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 ونظرية وثالث فرضياتفي فلسطين: ثالث مداخل والحريات لحقوق لالحماية الدستورية 

 حول القانون الدستوري الفلسطيني( 61/2/2162)مداخلة في اليوم الدارسي الذي تم عقده في جامعة النجاح بتاريخ 

 عاصم خليل

 

 فلسطين: هناك ثالث مداخل مختلفة للنظر للحماية الدستورية للحقوق والحريات في

المدخل األول ينطلق من ضرورة وجود نظام للحكم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات على أنه أساسي لضمان تقييد  (6

 السلطة بالسلطة. 

المدخل الثاني هو أن الحكم يتم من خالل القانون وليس من خالل ممارسة القوة والبطش وهو ما يشار إليه بحكم القانون  (2

 .  في حكمهاما أو دولة القانون أو 

هو الحماية الدستورية بالمعنى الضيق من خالل توثيق بعض الحقوق والحريات في نص الدستور واالشارة المدخل الثالث  (3

 لمنع التمييز والمساواة ووجود آليات لضمان احترام سلطات الدولة لما ورد في الدستور من خالل الرقابة الدستورية. 

والتي أسميها هنا "الدسترة" على أنها  constitutionalismلما يسمى باألدبيات الدستورية المقارنة في هذه الورقة أفترض تعريفا 

بمعنى أنه يؤهلنا للحكم  –مجموعة هذه المداخل أو األسس التي يجب أن تقوم عليها النظم الدستورية وبالتالي فهي باألساس إطار معياري 

وبهذا فإن الدسترة تؤهلنا للحكم على الدستور وإن كان وليد السلطة التأسيسية . ى أنه جيدعلى دستور معين على أنه سيء وعلى غيره عل

بمعنى أنها تلك السلطة التأسيسة التي ال يمكن القبول بأنها تشتق سلطاتها من أي جهة أخرى سواء  –في الدولة صاحبة السيادة المطلقة 

 في داخل الدولة أو خارجها. 

لمعيارية تتهم بأنها ليبرالية وبالتالي تعتبر أن الدسترة الليبرالية ليست إال شكالً من أشكال الدسترة الممكنة إال أنني علماً بأن هذه األطر ا

سأترك هذا النقاش هنا وأفترض مجازاً بأن هذا النموذج من الدسترة، المقبول عالمياً، أو على األقل المقبول بشكل واسع في كثير من 

في موضوع حماية الحقوق عند النظر مجموع األطر المعيارية المناسبة للحكم على وضعنا في فلسطين  الدول المعاصرة، يضم

 والحريات. 

 أما الفرضيات الثالث التي أناقشها فهي ما يلي: 

 

شار يلقد وثق الفلسطينيون من خالل نص القانون األساسي األسس الالزمة للدسترة في فلسطين وهو يشبه ما الفرضية األولى:  (6

 documentary) "الدسترة من خالل الوثيقة الدستورية"في األدبيات الدستورية المقارنة على أنه إليه 

constitutionalism ) ينشأ من خالل نص وهو يشير إلى ظاهرة عرفتها الدول منذ الثورة الفرنسية واألمريكية بحيث

الدستور )بعيداً عن أي مصادر سابقة قد تكون عرفية أو مرتبطة بالتقليد أو بالتاريخ أو بالدين أو باألمة( مجموعة من الحقوق 

ومن األمثلة على ذلك للمحكومين تكون ملزمة للحكام وتشكل اإلطار العام الجديد الناظم للحكام والضامن لحقوق المحكومين. 

 الفصل بين السلطات، استقالل القضاء، وحماية الحقوق األساسية والحريات العامة. القانون االساسي بخصوص ما ورد في 
الدسترة هي التي يمكنها أن تزودنا بتفسير منطقي لسبب اهتمام الفلسطينيين بالدستور المكتوب باألساس إذا ما الفرضية الثانية:  (2

عبته الوثائق الدستورية المختلفة أو ما في حكمها والتي عرفتها فلسطين تاريخيا من أخذنا بعين االعتبار الدور السلبي الذي ل

كما أن هناك ما يثبت إلى أن الفلسطينيين اهتموا أو اتفقوا على مرسوم دستور فلسطين وحتى األوامر واإلعالنات العسكرية. 

