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إهداء
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 إلى روح والدتي الكزيمة رحمها هللا .
 إلى سوحتي الغالية رفيقة دربي وشزيكة حياتي.
 إلى أوالدي ألاعشاء سجى وشهد ويوسف ويامن.
 إلى كل من شاركني بالجهد والدعاءّ ،
ومد لي ًد العون في إخزاج هذه الزسالة
من أساتذتي ألاحالء ،وسمالئي ألاعشاء ،وإخواني ألاوفياء ..
ً
إلى هؤالء حميعا أهدي ثمزة هذا الجهد املتواضع

الباحث
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الشكر والتقدير
نًوجه باحلمد والٌناء والشكر إىل اهلل ديَانه وتعاىل ،ونسأله أن ولهمنا دائماً الصواب
والرأي السدود ،وأن مينَنا ومينّ علونا باجلرأة والشٍاعة املوضوعوة لقول احلق ،والقدرة على
االدًمرار باليَث واالدًقصاء ،والًوفوق بالعمل ألنه باإلجابة جدور ،فهو نعم املوىل ونعم
النصري.
ووشرفين أن أتقدم جبزول الشكر والعرفان إىل أدًاذي الفاضل الدكًور فتحي الوحيدي
أدًاذ القانون الددًوري والنظم السوادوة املشرف على هذه الردالة ملا قدمه لي من نصائح
وتوجوهات ومساعدات قومة داهمت يف إخراج هذه الردالة يف صورتها النهائوة ،ومهما رددت
من كلمات الشكر ال أدًطوع أن أيف أدًاذي الكروم حقه ،وال وسعين دوى الدعاء له بأن ووفقه
اهلل وجيعله دنداً وذخراً لطاليب العلم.
كما أتقدم بالشكر إىل الدكًور داهر الولود ادًاذ القانون اجلنائي املشارك ،والدكًور حممد
النَال ادًاذ القانون الدولي العام املساعد؛ ملوافقًهما على تشروفي مبناقشة هذه الردالة واحلكم
علوها ،فلهم عظوم الشكر والًقدور لدورهم يف إثراء هذه الردالة.
كما أتقدم أوضاً بعظوم الشكر إىل كل من داعدني يف إجناز هذا اليَث ال دوما أداتذة
كلوة احلقوق وزمالئي األوفواء طليه الدرادات العلوا ملا قدموه لي من عون ونصح خالل فرتة
إعداد الردالة ،والشكر موصول إىل مكًية جامعة األزهر ،واهلوىة املسًقلة حلقوق اإلنسان ومركز
املوزان حلقوق اإلنسان وكافة املؤدسات اجملًمعوة ملا قدموه لي من تسهوالت يف ادًعارة الكًب
خالل فرتة إعداد هذه الردالة .

الباحث
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محخص س ااس
تعتبر الحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية مػف أىػـ الحقػكؽ المتعمقػة بشػخص اإلنسػاف ،لػذا اىػتـ المشػرع

الدسػػتكرم الفمسػػطيني بتيػػميف القػػانكف األساسػػي اعت ار ػان بػػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػػية ػػي وػػمب الكثيقػػة
الدستكرية ،ككيع ليا اليمانات الكفيمة لحمياتيا مف تعسػؼ سػمطات الدكلػة كأجيزتيػا ،كسػمش لممشػرع
العػػادم بالتػػدخؿ لتنظيميػػا ،كلكػػف بقيػػكد دسػػتكرية محػػددة كو ػريحة عم ػ المشػػرع العػػادم أف يراعيي ػا،
النوكص الدستكرية لمحقكؽ تشكؿ ويانة كيمانة حقيقية تكفؿ ممارسة تمؾ الحقكؽ.

ك ي ىذا البحث تناكلنا بالدراسة أىمية التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ المدنيػة كالسياسػية ،مكيػحيف

اليمانات التي أحاطيا المشػرع الدسػتكرم لتمػؾ الحقػكؽ ػي القػانكف األساسػي الفمسػطيني المعػدؿ لسػنة
 ، 2005كذلؾ مف خبلؿ إتباع المنيج التحميمي لنوكص القانكف األساسي كالتشريعات العادية لكشؼ
جكانب النقص لتجنبيا ي المستقبؿ.

كقسػػمنا د ارسػػتنا إلػ ثػػبلث وػػكؿ يسػػبقيا وػػؿ تمييػػدم تناكلنػػا مػػف خبللػػو التطػػكر التػػاريخي

لمحق ػػكؽ كالحري ػػات عب ػػر العو ػػكر المختمف ػػة ك ػػي المكاثي ػػؽ الدكلي ػػة كاإلقميمي ػػة ،كبي ػػاف مفي ػػكـ الحق ػػكؽ
كتقسيماتيا الفقيية ككيفية معالجة القانكف األساسي الفمسطيني لمحقػكؽ كالحريػات دكف أف يميػز بػيف مػا

يعتبر حقان كما يعتبر حرية.

