشيع الد�ضتوري وقواعده وتقنياته واإجراءات اإقراره متامًا عن ذهن 
اأنف�ضهم الذين قاموا ب�ضياغة م�رشوع  اأو التغييب اخلرباء  امل�رشع، و�ضارك يف هذا الغياب 
القانون الأ�ضا�ضي، وجرى تطبيق الإجراءات املتبعة يف اإ�ضدار القوانني العادية على القانون 
الأ�ضا�ضي، اأي جرى التعامل معه مثلما يتم التعامل مع اإ�ضدار القانون العادي، وهذا يتعار�ص 
مع �رشوط ومتطلبات اعتالء هذا القانون لكر�ضي العر�ص يف النظام القانوين الفل�ضطيني، لأن 
الد�ضتوري )وهو  الت�رشيع  العادي، ولأن  الت�رشيع  الت�رشيعية تنح�رش بو�ضع  ال�ضلطة  مهمة 
اخت�ضا�ضاتها ولي�ص  ين�ضئها ويحدد  الذي  ، هو  الفل�ضطينية(  الأ�ضا�ضي يف احلالة  القانون 
العك�ص، ولي�ص مقبوًل باأي حال، اأن تقوم �ضلطة ت�رشيعية من�ضاأة بوا�ضطة د�ضتور اأو قانون 
اأ�ضا�ضي بو�ضعه. ومن املمكن الت�ضامح، على م�ض�ص، مع قيام ال�ضلطة الت�رشيعية بتعديله، 
ال�ضعب  اأن يكون قد جرى ال�ضتفتاء عليه من قبل  الأمر ذلك م�ضتقباًل، �رشيطة  اإذا اقت�ضى 
وحاز على اأغلبية ثلثي الذين �ضاركوا يف ال�ضتفتاء على الأقل، واأن ين�ص القانون الأ�ضا�ص 
ذاته على ذلك، ويف هذه احلالة يكون حق املجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني يف اإجراء التعديل 
الفور هي: هل  اأمامنا على  التي تربز  ال�ضعب. والت�ضاوؤلت  الأ�ضا�ضي م�ضدره  القانون  على 
ميكن واحلالة هذه اعتبار القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني مبا ت�ضمنه من ن�ضو�ص، وبطريقة 
اإقراره وثيقة د�ضتورية لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية؟! وهل ميكن اعتبار ما يت�ضمنه قواعد 
تعار�ص  لو  ذا  ما  عاديا؟!  قانونا  اأم  د�ضتوريا  مرجعا  اعتباره  ميكن  هل  عليا؟!  د�ضتورية 
اأحد القوانني مع ن�ضو�ص القانون الأ�ضا�ضي؟! وهل لهذا القانون ال�ضمو والعلو على القوانني 

العادية اأ�ضال؟! 
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ما الذي يحكم عمل املجل�ص الت�رشيعي، ومبوجب اأي ن�ص د�ضتوري انتخب وحتددت 
اخت�ضا�ضاته؟! ، علما باأن القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني ظل حبي�ص الأدراج حتى بعد انتهاء 

فرتة نيابة املجل�ص؟ وهل القوانني التي �ضدرت مبوجبه م�رشوعة؟! 
نعرف اأن رئي�ص ال�ضلطة الأول الراحل اأفرج عن القانون الأ�ضا�ضي عام 2002م، وحتت 
ال�ضغط املحلي والدويل بعد احتبا�ضه ملدة خم�ص �ضنوات. وقد ند احلل يف وجوب الن�ص 
على تطبيق القانون الأ�ضا�ضي باأثر رجعي، فالقانون الأ�ضا�ضي نف�ضه يجيز ذلك من خالل 
الن�ص يف املادة )117( على اأن )ل ت�رشي اأحكام القانون اإل على ما يقع من تاريخ العمل 

بها. ويجوز عند القت�ضاء يف غري املواد اجلزائية الن�ص على خالف ذلك( .
ولكنه اكتفى بهذا الن�ص املبهم )يجوز....الن�ص...( دون اأن يحدد من هو الذي ين�ص، 
اأو  الن�ضو�ص  الن�ص، وتقرير تطبيق هذه  اإقرار هذا  ال�ضالحية يف  ومتى، ومن هو �ضاحب 

بع�ضها باأثر رجعي!!! 
اإقرار  لطريقة  واملماثلة  الأ�ضا�ضي  القانون  اإقرار  بو�ضاطتها  جرى  التي  الطريقة  اإن 
القوانني العادية، والتعامل معه لحقا ويف حيز املمار�ضة العملية باعتباره قانونًا عاديًا، 
هي ذاتها الطريقة التي جرى بها التعامل مع القوانني الأردنية والد�ضتور الأردين التي ظلت 
�ضارية يف ال�ضفة الغربية املحتلة لفرتة طويلة. فاملادة )2/93( من الد�ضتور الأردين لعام 
1952 تن�ص على �رشيان )مفعول القانون باإ�ضداره من جانب امللك ومرور ثالثني يوما 
على ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية......( واإذا مل ير امللك الت�ضديق على القانون، وفقا لن�ص الفقرة 
)3( من املادة ذاتها، فله يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر من تاريخ رفعه اإليه اأن يرده اإىل املجل�ص 
 ، الد�ضتور(  عدا  )ما  قانون  اأي  م�رشوع  رد  .....واإذا  الت�ضديق(  عدم  اأ�ضباب  ببيان  م�ضفوعًا 
وفقا للفقرة )4( من املادة ذاتها اأي�ضا، خالل املدة املبينة يف الفقرة ال�ضابقة واأقره جمل�ضا 
الأعيان والنواب مرة ثانية مبوافقة ثلثي الأع�ضاء الذين يتاألف منهم كل من املجل�ضني وجب 
عندئذ اإ�ضداره، ويف حال عدم اإعادة القانون م�ضدقًا يف املدة املعينة، يعدُّ نافذ املفعول 
وبحكم امل�ضدق( . فامللك هنا يتمتع بحق العرتا�ص التوقيفي على القانون العادي، والذي 
ميكن ملجل�ص الأمة جتاوزه كما راأينا، مثله مثل رئي�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية، الذي يتمتع بحق 
العرتا�ص التوقيفي على القانون العادي والقانون الأ�ضا�ص باعتباره قانونًا عاديًا وفقًا 
للمادة  فوفقا  الأردين.  بالد�ضتور  يتعلق  فيما  خمتلف  الأمر  ولكن  ن�ضو�ضه،  به  توحي  ملا 
)1/126( من الد�ضتور ذاته، فاإن اعرتا�ص امللك على قرار جمل�ص الأمة بتعديل الد�ضتور هو 
اعرتا�ص مانع من اإ�ضداره، وبالتايل ل ميكن ملجل�ص الأمة جتاوز هذا العرتا�ص ول باأية 
اأغلبية. وقد اأجازت هذه املادة تطبيق الإجراءات الد�ضتورية املتبعة ب�ضاأن م�ضاريع القوانني 
على اأي م�رشوع لتعديل الد�ضتور، وا�ضرتطت لتعديل القانون والد�ضتور موافقة اأكرثية ثلثي 
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اأع�ضاء كل من جمل�ضي الأعيان والنواب، ويف كلتا احلالتني ل يعترب التعديل نافذ املفعول 
الد�ضتور بالقوانني، با�ضتثناء احتفاظ امللك  ما مل ي�ضادق عليه امللك، وبذا جرت م�ضاواة 
بحق العرتا�ص املانع على قرار جمل�ص الأمة بتعديل الد�ضتور، كما حظرت الفقرة الثانية 
من املادة )126( امل�ضار اإليها اإدخال اأي تعديل على الد�ضتور مدة قيام الو�ضاية على امللك 

ب�ضاأن حقوق امللك ووراثته. )12( 
اأما فيما يتعلق باإقرار الد�ضتور الأردين ذاته، فلم يرد اأي ن�ص فيه يتعلق بكيفية اإقراره 
ول باأية اأغلبية، متاما مثل القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني، ولكن ي�ضتفاد من ن�ص م�ضادقة 
امللك على الد�ضتور املثبتة يف بدايته اأن جمل�ضي الأعيان والنواب هما اللذان اأقرا الد�ضتور، 
اإذ جاء فيها: )نحن طالل الأول ملك اململكة الأردنية الها�ضمية، مبقت�ضى املادة اخلام�ضة 
والع�رشين من الد�ضتور، وبناء على ما قرره جمل�ضا الأعيان والنواب، ن�ضدق على الد�ضتور 
)اخلام�ضة  املادة  يف  ين�ص  الأردين  الد�ضتور  اأن  املعروف  ومن   . باإ�ضداره(  وناأمر  الآتي 
اإناطة ال�ضلطة الت�رشيعية مبجل�ص الأمة وامللك، ويتاألف جمل�ص الأمة من  والع�رشون( على 
جمل�ضي الأعيان والنواب، وبذا يتقا�ضم امللك �ضلطة الت�رشيع مع جمل�ص الأمة بل يتفوق عليه، 

لأن اعرتا�ضه على تعديل الد�ضتور هو اعرتا�ص قاطع مانع.
ويف واقع الأمر، فقد اأخذت ال�ضلطة الفل�ضطينية، من حيث تدري اأو ل تدري، وبالرغم 
من وجود هذه الوثيقة الد�ضتورية )القانون الأ�ضا�ضي( ، مببداأ �ضمو الربملان كما هو احلال يف 
بريطانيا واإ�رشائيل ولي�ص �ضمو الد�ضتور، وحيث يحكم هذين البلدين مبجموعة من القوانني 
الأ�ضا�ضية التي تقرها ال�ضلطة الت�رشيعية، وهي الطريقة نف�ضها التي اأخذ بها الد�ضتور الأردين 
اأي�ضا، فاملجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني هو الذي اقر القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني، وهو ذاته 
الذي يعدله باأغلبية ثلثي اأع�ضائه وفقا للمادة )120( من هذا القانون. وهكذا بتنا يف واقع 
التطبيق العملي اأمام و�ضع يت�ضاوى فيه القانون الأ�ضا�ضي مع القوانني العادية، فهل ميكن 
اأ�ضهبنا يف  التي  اأعلى؟ بالطبع ل، ولالأ�ضباب  الأ�ضا�ص قانونًا  القانون  واحلال هذه اعتبار 
�رشحها اأعاله تظل د�ضتورية القوانني ال�ضادرة عن املجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني مو�ضع 