ان وتركوها خارج النص في بعضها اآلخر وهي بعض الممارسات الدستورية ووثقوها الحقاً في نص الدستور في بعض األحي

بالتحديد عملية منح ومن األمثلة على ذلك تؤكد على أن اهتمام الفلسطينيين بالدسترة سابق لتوثيقهم ألسسها في نص الدستور. 

العليا(  )وخاصة محكمة العدلالدور الذي قامت به المحاكم والثقة كأساس للعمل الحكومي باالضافة لالنتخابات الدورية؛ 

إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق وأخيرا لضمان احترام سلطات الدولة لحكم القانون بالتحديد منع الحجز التعسفي وتقييد الحريات؛ 

 كمؤشر بهذا االتجاه أيضاً. اإلنسان 

ي إال أن الممارسة دسترة وبالرغم من توثيق أسسها في القانون األساسبالرغم من اهتمام الفلسطينيين بالالفرضية الثالثة:  (3

الحكومية الالحقة ذهبت إلى عكس ذلك. مما جعل النظام السياسي معطال والنظام الدستوري القائم ال يحترم المبادئ التي تقوم 

وأزمة  2111عليها الدسترة. وبالتحديد، األزمة الدستورية التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الفلسطينية عقب انتخابات 

الدور السلبي الذي لعبته محاكم يظهر ذلك من خالل ن حركة حماس وحركة فتح في قيادة السلطة الفلسطينية؛ كما التعايش بي

أن حقوق اإلنسان يبدو ذلك من خالل حقيقة أمن الدولة والذي ما زال يمارس من قبل المحاكم العسكرية الفلسطينية؛ وأخيرا 
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ي االتفاقيات الدولية تفتقر عملياً آلليات االنفاذ ضمن النظام القانوني والقضائي الوارد نصها في القانون األساسي أو الواردة ف

 الفلسطينيين. 

 

الدسترة من خالل الوثيقة  الدسترة
 الدستورية

اهتمام فلسطين بالدسترة قبل 
توثيقها في نص القانون 

 األساسي وبغض النظر عن ذلك

بالرغم من الوثيقة الدستورية 
السابق لكتابة الجيدة واالهتمام 

الدستور والمرافق له، إال أن 
الدسترة بقيت فقط بالوثيقة 
 وليس بالممارسة الحكومية

الفصل بين السلطات واالنتقال  حكومة مقيدة
 السلمي للسلطة

ثقة ممثلي الشعب كأساس 
 الحكم؛ االنتخابات الدورية

مرجعية الحكومة )بالمعنى 
الضيق( وأزمة العالقة مع 

التعايش السلمي رئيس السلطة و
 في السلطة

منع القضاء للحجز التعسفي  استقالل القضاء حكم القانون
 وتقييد السلطة التنفيذية

محاكم أمن الدولة والمحاكم 
 العسكرية

الئحة حقوق وحريات؛ الحماية  نظام أساسه الحرية والمساواة
 الدستورية للحقوق والحريات

انشاء مؤسسة وطنية: الهيئة 
 لحقوق اإلنسانالمستقلة 

عدم قابلية االنفاذ للحقوق 
والحريات؛ إشكاليات القضاء 

الدستوري؛ إشكاليات ومداخل 
إلنفاذ المعاهدات الدولية في 

 فلسطين

 

وعودة من جديد للسلطة الفلسطينية وما نالحظه أعاله من خالل االهتمام بحقوق اإلنسان بشكل خاص وبالمعنى الضيق أي من خالل 

اإلشارة في القانون األساسي لالئحة طويلة من الحقوق األساسية والحريات العامة وجعل الحقوق االساسية من حيث المبدأ قابلة للتطبيق 

لمحاكم وخاصة المحكمة الدستورية العليا باإلضافة إلى انفتاح القيادة الفلسطينية وسرعة مصادقتها على االتفاقيات واإلنفاذ من قبل ا

الدولية الخاصة لحقوق اإلنسان يثير لدي بعض التساؤالت حول المفهوم الذي لدينا حول الحقوق األساسية، والذي ينسجم بحسم ما أدعي 