ت�ضاوؤل. 
على  يجب  الد�ضتورية،  الوثيقة  اأو  الد�ضتور  ل�ضمو  واحرتامًا  امل�رشوعية  ملبداأ  وطبقا 
القاعدة العادية )القانون العادي( اأن ل تخالف، اأو تتعار�ص مع القاعدة الد�ضتورية، واإل 
التي  الو�ضيلة  وما  البطالن،  هذا  تقرر  التي  اجلهة  ما  ولكن  وباطلة،  م�رشوعة  غري  كانت 

مبوجبها ن�ضتطيع مراقبة د�ضتورية القوانني اأو �رشعيتها.
الد�ضتورية  املحكمة  القوانني هي  د�ضتورية  بالبت يف  املخت�ضة  الوحيدة  اجلهة  لعل 
القانون اخلا�ص بها )القانون رقم 3 لعام 2006(  التي مل ت�ضكل بعد، بالرغم من �ضدور 
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للنظر  عليا  د�ضتورية  حمكمة  بت�ضكيل  الأ�ضا�ضي  القانون  من   )103( املادة  ق�ضت  فقد   .
والت�رشيعات،  الأ�ضا�ضي  القانون  ن�ضو�ص  وتف�ضري  والنظم  واللوائح  القوانني  د�ضتورية  يف 
والف�ضل يف تنازع الخت�ضا�ص بني اجلهات الق�ضائية واجلهات الإدارية. وتعدُّ هذه املحكمة 
احلار�ص الأمني على تطبيق القانون الأ�ضا�ضي، الذي يحول دون تطبيق القانون املخالف له، 
ولها القول الف�ضل يف ف�ص الطعون املتعلقة بعدم د�ضتورية القوانني اأو تف�ضريها، واإلغاء ما 
قد يرتتب من نتائج على تطبيق القوانني التي تق�ضي املحكمة بعدم د�ضتوريتها. وبالرغم 
ات املحكمة الد�ضتورية للمحكمة  من اأن املادة )104( من القانون الأ�ضا�ضي اأ�ضند كل مهمَّ
بعد  الد�ضتورية، خا�ضة  املحكمة  ت�ضكيل  اأمر  ا�ضتمرار جتاهل  يعد مقبوًل  اأنه مل  اإل  العليا، 

انق�ضاء ثالث �ضنوات على �ضدور القانون اخلا�ص بها. 
وفيما يتعلق بالرقابة الق�ضائية على د�ضتورية القوانني، فاإن رقابة المتناع )امتناع 
القا�ضي عن تطبيق القانون املخالف للد�ضتور( هي من �ضميم مهمة القا�ضي ول حتتاج 
ويف  د�ضتوري.  لن�ص  ا�ضتنادا  اإل  تتم  اأن  ميكن  ل  الإلغاء  رقابة  اأن  اإل  د�ضتوري،  ن�ص  اإىل 
كلتا احلالتني يبقى الق�ضاء بحاجة اإىل وثيقة د�ضتورية مقرة ح�ضب الأ�ضول املرعية لكي 
القوانني  د�ضتورية  على  المتناع(  )رقابة  املعتادة  رقابته  يف  �ضواء  الق�ضاء  اإليها  ي�ضتند 
اأثناء نظره يف الدعاوى املحالة اإليه باعتبارها من �ضميم عمل القا�ضي، اأم يف ممار�ضته 
لرقابة الإلغاء، وهذا ما يجب اأخذه بعني العتبار عند القيام باإدخال تعديالت على القانون 

الأ�ضا�ضي، فهو بن�ضو�ضه احلالية ل يلبي هذا املطلب. 

5. تعديالت ضرورية مقرتحة على القانون األساسي: 
بني  الف�ضل  وهي:  ال�ضيا�ضي  النظام  و�ضالح  ناح  على  للحكم  معايري  �ضتة  هناك 
الد�ضتورية  الرقابة  اآليات  النتخابات، وتوفري  ال�رشعية عرب  والتمثيل واكت�ضاب  ال�ضلطات، 
املتبادلة بني ال�ضلطات، وفعالية ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات والهيئات املكونة للنظام ال�ضيا�ضي، 
وكفاءة الأفراد املكونني لهذه ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات والهيئات والتي �ضتنعك�ص على اأدائها 

ب�ضورة اإيجابية، والقدرة على حل النزاعات الداخلية
اإن جتربة الأعوام املن�رشمة تثبت ا�ضتمرار غياب معظم املعايري الآنفة الذكر با�ضتثناء 

التمثيل، واكت�ضاب ال�رشعية عرب النتخابات وهو من اأهم املعايري بال جدال.
لقد ك�ضفت الأزمات املتالحقة للنظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني عن مواطن ال�ضعف واخللل 
يف العالقة القائمة بني املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، وانعدام الرقابة 
اأعمال ال�ضلطة التنفيذية، والرقابة على د�ضتورية القوانني، واأن الن�ضو�ص  ال�رشورية على 
املحكمة  قانون  ون�ضو�ص  املعدل،  الفل�ضطيني  الأ�ضا�ضي  القانون  يف  الواردة  الد�ضتورية 
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الد�ضتورية �ضتبقى، على اأهميتها، ن�ضو�ضًا نظرية ما مل تقرتن بتطبيق عملي واإلزام باحرتام 
بينها  فيما  املتبادلة  والرقابة  ال�ضلطات  بني  ما  الف�ضل  فيها  مبا  الد�ضتورية،  املبادئ 

وا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية.
وحني نتفح�ص القانون الأ�ضا�ضي، فاإننا نده عالوة على ما تقدم، يعاين من م�ضكلتني 
ل ميكن ا�ضتمرار جتاهلهما، الأوىل: وتتمثل بعدم احرتام ن�ضو�ضه من قبل ال�ضلطات العامة، 
فاأ�ضبحت هناك هوة مت�ضعة ما بني الن�ضو�ص والتطبيق، وبالتايل ما بني ال�ضلطة العامة 
واملواطنني، والثانية ات�ضاع الثغرات وانك�ضاف النواق�ص التي تعرتي هذا القانون كلما تقدم 
الآنفة  املعايري  اختفاء  بدوره  ك�ضف  ما  وهذا  الداخلية.  ال�ضيا�ضية  الأزمات  وتوالت  الزمن، 

الذكر اأو انعدام فعاليتها عند التطبيق. 
ال�ضيا�ضي  النظام  يف  الداخلية  ال�ضيا�ضية  الأزمات  حدوث  وتواىل  الزمن  تقدم  وكلما 
بينها وبني  وفيما  ذاتها،  ن�ضو�ضه  التناق�ضات بني  وانك�ضفت  الثغرات  ات�ضعت  الفل�ضطيني 
ة  املهمَّ التعديالت  اإدخال عدد من  يقت�ضي  الذي  الأمر  الأخرى،  العادية  القوانني  ن�ضو�ص 
اأو  وروحه  الأ�ضا�ضي  القانون  ن�ضو�ص  مع  املتعار�ضة  القانونية  الن�ضو�ص  واإلغاء  عليه، 
تعديلها، وذلك يف �ضياق عملية ترميم �ضاملة للنظام الد�ضتوري الفل�ضطيني ومبا يكر�ص مبداأ 
هذه  و�سنتناول  ال�ضلطات، والتاأ�ضي�ص لرقابة متبادلة وفعالة فيما بينها،  الف�ضل ما بني 

امل�سائل على النحو الآتي: 
القانوين تعزيز  التدرج الهرمي للنظام  النابع من  يتطلب مبداأ امل�رشوعية  ●  :1  -5
القانون الد�ضتوري و�ضيادته على القانون الت�رشيعي، وعلى ما عداه من اأنظمة ولوائح وقرارات 
اإدارية. وبالرغم من اأن النية اجتهت منذ البداية اإىل اعتبار القانون الأ�ضا�ضي قانونًا اأعلى 
لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، فاإنه جرى جتاهل هذا الأمر من قبل ال�ضلطة النا�ضئة ذاتها، كما 
جتاهلته ن�ضو�ص القانون الأ�ضا�ضي بدورها، وجرى التعامل معه كقانون عادي، فقد خال 
من اأي ن�ص حول اعتباره القانون الأعلى لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، حيث ت�ضمو قواعده 
واأحكامه يف هذه احلالة على اأحكام القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية، وتكون 
واأجهزتها املتفرعة عنها كافة. واكتفى بدل من ذلك بن�ص املادة  الدولة  ل�ضلطات  مقيدة 
املعدل(،  الأ�ضا�ضي  القانون  هذا  اأحكام  مع  يتعار�ص  ما  )كل  باإلغاء  يق�ضي  الذي   )119(
خالفا ملا ن�ص عليه د�ضتور جنوب اإفريقيا مثال، وهو اأحدث د�ضتور، بل رمبا اأكرثها رقيًا 
العامل  يف  الوطني  التحرر  لقوى  مفخرة  ويعد  والتقنية،  املو�ضوعية  الناحية  من  وتطوراً 
وملهمًا لها، اإذ �ضدر يف واحدة من مناطق التحرر الوطني الرائدة وامللهمة يف العامل، لي�ص 
يف جمال �ضالبة الإرادة الوطنية واإ�رشارها على ت�ضفية نظام التمييز العن�رشي فح�ضب، 
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د�ضتور  كر�ص  فقد  اأي�ضا،  املوؤ�ض�ضاتي  والعمل  والقانوين  الد�ضتوري  الت�رشيع  جمال  يف  بل 
جنوب اإفريقيا لعام 1996 املادة الثانية، للتاأكيد على اأن )هذا الد�ضتور هو القانون الأ�ضمى 
للجمهورية، واأي �ضلوك اأو قانون يتعار�ص معه يعدُّ لغيا، واللتزامات التي تفر�ص مبقت�ضاه 
يجب اأن تنفذ( . )13( وهذا ما يجب اأن ينعك�ص اأي�ضا يف القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني ن�ضا 

وروحا من خالل تعديله باإدخال ن�ص مماثل اإليه. 
واإزاء �ضمت القانون الأ�ضا�ضي، �ضهواً اأو عمداً، حول اجلهة �ضاحبة ال�ضالحية  ●  :2 -5
يف اإقراره وباأية ن�ضبة، وهذا اأمر غاية يف الغرابة، ينبغي اإدخال تعديل مكمل حول اجلهة 
ذات ال�ضالحية يف اإقرار القانون الأ�ضا�ضي، و�رشورة متييزه عن القواعد القوانني العادية 
ل  وهذا  للبالد،  القانوين  النظام  الأعلى يف  واملكانة  الالزمة  واملناعة  احل�ضانة  واإك�ضابه 
يقرُّ من قبل ال�ضلطة الت�رشيعية ذاتها التي ين�ضئها، ول بامل�ضادقة عليه اأو اإ�ضداره من قبل 
اإدخال التعديالت  راأ�ص ال�ضلطة التنفيذية فح�ضب، بل بال�ضتفتاء عليه من قبل ال�ضعب بعد 
ال�رشورية عليه، وتقرير الن�ضبة التي يجب اأن يح�ضل عليها يف ال�ضتفتاء ال�ضعبي الد�ضتوري 
ن�ضبة  تكون  اأن  ويف�ضل  الأخرى،  الدول  د�ضاتري  معظم  عليه  جرت  كما  نافذا،  ي�ضبح  كي 
الثلثني هي الن�ضبة املعتمدة يف القانون الأ�ضا�ضي لإقراره، وذلك لإك�ضابه احل�ضانة واملناعة 
وامل�رشوعية كقانون اأعلى يقف على قمة النظام القانوين للبالد. وكان من املمكن ال�ضتغناء 
عن ال�ضتفتاء، لو جرى اإقراره من قبل هيئة )تاأ�ضي�ضية( خا�ضة منتخبة من ال�ضعب وظيفتها 

املحددة هي اإقرار القانون الأ�ضا�ضي فح�ضب، ولكن هذا مل يحدث قط.
وميكن للقانون الأ�ضا�ضي املقر بوا�ضطة ا�ضتفتاء �ضعبي د�ضتوري منح املجل�ص الت�رشيعي 
�ضالحية تعديله لحقا باأغلبية ثلثي اأع�ضائه، �رشيطة اأن يكون ذلك مقيداً مو�ضوعيًا، بحيث 
والتي ل  الأ�ضا�ضي،  القانون  بالتعديل مو�ضوعات معينة ورئي�ضية يف  ت�ضمل �ضالحيته  ل 
يجوز تعديلها اإل با�ضتفتاء �ضعبي د�ضتوري، واأن ين�ص القانون الأ�ضا�ضي ذاته على ذلك، على 
غرار ما يحدث يف دول كثرية اأخرى، وذلك للحفاظ على الثبات وال�ضتقرار الن�ضبي للقانون 

الأ�ضا�ضي وح�ضانته ومناعته.
اإن�ضاء د�ضتور فل�ضطيني ح�ضب الأ�ضول،  اأنه لي�ص مطروحًا يف املدى املنظور  وطاملا 
فاإن اخليار املتبقي هو معاجلة الثغرات املت�ضعة يف القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني باإدخال 
التعديالت الالزمة اإليه وعر�ضه على الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لال�ضتفتاء 
الأ�ضا�ضي  القانون  يحددها  اأن  يجب  والتي  لإقراره  املطلوبة  الن�ضبة  على  حاز  فاإذا  عليه، 
املجل�ص  قيام  عند  اأحكامها  مراعاة  يجب  التي  الد�ضتورية  الوثيقة  بعدها  ي�ضبح  ذاته، 
قيام  وعند  التنفيذية،  ال�ضلطة  اأعمال  على  الرقابة  وممار�ضة  القوانني  باإ�ضدار  الت�رشيعي 
ال�ضلطة التنفيذية واأجهزتها مبمار�ضة �ضالحياتها بتنفيذ القوانني واإ�ضدار القوانني املوؤقتة 
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اأو املرا�ضيم اأو الأنظمة اأو القرارات، وعند قيام ال�ضلطة الق�ضائية بالف�ضل يف النزاعات، وعند 
ممار�ضة الرقابة على د�ضتورية القوانني.

اعتمد الفقه الد�ضتوري مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، وعلى وجه التحديد، العالقة  ●  :3 -5
ما بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�رشيعية معيارا لتمييز �ضور الأنظمة ال�ضيا�ضية الدميقراطية 
النيابية املعا�رشة، فحيث يكون الف�ضل ما بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�رشيعية �ضديداً نكون 
ال�ضلطتني  بني  ما  الف�ضل  يكون  وحيث   ، )رئا�ضي(  نيابي  دميقراطي  �ضيا�ضي  نظام  ب�ضدد 
نيابي  دميقراطي  �ضيا�ضي  نظام  ب�ضدد  نكون  فاإننا  معتدًل،  مرنًا  والت�رشيعية  التنفيذية 
)برملاين( ، اأما اإذا تنكر النظام ال�ضيا�ضي ملفهوم الف�ضل ما بني ال�ضلطات ودمج ال�ضلطتني 
الت�رشيعية ول�ضاحلها، فاإننا نكون ب�ضدد  ال�ضلطة  التنفيذية والت�رشيعية وو�ضعهما يف يد 
للنظم  الأخرية  ال�ضورة  هذه  اندثرت  وقد   ، اجلمعية(  حكومة  )نظام  ي�ضمى  �ضيا�ضي  نظام 
ال�ضيا�ضية النيابية واأ�ضبحت من املا�ضي. و�ضرنى فيما يلي ما هو حال النظام ال�ضيا�ضي 

الفل�ضطيني ا�ضتناداً اإىل مبداأ الف�ضل ما بني ال�ضلطات.
ح�رش القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل لعام 2005 ال�ضلطة التنفيذية، اإىل حد كبري، 
يف يد رئي�ص ال�ضلطة املنتخب من ال�ضعب، حتى بعد �ضل�ضلة التعديالت املتالحقة التي اأدخلت 
عليه. واإذ و�ضف القانون الأ�ضا�ضي نظام احلكم يف فل�ضطني باأنه نظام دميقراطي نيابي، اإل 
اأنه مل يو�ضح اأي نوع من الأنظمة النيابية هو؟! فاملادة )5( من القانون الأ�ضا�ضي تن�ص 
ال�ضيا�ضية  التعددية  على  يعتمد  نيابي  نظام دميقراطي  فل�ضطني  احلكم يف  )نظام  اأن  على 
واحلزبية، وينتخب فيه رئي�ص ال�ضلطة الوطنية انتخابًا مبا�رشاً من ال�ضعب، وتكون احلكومة 
م�ضوؤولية اأمام الرئي�ص واملجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني( ، متاما كما هو احلال يف غالبية 
الأنظمة النيابية الرئا�ضية، حيث يكون الرئي�ص منتخبًا من ال�ضعب، وتكون مرجعية احلكومة 
م�ضرتكة بني الرئي�ص وال�ضلطة الت�رشيعية. وجاءت الفقرة )1( من املادة )74( املعدلة عام 
2003 لكي ت�ضدد على »م�ضوؤولية رئي�ص الوزراء اأمام رئي�ص ال�ضلطة الوطنية عن اأعماله وعن 
اأعمال حكومته«. وهذه الن�ضو�ص، م�ضافًا اإليها الن�ضو�ص الالحقة للقانون الأ�ضا�ضي املعدل 
وواقع نظام احلكم يف مناطق ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية ي�ضري مبا ل يدع جماًل لل�ضك باأن 
النظام الفل�ضطيني هو نظام نيابي رئا�ضي، دون اأن ين�ص القانون الأ�ضا�ضي �رشاحة على 
ذلك. وهذا ما توؤكده اأي�ضا املادة )45( من هذا القانون، والتي تن�ص على اأن: »يختار رئي�ص 
ا�ضتقالته،  يقبل  اأو  يقيله  اأن  وله  حكومته  بت�ضكيل  ويكلفه  الوزراء  رئي�ص  الوطنية  ال�ضلطة 
الوزراء لالنعقاد«، واملادة )46( التي تن�ص بدورها على  اأن يطلب منه دعوة جمل�ص  وله 
اأن »ي�ضاعد جمل�ص الوزراء الرئي�ص يف اأداء مهامه وممار�ضة �ضلطاته على الوجه املبني يف 
القانون الأ�ضا�ضي«. فالأحكام املتعلقة بانتخاب رئي�ص ال�ضلطة الوطنية مبا�رشة من ال�ضعب، 
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مثله يف ذلك مثل املجل�ص الت�رشيعي جتعله مت�ضاويًا مع ال�ضلطة الت�رشيعية ب�رشعيته ال�ضعبية 
الدميقراطية، كما هو احلال يف الأنظمة الدميقراطية النيابية الرئا�ضية، وحقه يف العرتا�ص 
على م�ضاريع القوانني التي يقرها املجل�ص الت�رشيعي واإ�ضدار القوانني املوؤقتة يف غري اأدوار 
انعقاد املجل�ص الت�رشيعي، وحقه يف اختيار رئي�ص الوزراء واإقالته، وحقه يف اإعالن حالة 
ميكن  وبالتايل  الرئا�ضي.  النيابي  النظام  خ�ضائ�ص  من  هي  معينة،  حالت  يف  الطوارئ 
رئا�ضي،  نيابي  دميقراطي  نظام  هو  اليوم  فعليًا  القائم  الفل�ضطيني  احلكم  نظام  اأن  القول 