 ق األساسية على أنها: مع الرواية السائدة حول الحقو

 مصالح أفراد خاصة للغاية. الحقوق األساسية نطاقها محدود وهي تحمي باألساس  (6
 يترتب على الحقوق األساسية باألساس التزامات سلبية على الدولة )مسؤولية الدولة احترام الحقوق األساسية(.  (2
 تعسف السلطة ولكنها ال تطبق بين األفراد.  الحقوق األساسية تنفذ على الدولة أو الحكومة لحماية األفراد من (3
 للحقوق األساسية قوة معيارة خاصة بمعنى أنه ال يجوز تقييدها أو تجاوزها إلى في ظروف استثنائية خاصة.  (4

 

للحقوق  إال أن واقع الدول المعاصرة وبالتحديد منذ الحرب العالمية الثانية )وبالرغم من وجود استثناءات على ذلك( تتبنى توجها آخر

األساسية سواء من خالل النصوص الدستورية أو من خالل ممارسات المحاكم الدستورية أو ما في حكمها. وهو اتجاه مستمر ومتزايد في 

الدول مما أدى لقيام ما يعتبره بعض فقهاء القانون الدستوري على أنه "نموذج عالمي للحقوق األساسية". ومن مراجعة بسيطة ألسس هذا 

 )التي سأشير إليها اآلن( يبدو جلياً بأن فلسطين ليست مختلفة عن هذا التوجه الحديث نحو النموذج العالمي للحقوق األساسية.  النموذج

وبالتحديد، يقوم النموذج العالمي للحقوق األساسي والذي ينطلق باألساس من ممارسة المحاكم المختلفة وطريقة فهمها للحقوق األساسية 

 تالية وهي جميعها تتناقض مع الرواية السائدة الوارد ذكرها أعاله: على الفرضيات ال

 وعليه ما يشار إليه على أنه حق أساسي ليس كذلك بالضرورة. وهو ما يقتضي التمييز بين:  تضخم حقوقي واضح.هناك  (6

a. الفرد باعتبار أن  ما يمكن تسميته "حق أساسي للوهلة األولى" وهو أي حق يعتبر ضرورياً وأساسيا لتعزيز استقاللية

 استقالليته تعزز من كونه أنسان حر، مساو لغيره، وعنده كرامة إنسانية. 

b.  .الحق األساسي بعد أن يخضع المتحان التبرير 
يترتب على الحقوق اإلساسية التزامات إيجابية على الدولة بما في ذلك لحماية الحقوق السياسية والمدنية. ولكن هناك أيضاً  (2

 جاه حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً. توجه حديث بات
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الحقوق األساسية ملزمة أيضاً أفقيا وليس عمودياً. ويكون ذلك من خالل االنفاذ المباشر أو غير المباشر بحيث يلتزم األفراد  (3

 مكانية االنتهاك من قبل األفراد أيضاً. أيضاً بالحقوق االساسية وتكون مسؤولية الدولة القيام بما يلزم لحماية تلك الحقوق من إ

بالعادة من قبل القضاة في المحاكم المختصة وذلك باعتماد آلية التناسبية. إال أنه  –تخضع الحقوق األساسية المتحان التوازن  (4

لطات المنتخبة عند قيامهم بذلك يقومون باحترام الديمقراطية والفصل بين السلطات من خالل تطبيق مبدأ "مساحة التقدير" للس

ولهيئات الدولة األخرى. وبهذا فإن قيام المحكمة الدستورية بدورها مثالً في إنفاذ الحقوق األساسية ال يجب أن يفسر على أنه 

 قيامهم بالحلول تدريجيا مكان الخيارات الشعبية والمؤسسات الشرعية في الدولة. 

 

العالمي للحقوق األساسي فهذا األمر محسوم على ما يبدو. المشكلة تكمن في أنه في  وعليه، فالمشكلة ليست في كوننا نتبنى أم ال النموذج

 حال أن هذا اإلدعاء سليم، فسيكون حينها لزاما علينا كفلسطينيين إعادة النظر في الرواية السائدة أعاله بخصوص الحقوق األساسية ألنها

سات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وكأفراد( أن نعيد النظر كلية في موضوع ببساطة مغلوطة. وبالتالي علينا كفلسطينيين )كقيادة ومؤس

 الحقوق األساسية على ضوء ذلك. 

  

 

 

 

 

 