ولي�ص نظاما دميقراطيا نيابيا برملانيا. 
وظيفة  الدولة  راأ�ص  وظيفة  تكون  الربملاين  النيابي  النظام  يف  اأنه  املعروف  ومن 
بروتوكولية كما هو احلال يف بريطانيا واإ�رشائيل وغريهما، بينما ال�ضلطة الفعلية هي بيد 
رئي�ص الوزراء، ويكون رئي�ص الوزراء والوزراء م�ضوؤولني فعليا اأمام ال�ضلطة الت�رشيعية التي 
متنحهم الثقة اأو حترمهم منها، حيث يقوم احلزب اأو حتالف الأحزاب احلائز على الأغلبية 
الوزراء  رئي�ص  اختيار  دور يف  الدولة  لراأ�ص  يكون  اأن  دون  احلكومة  بت�ضكيل  الربملان  يف 
كتلة  رئي�ص  تكليف  اأي  فقط،  التكليف  على  يقت�رش  النظام  هذا  مثل  يف  فدوره  والوزراء، 
الت�رشيعي  اأغلبية املقاعد يف املجل�ص  اأو احلزب احلائز على  الأغلبية،  اأو حتالف  الأغلبية، 

والقادر على ت�ضكيل احلكومة. 
ومن وجهة نظري، ل يجوز تقرير طبيعة نظام احلكم الفل�ضطيني بدون موافقة ال�ضعب 
م�ضرية  �ضاركت يف  التي  ال�ضيا�ضية  القوى  مع جميع  وا�ضعة  م�ضاورات  واإجراء  الفل�ضطيني، 
الن�ضال الوطني واملفكرين واملثقفني الفل�ضطينيني. لهذا يجب احل�ضم يف ماهية نظام احلكم 
الفل�ضطيني بوا�ضطة ا�ضتفتاء �ضعبي د�ضتوري، فاإذا ما قرر ال�ضعب عرب ال�ضتفتاء اأن يكون نظام 
احلكم الفل�ضطيني )نظام حكم دميقراطي نيابي برملاين( ، فعندئذ يتوجب اإجراء التعديالت 
الالزمة يف القانون الأ�ضا�ضي املن�ضجمة مع هذا اخليار، وتبعًا لذلك جُترى تغريات يف نظام 
احلكم نف�ضه حتى ي�ضبح فعاًل حكمًا دميقراطيًا نيابيًا برملانيًا على غرار اأنظمة احلكم يف 
الأنظمة  هذه  يف  الدولة  رئي�ص  يكون  حيث  مثال،  تركيا  اأو  لبنان  اأو  اإ�رشائيل  اأو  بريطانيا 
اإذا قرر ال�ضعب اختيار )نظام احلكم النيابي الرئا�ضي( ، ف�ضيكون  اأما  حكما ولي�ص حاكما. 
ذلك اخليار تاأكيدا لأحكام القانون الأ�ضا�ضي الرئي�ضية وتكري�ضًا لواقع احلال القائم، علما 
باأن هناك اأ�ضكاًل عدة من اأنظمة احلكم الدميقراطية النيابية الرئا�ضية يف العامل، مثل اأنظمة 
احلكم النيابية الرئا�ضية يف فرن�ضا والوليات املتحدة الأمريكية واإيران على �ضبيل املثال 
ل احل�رش. وعلى كل حال، فاملطلوب هو ح�ضم اخليار ما بني النظام الدميقراطي النيابي 
الأمر،  حقيقة  ويف  �ضعبي.  ا�ضتفتاء  يف  الربملاين  النيابي  الدميقراطي  والنظام  الرئا�ضي 
معني  دميقراطي  نظام  بني  واإمنا  املختلفة،  الدميقراطية  الأنظمة  بني  لي�ص  الختيار  فاإن 



218

الفلسطيني األساسي  د. نافع احلسنوالقانون 
الوضوح والغموض في النظام الدستوري

وم�ضلحة الوطن، فم�ضلحة الوطن وال�ضعب هي امل�ضلحة العامة الكربى اجلديرة بالعتبار، 
فالدميقراطية ما هي اإل اأ�ضلوب للحكم، عليه اأن يلبي مطامح ال�ضعب ويهدف اإىل خريه، وهو 
يف النهاية ما هو اإل انعكا�ص ملدى تطوره ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والجتماعي والثقايف، 

وم�ضتوى ن�ضوج نظامه ال�ضيا�ضي. 
الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  واملتجذر  القائم  ال�ضيا�ضية  التعددية  لواقع  وبالنظر 
والت�ضحيات الهائلة التي ما انفك ال�ضعب الفل�ضطيني يقدمها منذ قرن م�ضى، وبالنظر اإىل 
التجربة املريرة لل�ضعوب العربية مع الأنظمة الرئا�ضية التي حتولت اإىل اأنظمة اأبوية م�ضتبدة، 
ت�ضادر عوامل تطور املجتمع واآمال الأجيال ال�ضابة، حيث حتولت الرئا�ضة اإىل رئا�ضة مدى 
احلياة، واأ�ضبحت الوجه الآخر للملكية املطلقة، بدًل من تكري�ص مبداأ التداول على ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضي من  القرار  احتكار  بالتحديد. وحتى ل يجري  الرئا�ضة  العامة وموقع  والوظائف 
قبل فرد اأو تنظيم �ضيا�ضي بعينه، فاإنني اأرى اأن اإقامة نظام نيابي برملاين اأكرث ان�ضجاما 
تعديل  هو  اخليار،  بهذا  الأخذ  اإىل  واملدخل  لطموحاته.  ا�ضتجابة  واأكرث  �ضعبنا،  واقع  مع 
القانون الأ�ضا�ضي ل�ضالح تكري�ص هذا النظام من الأنظمة النيابية. ومن ثم ي�ضار اإىل اإجراء 
النتخابات الت�رشيعية العامة، حني ت�ضمح الظروف بذلك، وفقا لقانون النتخابات العامة 
رقم )1( لعام 2007م، ال�ضادر عن الرئي�ص حممود عبا�ص رئي�ص ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، 
والذي يعتمد نظام التمثيل الن�ضبي يف احت�ضاب نتائج النتخابات الت�رشيعية، ويتيح متثيل 
الفل�ضطيني  الت�رشيعي  الجتماعية يف املجل�ص  والفئات  والطبقات  ال�ضيا�ضية  القوى  جميع 
وفقًا لعدد الأ�ضوات التي حت�ضل عليها يف النتخابات، ولكي ل يحتكر تنظيم واحد بعينه 
ال�ضلطة ال�ضيا�ضية والوظيفة العمومية والقرار ال�ضيا�ضي. ففي هذا النظام تكون وظيفة راأ�ص 
امل�ضوؤولية  وتتقرر  الوزراء،  رئي�ص  بيد  الفعلية  ال�ضلطة  ترتكز  بينما  بروتوكولية،  الدولة 

الوزارية ال�ضيا�ضية اأمام املجل�ص الت�رشيعي فيمنح احلكومة الثقة اأو يحجبها عنها. 
( من القانون الأ�ضا�ضي احلالت التي يعدُّ فيها مركز رئي�ص  5- 4: تعدد املادة )37 ●
ال�ضلطة الوطنية �ضاغراً، وما يعنينا بهذا ال�ضدد هو ما جاء يف الفقرة )ج( من هذه املادة، 
حيث تن�ص على »فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من املحكمة الد�ضتورية العليا 
وموافقة املجل�ص الت�رشيعي باأغلبية ثلثي اأع�ضائه«، وهو ما يعني اإخ�ضاع قرارات ال�ضلطة 
ال�ضلطات  انتهاكًا وا�ضحًا ملبداأ ف�ضل  ي�ضكل  الذي  الأمر  اأخرى،  �ضلطة  الق�ضائية مل�ضادقة 
اأول، وملبداأ ا�ضتقاللية ال�ضلطة الق�ضائية التي ل تخ�ضع قراراتها للمراجعة اأو امل�ضادقة من 
قبل اأية هيئة اأو �ضلطة اأخرى ثانيا، كما يدلل على ذلك ن�ص وروح املادة )97( التي تن�ص 
على اأن: »ال�ضلطة الق�ضائية م�ضتقلة...وت�ضدر اأحكامها وفقا للقانون... وتعلن الأحكام وتنفذ 
م�ضتقلون،  »الق�ضاة  اأن:  على  تن�ص  التي   )98( واملادة  الفل�ضطيني«،  العربي  ال�ضعب  با�ضم 
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اأو  الق�ضاء  يف  التدخل  �ضلطة  لأية  يجوز  ول  القانون،  لغري  ق�ضائهم  يف  عليهم  �ضلطان  ل 
�ضوؤون العدالة«، كما تتعار�ص مع »مبداأ �ضيادة القانون الذي هو اأ�ضا�ص احلكم يف فل�ضطني، 
والذي  والأ�ضخا�ص«،  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات  والأجهزة  ال�ضلطات  جميع  للقانون  وتخ�ضع 
كر�ضته املادة )6( من القانون الأ�ضا�ضي، كما تتعار�ص مع ن�ص املادة )106( التي تن�ص 
على اأن: »الأحكام الق�ضائية واجبة التنفيذ، والمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها على 
اإذا كان املتهم موظفًا عامًا اأو  اأي نحو جرمية يعاقب عليها باحلب�ص والعزل من الوظيفة 

مكلفًا بخدمة عامة«.
ومن جهة اأخرى، فاإن الن�ص امل�ضار اإليه ل يبني الآلية التي تقرر بوا�ضطتها املحكمة 
الد�ضتورية فقدان الرئي�ص لأهليته القانونية، ول الأ�ضباب املوجبة لذلك، الأمر الذي يقت�ضي 
لكي   ، املجل�ص.....الخ(  )وموافقة  اإلغاء  وكذلك  العتبار،  بعني  ذلك  لأخذ  الن�ص  هذا  تعديل 
فقد  الد�ضتورية  املحكمة  قررت  )اإذا  الآتي:  النحو  )37( على  املادة  )ج( من  الفقرة  ت�ضبح 
الرئي�ص لالأهلية القانونية اأو عجزه عن مبا�رشة مهامه لأ�ضباب �ضحية( . ويرتتب على ذلك 
تعديل الن�ص املماثل الوارد يف الفقرة )1/ج( من املادة )105( للقرار بقانون رقم )1( ل�ضنة 
2007م ب�ضاأن النتخابات العامة. ويف اإطار حتديد اخت�ضا�ضات ال�ضلطة الت�رشيعية يف اأي 
تعديل جديد للقانون الأ�ضا�ضي، �ضيكون �رشوريًا ت�ضمينها اخت�ضا�ضًا للمجل�ص الت�رشيعي 
اإذا ما فقد  باتخاذ قرار بالأغلبية املو�ضوفة لأع�ضائه باإعفاء رئي�ص ال�ضلطة من من�ضبه، 

الأهلية يف حالت معينة، ومقيدة ب�ضوابط يجب حتديدها. 
ات رئا�ضة ال�ضلطة  اإن الن�ص املتعلق بتويل رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي مهمَّ ●  :5 -5
موؤقتًا ملدة �ضتون يوما يف حالة �ضغور مركز رئي�ص ال�ضلطة الوطنية الوارد يف الفقرة )2( من 
املادة )37( للقانون الأ�ضا�ضي، والن�ص املقتب�ص املماثل له والوارد يف الفقرة )2( من املادة 
)105( من قانون النتخابات العامة ل�ضنة 2007 امل�ضار اإليه، يتعار�ص مع مبداأ الف�ضل 
ما بني ال�ضلطات، وهو قاعدة د�ضتورية عامة، اأكدت عليه املادة )2( من القانون الأ�ضا�ضي 
الت�رشيعية  ال�ضلطات  طريق  عن  وميار�ضها  ال�ضلطات  م�ضدر  »ال�ضعب  اأن:  على  ن�ضت  التي 
مراعاة  يجب  اأنه  واحلال  ال�ضلطات«،  بني  الف�ضل  مبداأ  اأ�ضا�ص  على  والق�ضائية  والتنفيذية 
هذه القاعدة الد�ضتورية اأي�ضا باإلغاء هذا الن�ص من القانون الأ�ضا�ضي وقانون النتخابات 
الرئي�ص، كي  نائب  باإحداث من�ضب  الأ�ضا�ضي يق�ضي  القانون  واإدخال تعديل على  العامة، 
ات الرئي�ص يف حال غيابه اأو �ضغور مركزه حتى انتهاء مدة وليته التي انتخب  يتوىل مهمَّ
لها، وحتديد �ضالحياته وال�رشوط التي يجب توفرها فيه لتعيينه يف هذا املن�ضب واجلهة 
ذات ال�ضالحية بتعيينه، وبهذا ُيحرتم مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، وهو قاعدة د�ضتورية عامة 

واأ�ضا�ضية. 
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5- 6: ● واإذ ي�ضمن القانون الأ�ضا�ضي املعدل »لرئي�ص ال�ضلطة الوطنية احلق يف اإحالة 
اأو  اأعمال وظيفته  تاأديته  اأثناء  اإليه من جرائم  ين�ضب  قد  التحقيق فيما  اإىل  الوزراء  رئي�ص 
ب�ضببها«، وي�ضمن )لرئي�ص الوزراء احلق يف اإحالة اأي من الوزراء اإىل التحقيق( وفقا لن�ص 
الفقرتني )1و2( من املادة )75( ، فاإنه اأغفل كلية م�ضوؤولية رئي�ص ال�ضلطة والتحقيق معه عما 
قد ين�ضب اإليه من جرائم اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته، ومن له احلق يف اإحالته اإىل التحقيق، 
وما اأنواع اجلرائم التي ت�ضتوجب التحقيق معه، مع التذكري ب�رشورة التقيد مببادئ العدالة، 
حيث يجب الف�ضل مابني اجلهة التي تتوىل تقدمي التهام واجلهة التي تتوىل اإ�ضدار احلكم، 
ومراعاة خ�ضو�ضية هذه الوظائف ال�ضامية يف الدولة، ومن ي�ضغلونها فال يقدموا للمحاكم 

العادية واإمنا اإىل حماكم خا�ضة.
اأو  الدولة  رئي�ص  اتهام  يف  احلق  وحدها  الت�رشيعية  ال�ضلطة  الد�ضاتري  غالبية  ومتنح 
رئي�ص الوزراء اأو الوزير فيما ين�ضب اإليه من جرائم جنائية ترتبط بوظيفته كاخليانة العظمى 
والختال�ص واإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة والإخالل بواجبات الوظيفة، فيما يتوىل املجل�ص الآخر 
املحاكمة »جمل�ص ال�ضيوخ يف الوليات املتحدة، وكذلك يف فرن�ضا يف ظل د�ضتور 1946، 
الد�ضتور  ظل  يف  والأردن   ،1923 د�ضتور  ظل  يف  وم�رش  بريطانيا،  يف  اللوردات  وجمل�ص 
احلايل«، مع فارق يف ت�ضكيل جهة احلكم. ففي الأردن مثال، تن�ص املادة )55( من د�ضتور 
اأمام جمل�ص عال  الوزراء  اأن »يحاكم  الها�ضمية لعام 1952 املعدل على  اململكة الأردنية 
العايل من  املجل�ص  ويتكون  تاأدية وظائفهم«.  ناجتة عن  اإليهم من جرائم  ين�ضب  ما  على 
رئي�ص جمل�ص الأعيان رئي�ضا، ثالثة اأع�ضاء من جمل�ص الأعيان، وخم�ضة ق�ضاة من حمكمة 
التمييز التي هي اأعلى حمكمة نظامية يف الأردن، وت�ضدر الأحكام والقرارات من املجل�ص 
العايل باأغلبية �ضتة اأ�ضوات، وفقا ملا جاء يف املادة )59( من الد�ضتور، فيما اأناطت املادة 
)56( من الد�ضتور الأردين مبجل�ص النواب حق توجيه التهام للوزراء، على اأن: »ي�ضدر قرار 
املجل�ص  النواب، وعلى  يتاألف منهم جمل�ص  الذين  الأع�ضاء  اأ�ضوات  ثلثي  باأكرثية  التهام 
اأن يعني من اأع�ضائه من يتوىل تقدمي التهام وتاأييده اأمام املجل�ص العايل«. ووفقا للمادة 
عليها  املن�ضو�ص  اجلرائم  يف  به  املعمول  العقوبات  قانون  العايل  املجل�ص  »يطبق   )57(
فيه، وتعني بقانون خا�ص اجلرائم التي ترتتب عليها م�ضوؤولية الوزراء يف الأحوال التي ل 

يتناولها القانون. )14( 
ويف الوليات املتحدة ميار�ص جمل�ص النواب حق التهام اجلنائي �ضد رئي�ص الدولة 
وكبار املوظفني الفدراليني فيما ين�ضب اإليهم من جرائم اخليانة اأو الر�ضوة وبع�ص اجلنايات 
واجلنح الكربى، ثم يتوىل جمل�ص ال�ضيوخ اإجراءات املحاكمة والإدانة بقرار ي�ضدر باأغلبية 

ثلثي اأع�ضاء جمل�ص ال�ضيوخ على الأقل. )15( 
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املتحدة  الوليات  رئي�ص  اتهام  حق  النواب  جمل�ص  الأمريكي  الد�ضتور  منح  وقد 
وتن�ص  بريطانيا.  يف  م�ضتخدم  الإجراء  وهذا  الفدراليني،  املوظفني  وكبار  وال�ضكرتاريني 
وجميع  الرئي�ص  »يعزل  اأن  على  الأمريكي  الد�ضتور  من  الثانية  املادة  من  الرابعة  الفقرة 
املوظفني املدنيني للوليات املتحدة الأمريكية من منا�ضبهم عند اتهامهم اأو اإدانتهم بعدم 

الولء واخليانة والر�ضوة وغريها من اجلنايات واجلنح اخلطرية«. )16( 
( )رئي�ص الوزراء  5- 7: األزم القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل يف املادة )80 ●
وكل وزير اأن يقدم اإقراراً بالذمة املالية اخلا�ضة به وبزوجته وباأولده الق�رش.....( ، ولكن 
القانون مل يلزم رئي�ص ال�ضلطة ب�ضىء من هذا القبيل، كما اأنه حظر على رئي�ص الوزراء والوزراء 
�رشاء اأو ا�ضتئجار اأي من اأمالك الدولة، اأو اأحد الأ�ضخا�ص املعنوية العامة، اأو اأن تكون له 
م�ضلحة مالية يف اأي عقد من العقود التي تربمها اجلهات احلكومية اأو الإدارية.......( ولكنه 
ترك رئي�ص ال�ضلطة حمرراً من هذا الإلزام، الأمر الذي يقت�ضي تعميم هذه الن�ضو�ص لكي ت�ضمل 
اأي�ضا من الإ�ضارة اإىل اجلهة التي  اأي�ضا. كما خال القانون الأ�ضا�ضي  اأ�رشته  الرئي�ص واأفراد 
يكون رئي�ص ال�ضلطة م�ضوؤول اأمامها، الأمر الذي يقت�ضي حتديد هذه اجلهة يف �ضياق اإجراء 
اإقرار  بتقدمي  واإلزامه  مل�ضاءلته  معينة  اآلية  وحتديد  الأ�ضا�ضي،  للقانون  الالزمة  التعديالت 
بالذمة املالية واإخ�ضاعه للرقابة وامل�ضاءلة، فهو راأ�ص ال�ضلطة التنفيذية ول يجوز اإخ�ضاع 

هيئاتها الأدنى للرقابة وامل�ضاءلة واإبقاء رئي�ضها طليق اليدين حمرراً من اأي م�ضاءلة.
ات  مهمَّ حول  ن�ضًا  الت�رشيعية  بال�ضلطة  اخلا�ص  الرابع  الباب  يت�ضمن  ل  ●  :8  -5
خالل  من  تالفيه  يجب  الذي  الأمر  ممار�ضتها،  كيفية  ول  والرقابية،  الت�رشيعية  املجل�ص 
اإدخال تعديل د�ضتوري اآخر بهذا ال�ضاأن. ومعروف بداهة، ومن خالل ما خل�ص اإليه القانون 
الد�ضتوري املقارن، باأن ال�ضلطة الت�رشيعية منوط بها اخت�ضا�ضان رئي�ضيان ل تبديل لهما 
وهما الت�رشيع اأول، والرقابة ثانيا. فحني نبحث يف القانون الأ�ضا�ص عن اجلهة املخت�ضة 
باإ�ضدار القوانني، فاإننا ل نعرث بني اخت�ضا�ضات املجل�ص الت�رشيعي على اأهم اخت�ضا�ص 
يف  نده  عنه  نبحث  وما  ن�ضبة،  باأية  ول  القوانني،  اإقرار  وهو  اأجله،  من  املجل�ص  انتخب 
غري مكانه، ويف �ضياق اآخر، اأي يف ن�ص الفقرة )2( من املادة )41( من القانون الأ�ضا�ضي 
اإىل  القانون  م�رشوع  الوطنية  ال�ضلطة  رئي�ص  رد  »اإذا  ياأتي:  ما  على  تن�ص  والتي  املعدل، 
ال�ضابقة تعاد مناق�ضته ثانية  املجل�ص الت�رشيعي وفقا لالأجل وال�رشوط الواردة يف الفقرة 
فورا  وين�رش  قانونا  اأعترب  اأع�ضائه  ثلثي  باأغلبية  ثانية  اأقره  فاإذا  الت�رشيعي.  املجل�ص  يف 
يف اجلريدة الر�ضمية«. وجاء ن�ص الفقرة الثانية من هذه املادة مكماًل لن�ص الفقرة الأوىل 
الت�رشيعي  املجل�ص  من  اإقرارها  بعد  القوانني  الوطنية  ال�ضلطة  رئي�ص  »ي�ضدر  تقول:  التي 
اإىل املجل�ص خالل  اأن يعيدها  اإليه، وله  اإحالتها  الفل�ضطيني خالل ثالثني يوما من تاريخ 
يف  فورا  وتن�رش  م�ضدرة  اعتربت  واإل  اعرتا�ضه  واأ�ضباب  مبالحظاته  م�ضفوعة  الأجل  ذات 
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اجلريدة الر�ضمية«. اإل اأن تعزيز دور املجل�ص الت�رشيعي يف حماربة الف�ضاد املايل والإداري، 
يتطلب اأي�ضا، متكينه من املبادرة اإىل اإحالة ملفات الف�ضاد اإىل النائب العام مبا�رشة م�ضتندا 
يف ذلك اإىل ن�ص د�ضتوري، وهذا ما يقت�ضي اإدخال ن�ص بهذا ال�ضاأن اإىل القانون الأ�ضا�ضي، 
الذي جرى تعطيله عمدا. كما يجب تو�ضيع �ضالحية  الك�ضب غري امل�رشوع  وتفعيل قانون 
املجل�ص الت�رشيعي لت�ضمل �ضالحيته يف اإلغاء اإجراءات رئي�ص ال�ضلطة باإعالن حالة الطوارئ 
اإذا ما اأ�ضاء ا�ضتخدام �ضالحياته املن�ضو�ص عليها يف املادة )110( من القانون الأ�ضا�ضي 
املعدل، ومنحه �ضالحيات اأو�ضع يف حماية حقوق الإن�ضان واعتماد التفاقيات الدولية بهذا 

ال�ضاأن، وتو�ضيع �ضالحيات املجل�ص باعتماد التفاقيات الدولية على وجه العموم.
( من القانون الأ�ضا�ضي املعدل على اأن: »مدة  5- 9: تن�ص الفقرة )3( من املادة )47 ●
املجل�ص الت�رشيعي اأربع �ضنوات من تاريخ انتخابه، وجتري النتخابات مرة كل اأربع �ضنوات 
انتخابه،  �ضنوات من  اأربع  بعد  تنتهي  املجل�ص  نيابة  مدة  اأن  يعني  وهذا  دورية«،  ب�ضورة 
ولكن التعديل الالحق الذي اأدخل على القانون الأ�ضا�ضي عام 2005، زاد الن�ص غمو�ضًا بدًل 
من اأن اإ�ضفاء �ضيء من الو�ضوح عليه، فجاءت املادة )47 مكرر( بن�ص معدل يقول »تنتهي 
الد�ضتورية«،  اليمني  اأع�ضاء املجل�ص اجلديد  اأداء  القائم عند  الت�رشيعي  مدة ولية املجل�ص 
وهذا مناق�ص للن�ص الآنف الذكر يف القانون الأ�ضا�ضي، وهو يعني ا�ضتمرار املجل�ص القدمي 
مل  وطاملا  جديدة  نيابية  انتخابات  اإجراء  ا�ضتحال  اإذا  زمنية  مدة  حتديد  دون  وليته  يف 
ينتخب جمل�ص جديد، ويق�ضم اليمني الد�ضتورية، وهو عالوة على ذلك ي�ضكل انتهاكًا �رشيحًا 
واملعدل  القدمي  بن�ضيه  الأ�ضا�ضي  والقانون  النيابة.  و�رشوط  النيابية  الدميقراطية  ملبادئ 
املعدل مل يقدم جوابا على ت�ضاوؤلت ما زالت قائمة حول �رشعية ا�ضتمرار املجل�ص ال�ضابق 
يف ممار�ضة مهامه اإىل عام 2006 ، بعد اأن كانت وليته قد انتهت يف عام 2000، ومن 
هو �ضاحب ال�ضالحية بالتمديد ملجل�ص منتخب انتخابًا مبا�رشاً من ال�ضعب بعد انتهاء مدته 
التي حددها الد�ضتور، ول تعرف الأنظمة الد�ضتورية الدميقراطية جمل�ضًا نيابيًا ا�ضتمر اأكرث 
من مدته املحددة بوقت طويل اإل يف الأردن واأرا�ضي ال�ضلطة الفل�ضطينية، لأن من �رشوط 
النيابي  للمجل�ص  املقارن  الد�ضتوري  القانون  وقد حددها  بزمن،  تكون حمددة  اأن  النيابة 

املنتخب مبا�رشة من ال�ضعب باأربع �ضنوات.
كما ينبغي اإدخال تعديل اآخر يحدد مبوجبه �ضاحب ال�ضالحية يف حل  ●  :10 -5
املجل�ص عند ال�رشورة، والدعوة اإىل انتخابات مبكرة يف حال حدوث اأزمة تعوقه عن اأداء 
مهامه، اأو و�ضوله اإىل حالة من العجز حتول دون اأدائه ملهامه، مثل عجزه عن ح�ضد الأغلبية 
اأزمة م�ضتع�ضية  اأو يف حال حدوث  الثقة للحكومة مثال،  القوانني ومنح  املطلوبة لإ�ضدار 
قد تطول فتع�ضف بامل�ضالح الوطنية لل�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته العادلة، كما هو حالنا 
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يف الوقت احلا�رش. اأما من هو �ضاحب ال�ضالحية يف حل املجل�ص فهو يرتبط اإىل حد كبري 
بطبيعة النظام الذي نريد، فاإذا اخرتنا النظام النيابي الربملاين، فيكون احلل من �ضالحية 
ال�ضلطة التنفيذية )رئي�ص ال�ضلطة( بعد الت�ضاور مع رئي�ص احلكومة وروؤ�ضاء الكتل النيابية، 
ومن ثم الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك مقابل احلق الذي ل ينازع لل�ضلطة الت�رشيعية 
يف منح الثقة للحكومة اأو �ضحب الثقة منها، وهو ما ي�ضكل جت�ضيداً ملبداأ التوازن والتعاون 
اخرتنا  اإذا  اأما  الربملاين.  النظام  عليه  يقوم  الذي  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�ضلطتني  بني 
النظام النيابي الرئا�ضي، فاإن حل املجل�ص الت�رشيعي ميكن اللجوء اإليه عند ال�رشورة فقط، 
ولالأ�ضباب امل�ضار اإليها اآنفا من خالل ا�ضتفتاء ال�ضعب عليه، حيث ي�ضدر رئي�ص ال�ضلطة قراراً 
بوقف جل�ضات املجل�ص واإجراء ال�ضتفتاء خالل ثالثني يومًا، فاإذا قررت اأغلبية امل�ضاركني 
رئي�ص  يقوم  املجل�ص  حل  التعديل(  )بعد  الأ�ضا�ضي  القانون  يقررها  والتي  ال�ضتفتاء،  يف 
اأن  انتخابات مبكرة، وبراأيي  واإجراء  ال�ضعبية،  ا�ضتجابة لالإرادة  باإ�ضدار قرار حله  ال�ضلطة 
الأغلبية املطلوبة حلل املجل�ص يجب اأن ل تقل عن 60% من جمموع امل�ضوتني امل�ضاركني 

يف ال�ضتفتاء. 
الفل�ضطيني  الد�ضتوري  الأن�ضب للنظام  ال�ضياق ذاته، رمبا يكون من  ويف  ●  :11 -5
�رشيكًا  يكون  لل�ضورى  جمل�ص  واإن�ضاء  الواحد،  املجل�ص  من  بدل  املجل�ضني  نظام  يعتمد  اأن 
وفرن�ضا  الأردن  يف  قائم  هو  ما  غرار  على  والرقابة،  الت�رشيع  يف  الت�رشيعي  للمجل�ص 
املت�ضع واملتوازن لالأجيال  التمثيل  اأجل  الأمريكية وغريها، وذلك من  والوليات املتحدة 
ولطبقات والفئات واجلهات والكفاءات وتوظيفها يف عملية التحرير والبناء، والإ�ضهام يف 
ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني، وتكري�ص التعاون بدًل من  احتواء الأزمات التي قد يواجهها النظام 

املواجهة بني اجلماعات ال�ضيا�ضية. 
حني  الت�رشيعي  املجل�ص  لأع�ضاء  املطلقة  الأغلبية  معنى  تو�ضيح  يجب   ● :12  -5
يتطلب الأمر منح الثقة اأو حجبها عن رئي�ص الوزراء واحلكومة، كما جاء يف املادتني )66 و 
78( ، وكذلك تو�ضيح املق�ضود بالأغلبية اأينما وردت، جتنبا ملا قد تثريه هذه امل�ضطلحات 
اأن الأغلبية املطلقة هي ثلثا الأع�ضاء  اإ�ضكالت م�ضتقباًل. واأرجح  الغام�ضة واخلالفية من 
اأو املقرتعني اأو امل�ضوتني وهي الأن�ضب لإقرار القوانني واتخاذ القرارات املو�ضوعية، اأما 
الأغلبية الب�ضيطة وهي )الن�ضف+1( ، فهي الأن�ضب لعتمادها عند الت�ضويت على �ضيا�ضات 
احلكومة، وعلى منح الثقة باحلكومة اأو حجبها عنها اأو عن اأحد اأع�ضائها، وعلى القرارات 
الإجرائية للمجل�ص الت�رشيعي، اأما الأغلبية املو�ضوفة فهي التي تتجاوز ن�ضبة الثلثني. ولنا 
يف د�ضتور جنوب اإفريقيا الذي اأقرته هيئة تاأ�ضي�ضية منتخبة خري مثال. فقد ن�ضت املادة 
)74( من هذا الد�ضتور، على اأن )تعديل بع�ص املواد يتم باأغلبية 75% من اأع�ضاء اجلمعية 

الوطنية يف جنوب اإفريقيا، وبع�ضها الآخر باأغلبية ثلثي اأع�ضاء اجلمعية الوطنية( . )17( 
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يف  الت�رشيعي  املجل�ص  اأعمال  مل�رشوعية  د�ضتوري  غطاء  وفري  ت ● ينبغي   :13  -5
الفرتة التي ق�ضاها املجل�ص ميار�ص اخت�ضا�ضاته بدون �ضند د�ضتوري منذ انتخابه، وا�ضتمر 
ميار�ضها حتى بعد انتهاء وليته النيابية عام 2000 كاأمر واقع، وذلك من خالل اإدخال ن�ص 
د�ضتوري معدل بهذا ال�ضاأن. كما ينبغي توفري حل مل�رشوعية القوانني التي اأ�ضدرتها ال�ضلطة 
التنفيذية قبل انتخاب املجل�ص الت�رشيعي، وذلك باإعادة عر�ص هذه القوانني وتلك القوانني 
املوؤقتة التي اأ�ضدرها رئي�ص ال�ضلطة الوطنية، على املجل�ص الت�رشيعي ملناق�ضتها واإقرارها، 
لت�ضبح قوانني �ضادرة مبوجب ن�ص د�ضتوري، واإدخال ن�ص اإىل القانون الأ�ضا�ضي يق�ضي 
ب�رشيان القوانني التي يقرها املجل�ص باأثر رجعي، مع التذكري باأن املادة )117( جتيز ذلك، 
اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها. ويجوز عند  اأحكام القوانني  اإذ جاء فيها »ل ت�رشي 

القت�ضاء يف غري املواد اجلزائية الن�ص على خالف ذلك«.
ومن جهة اأخرى، فقد وعدنا القانون الأ�ضا�ص بالأخذ بالنظام الق�ضائي  ●  :14 -5
يف  للنظر  اإدارية  حماكم  »باإن�ضاء  الأ�ضا�ص  القانون  من   )102( املادة  ق�ضت  اإذ  املزدوج، 
املنازعات الإدارية والدعاوى التاأديبية...«. ولكن القانون املتعلق بهذا ال�ضاأن مل ي�ضدر بعد، 
لذا ينبغي الإ�رشاع يف اإ�ضدار قانون املحاكم الإدارية الذي ن�ضت عليه املادة )102( للنظر 
يف املنازعات الإدارية والدعاوى التاأديبية. كما يجب اإ�ضدار قانون خا�ص مبحكمة العدل 
تنعقد  النق�ص  حمكمة  زالت  فما  اأمامها،  التقا�ضي  واإجراءات  اخت�ضا�ضاتها  يبني  العليا 
اخت�ضا�ضاتها  يبني  قانون  بدون  الإدارية  املنازعات  يف  النظر  عند  عليا  عدل  كمحكمة 

ويحدد اإجراءات التقا�ضي اأمامها. 
5- 15: �رشورة الف�ضل التام بني ال�ضلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، ولكن درجة هذا 
الف�ضل وطبيعته يرتهن بطبيعة النظام ال�ضيا�ضي والد�ضتوري الذي نختار. فعلى الرغم من 
النيابي  النظام  مع  ين�ضجم  الوزير  ومن�ضب  الت�رشيعي  املجل�ص  ع�ضوية  بني  ما  اجلمع  اأن 
الربملاين، القائم فعال يف بريطانيا واإ�رشائيل على �ضبيل املثال ل احل�رش، اإل اأن الف�ضل بني 
الفل�ضطيني،  الأن�ضب لطبيعة املجتمع  الت�رشيعي قد يكون  الوزير وع�ضوية املجل�ص  وظيفة 
عالوة على اأنه ين�ضجم اأكرث مع مبداأ الف�ضل ما بني ال�ضلطات، ومن �ضاأنه اأن ي�ضهم بتو�ضيع 
امل�ضاركة يف نظام احلكم. فظاهرة تويل اأع�ضاء املجل�ص الت�رشيعي لوظائف تنفيذية جتاوزت 
الوزارات اإىل مواقع اإدارية هامة اأخرى يف اأجهزة وموؤ�ض�ضات ال�ضلطة التنفيذية، واأدت اإىل 
تغول �ضلطة احلزب الواحد، و�ضيطرته على الوظائف وا�ضتئثار رموزه ومراكز القوى باملال 
ب�ضكل  ال�ضطالع  عن  الت�رشيعي عاجزاً  املجل�ص  الف�ضاد ووقوف  وا�ضتفحال ظاهرة  العام، 

فعال وموؤثر مبهام الرقابة وامل�ضاءلة.
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ون يف اجلريدة الر�ضمية هو  5- 16: وفقًا للن�ضو�ص الآنفة الذكر، فاإن ن�رش القان ●
�رشط لنفاذه من تاريخ ن�رشه، ومن املعروف اأن اجلريدة الر�ضمية تتبع ال�ضلطة التنفيذية، 
وعملية الن�رش ذاتها تخ�ضع لهيمنة ال�ضلطة التنفيذية، حيث تن�رش القوانني عن طريق ديوان 
الفتوى والت�رشيع التابع لوزارة العدل، وقد امتنع ديوان الفتوى والت�رشيع يف ال�ضابق عن 
ن�رش قوانني اأقرها املجل�ص الت�رشيعي، اأي اأن ال�ضلطة التنفيذية هي التي تتحكم بعملية ن�رش 

القوانني.
اإ�ضدار قانون ينظم اخت�ضا�ضها، ويحدد وظيفتها وتبعيتها  اإىل  اأن ي�ضار  لهذا يجب 
بحيث تكون ال�ضلطة الت�رشيعية مرجعيتها الوحيدة، بدل من ال�ضلطة التنفيذية ممثلة بديوان 
امتناع  حالة  يف  املجل�ص  من  املقرة  القوانني  ن�رش  �ضمان  يتم  وبذلك  والت�رشيع،  الفتوى 

رئي�ص ال�ضلطة الوطنية عن امل�ضادقة عليها.
م�ضاحة  �ضوى  يحتل  ل  الذي  والجتماعي  القت�ضادي  املجال  ويف   ● :17  -5
للحقوق  املكر�ص  الثاين  الباب  من   )21( املادة  يف  الأ�ضا�ضي،  القانون  يف  جدا  حمدودة 
»على  املادة  هذه  مبوجب  فل�ضطني  يف  القت�ضادي  النظام  يقوم  حيث  العامة،  واحلريات 
الطفيلية  ال�ضلطة  برجوازية  م�ضالح  اأملته  اقت�ضادي  نظام  وهو  احلر«،  القت�ضاد  اأ�ضا�ص 
التوجه نحو  ينبغي  ولذا  التقليدية،  والعقارية  التجارية  الراأ�ضمالية  املتحالفة مع  اجلديدة 
ان�ضجاما مع واقع جمتمعنا  الأكرث  ال�ضوق باعتباره  اقت�ضاد اجتماعي وفق قوانني  اإقامة 
جديد  ن�ص  يف  اخليار  هذا  وتكري�ص  الحتالل،  حتت  �ضعبنا  �ضمود  ومتطلبات  واقت�ضادنا 
يق�ضي اأي�ضا بت�ضكيل جمل�ص اقت�ضادي واجتماعي م�ضتقل، تكون مهمته مراقبة اأداء ال�ضلطة 
التنفيذية يف املجال القت�ضادي والجتماعي، وامل�ضاركة يف اإعداد خطط التنمية والقوانني 
و�رشورة  وامل�ضاواة،  العدل  مبادئ  م�ضتلهما  تنفيذها،  ومراقبة  والجتماعية  القت�ضادية 
حماية الطبقات ال�ضعبية والفئات املهم�ضة من البطالة والعوز والغالء، وتوازن خطط التنمية 
بني اجلهات والطبقات والفئات، وتقدمي امل�ضورة للحكومة واملجل�ص الت�رشيعي بهذا ال�ضاأن. 
و�ضوء  ال�ضياغة،  فو�ضى  ظاهرة  الأ�ضا�ضي  القانون  يف  بو�ضوح  يلحظ   ● :18  -5
الثغرات وتوريث  �ضاعد على توايل ولدة  ال�ضليم، مما  والتبويب  املنهجية  ال�ضنعة وفقدان 
وزرها لغريها. فقد جرى الف�ضل من حيث ال�ضكل واملو�ضوع بني مرتفعات ال�ضلطة التنفيذية 
الواحدة، فالباب الثالث مكر�ص لرئي�ص ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية والباب الرابع الذي يليه 
اأي جرى  التنفيذية،  لل�ضلطة  الباب اخلام�ص مكر�ضا  ياأتي  ثم  الت�رشيعية،  لل�ضلطة  خم�ض�ص 
تداخل  من  بالرغم  الوطنية،  ال�ضلطة  ورئي�ص  )احلكومة(  التنفيذية  ال�ضلطة  بني  ما  الف�ضل 
ال�ضلطة  رئي�ص  ت�ضم  التي  التنفيذية  لل�ضلطة  واحد  باب  تخ�ضي�ص  يجب  وكان  الن�ضو�ص. 
الأ�ضا�ضي كي  القانون  املواد يف  وبع�ص  الأبواب  ترتيب  واإعادة  والوزراء.  الوزراء  ورئي�ص 

ي�ضبح ت�ضل�ضلها منطقيا من الناحية املو�ضوعية.
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6. االستخالصات: 
النظام  ملو�ضوع  تناوله  هي  البحث،  هذا  يف  الباحث  تواجه  التي  الإ�ضكالية  اإن  ♦ 
ما  بكل  والتهويد،  وال�ضم  للق�ضم  يوميًا  تتعر�ص  بل  زالت حمتلة،  ما  اأر�ص  الد�ضتوري يف 
الد�ضتورية  واملوؤ�ض�ضات  الحتالل  حتت  القابع  ال�ضعب  لإرادة  م�ضادرة  من  ذلك  يعنيه 
املفرت�ضة ذاتها، وحيث يجري خلط الأولويات، فهل الأولوية لتحرير الأر�ص من حمتليها، 
ال�ضيادة، متثل  الدولة ذات  اأن  الد�ضتورية يف ظل الحتالل؟! ، يف حني  اأو بناء املوؤ�ض�ضات 

النطاق الأ�ضا�ضي للقانون الد�ضتوري.
اإن موقع القاعدة الد�ضتورية الثابت يف قمة النظام القانوين لأية دولة، قد تكر�ص  ♦ 
لي�ص ب�ضبب �ضموها املو�ضوعي فح�ضب، بل بف�ضل �ضموها ال�ضكلي الناجت عن اتباع اإجراءات 
اأكرث �ضدة وتعقيداً لإقرارها وتعديلها، من تلك التي تقر وتعدل بوا�ضطتها القوانني العادية، 
ف�ضمو القواعد الد�ضتورية، يرتبط بورودها يف الوثيقة الد�ضتورية وما تتطلبه من اإجراءات 
خا�ضة لإقرارها وتعديلها، فتكون اأكرث �ضدة وتعقيداً من الإجراءات املطلوبة لإقرار القوانني 
الغر�ص  لهذا  خ�ضي�ضًا  تنتخب  تاأ�ضي�ضية  هيئة  قبل  من  باإقرارها  اإما  ذلك،  ويتم  العادية. 
الهيئة  تقرها  اأو بكالهما، حيث  الد�ضتوري،  ال�ضعبي  ال�ضتفتاء  بعر�ضها على  اأو  تنحل،  ثم 
الد�ضتوري،  ال�ضعبي  ال�ضتفتاء  الغر�ص، ثم تعر�ص بعد ذلك على  لهذا  التاأ�ضي�ضية املنتخبة 
فت�ضبح نافذة منذ حلظة موافقة ال�ضعب عليها، وهو ما يعد اأكمل �ضور امل�ضاركة ال�ضعبية 

والدميقراطية احلقيقية. 
اإن ال�ضلطة الت�رشيعية تفتقد الأهلية لإ�ضدار الت�رشيع الد�ضتوري، لأنها �ضلطة تن�ضاأ  ♦ 
يف العادة مبوجب هذا الت�رشيع، فال يعقل اأن تقوم هذه ال�ضلطة بو�ضع الت�رشيع الد�ضتوري 
اأو تعديله، كما فعل املجل�ص الت�رشيعي الفل�ضطيني، حني اأقر القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني 
والتعديالت املدخلة عليه تباعًا، لأنها ت�ضتمد وجودها و�ضلطتها من هذا الت�رشيع ذاته. ولهذا 
تكون مهمتها  تاأ�ضي�ضية  لهيئة  انتخابات  اأن جتري  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  كان على 

الوحيدة هي اإقرار القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني، اأو عر�ضه لال�ضتفتاء ال�ضعبي. 
والأنظمة  الت�رشيعي  القانون  على  و�ضيادته  الد�ضتوري  القانون  تعزيز  �رشورة  ♦ 
اأنه  وطاملا  الفل�ضطينية.  الوطنية  ال�ضلطة  مناطق  يف  ال�ضارية  الإدارية  والقرارات  واللوائح 
لي�ص مطروحًا يف املدى املنظور اإن�ضاء د�ضتور فل�ضطيني ح�ضب الأ�ضول، فاإن اخليار املتبقي 
هو معاجلة النواق�ص والثغرات املت�ضعة يف القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني باإدخال التعديالت 
ال�رشورية املقرتحة يف هذا البحث على القانون الأ�ضا�ضي وعر�ضه على ال�ضتفتاء ال�ضعبي 
القانوين  النظام  يف  الأعلى  املكانة  يف  وو�ضعه  العادية،  القانونية  القواعد  عن  لتمييزه 

الفل�ضطيني، واإك�ضابه احل�ضانة واملناعة الالزمة يف مواجهة ال�ضلطة الت�رشيعية.
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وعلى الرغم من اأن النية اجتهت منذ البداية اإىل اعتبار القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني  ♦ 
ال�ضلطة  قبل  الأمر من  هذا  اأنه جرى جتاهل  اإل  الفل�ضطينية،  الوطنية  لل�ضلطة  اأعلى  قانونًا 
اعتباره  حول  ن�ص  اأي  من  خال  فقد  عادي،  كقانون  معه  التعامل  وجرى  ذاتها،  النا�ضئة 
القانون الأعلى لل�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، حيث ت�ضمو قواعده يف هذه احلالة على ما عداه 
من مراتب الت�رشيعات، وتكون مقيدة لل�ضلطات واأجهزتها املتفرعة عنها كافة، وذلك خالفا 
الذي  لعام 1996،  اإفريقيا  د�ضتور جنوب  واآخرها  الأخرى،  الدول  د�ضاتري  عليه  تن�ص  ملا 
ن�ص على: “اأن هذا الد�ضتور هو القانون الأ�ضمى للجمهورية، واأي �ضلوك اأو قانون يتعار�ص 
معه يعد لغيا واللتزامات التي تفر�ص مبقت�ضاه يجب اأن تنفذ”، وهذا ما يجب اأن ينعك�ص 

يف القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني ن�ضًا وروحًا، من خالل تعديله باإ�ضافة ن�ص مماثل اإليه.
باأنه:  فل�ضطني  يف  احلكم  نظام  اخلام�ضة  املادة  يف  الأ�ضا�ضي  القانون  و�ضف  لقد  ♦ 
)نظام دميقراطي نيابي( ، ولكنه مل يحدد �ضورة هذا النظام، هل هو )نظام نيابي رئا�ضي؟( 
اأو )نظام نيابي برملاين؟( . اإن واقع احلال ي�ضري اإىل اأن النظام الفل�ضطيني هو نظام نيابي 
واقع  اإىل  وبالنظر  ت�ضميه.  اأن  دون  الأ�ضا�ضي  القانون  ن�ضو�ص  توؤكده  ما  وهو  رئا�ضي، 
التي  الهائلة  والت�ضحيات  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  واملتجذر  القائم  ال�ضيا�ضية  التعددية 
ما انفك ال�ضعب الفل�ضطيني يقدمها منذ قرن م�ضى، وبالنظر اإىل التجربة املريرة لل�ضعوب 
تطور  عوامل  ت�ضادر  م�ضتبدة  اأبوية  اأنظمة  اإىل  التي حتولت  الرئا�ضية  الأنظمة  مع  العربية 
واأ�ضبحت  رئا�ضة مدى احلياة،  اإىل  الرئا�ضة  ال�ضابة، حيث حتولت  الأجيال  واآمال  املجتمع 
الوجه الآخر للملكية املطلقة، بدل من تكري�ص مبداأ التداول على ال�ضلطة والوظائف العامة 
اأو تنظيم  ال�ضيا�ضي من قبل فرد  القرار  الرئا�ضة بالتحديد، وحتى ل يجري احتكار  وموقع 
�ضعبنا،  ان�ضجامًا مع واقع  اأكرث  اإقامة نظام نيابي برملاين  اأن  اأرى  فاإنني  �ضيا�ضي بعينه، 
الأ�ضا�ضي  القانون  تعديل  هو  اخليار  بهذا  الأخذ  اإىل  واملدخل  لطموحاته،  ا�ضتجابًة  واأكرث 
ل�ضالح تكري�ص هذا النظام من الأنظمة النيابية قبل ال�ضتفتاء عليه، فاختيار �ضورة النظام 
ال�ضيا�ضي هو ملك لل�ضعب وحده، ولي�ص ملكًا لفرد اأو حزب بعينه. ومن ثم ي�ضار اإىل اإجراء 
النتخابات الت�رشيعية العامة، حني ت�ضمح الظروف بذلك، وفقًا لقانون النتخابات العامة 
لعام 2007 ، الذي اأ�ضدره الرئي�ص حممود عبا�ص رئي�ص ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، والذي 
يعتمد نظام التمثيل الن�ضبي يف احت�ضاب نتائج النتخابات الت�رشيعية، ويتيح متثيل جميع 
الفل�ضطيني، وفقًا  الت�رشيعي  ال�ضيا�ضية، والطبقات والفئات الجتماعية يف املجل�ص  القوى 
لعدد الأ�ضوات التي حت�ضل عليها يف النتخابات، ولكي ل يحتكر تنظيم واحد بعينه ال�ضلطة 
ال�ضيا�ضية والوظيفة العمومية والقرار ال�ضيا�ضي. ففي هذا النظام تكون وظيفة راأ�ص الدولة 
بروتوكولية، ويكون رئي�ص الوزراء هو �ضاحب ال�ضلطة الفعلية، وتتقرر امل�ضوؤولية الوزارية 

ال�ضيا�ضية اأمام املجل�ص الت�رشيعي، فيمنح الثقة للحكومة ويحجبها عنها.
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