كتطرقنػػا ػػي الفوػػؿ األكؿ إل ػ األسػػاس الدسػػتكرم لمحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية ،كقسػػمناه إل ػ

ثػػبلث مباحػػث ،حيػػث تناكلن ػا ػػي المبحػػث األكؿ اعت ػراؼ القػػانكف األساسػػي بػػالحقكؽ مػػف خػػبلؿ الػػنص
عمييا ي ومب القانكف األساسي كتمتع تمؾ النوكص الدستكرية بكا ة السمات التي تتسـ بيا القاعػدة

الدسػػتكرية ،كأكيػػحنا ػػي المبحػػث الثػػاني كفالػػة التش ػريع لمحقػػكؽ كحػػدكد سػػمطة المشػػرع ػػي تنظيميػػا،
كذكرن ػػا ػػي المبح ػػث الثال ػػث القي ػػكد الػ ػكاردة عمػ ػ الحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية ػػي الظ ػػركؼ االعتيادي ػػة
كاالستثنائية.

كبحثنا ي الفوؿ الثاني عف الحقكؽ المدنية كالسياسية الكاردة ي القػانكف األساسػي ،كاجتيػدنا

إل تناكليا ي مبحثيف ،المبحػث األكؿ خوػص لمحقػكؽ المدنيػة التػي تشػمؿ حػؽ الجنسػية كالحػؽ ػي
الحي ػػاة ،كالح ػػؽ ػػي الحري ػػة كاألم ػػف الشخو ػػي ،كالح ػػؽ ػػي حري ػػة اإلقام ػػة كالتنق ػػؿ ،كالح ػػؽ ػػي حرم ػػة
المسكف ،كالحؽ ي سرية المراسبلت ،باإليا ة إلػ الحقػكؽ الفكريػة التػي تعتبػر مػف أىػـ الحقػكؽ التػي
يحتاجيا الفرد ي حياتو كالحؽ ي حرية العقيدة كالعبادة ،كالحؽ ي حرية الرأم كالتعبيػر ،أمػا المبحػث

الثػػاني خوػػص لمحقػػكؽ السياسػػية التػػي نظميػػا المشػػرع ػػي مػػادة كاحػػدة كىػػي المػػادة  )26مػػف القػػانكف
األساسػػي تحػػت مسػػم حػػؽ المشػػاركة السياسػػية ،كحوػػرىا المشػػرع ػػي حػػؽ تشػػكيؿ األحػزاب السياسػػية
كاالنيماـ إلييا ،كالحؽ ػي تشػكيؿ النقابػات كالجمعيػات ،كالحػؽ ػي تقمػد المناوػب كالكظػائؼ العامػة،

كحؽ االنتخاب كالترشش ،كالحؽ ي عقد االجتماعات.
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كش ػػرحنا ػػي الفو ػػؿ الثال ػػث ي ػػمانات الحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية ،كتطرقن ػػا إلػ ػ الي ػػمانات

الدستكرية العامة كىي المبادئ األساسية اليامنة لمحقكؽ كاألكثر شيكعان ي الدساتير العربيػة كال سػيما

مبدأ سيادة القانكف كالفوؿ بيف السمطات كمبدأ المساكاة ،كتبن القػانكف األساسػي الفمسػطيني يػمانات
دسػػتكرية خاوػػة ،كى ػ نوػػكص دسػػتكرية جديػػدة تتمثػػؿ ػػي يػػماف مكاءمػػة التش ػريع الػػكطني المتعمػػؽ
بػػالحقكؽ مػػع المكاثيػػؽ الدكليػػة ،كيػػمانة رقابػػة الييئػػات المسػػتقمة ،كيػػماف عػػدـ االعتػػداء عمػ الحقػػكؽ

كالحريات.

كخمونا إل مجمكعة مف النتػائج كالتكوػيات كػاف أىميػا يػركرة عػدـ الت ارجػع عػف النوػكص

الدسػػتكرية الخاوػػة بػػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػػية ال ػكاردة ػػي القػػانكف األساسػػي التػػي تمثػػؿ الحػػد األدن ػ ،

كيركرة النص عم الحقكؽ المدنية كالسياسية ي الدستكر الفمسطيني المرتقب بشكؿ وريش ك ي مكاد

مسػػتقمة كحس ػػب م ػػا ى ػػك مح ػػدد ػػي االتفاقيػػة الدكلي ػػة لمحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية الو ػػادرة ع ػػاـ 1966

كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كاستحداث مادة دستكرية جديدة لتدارؾ كثػرة تقييػد الحقػكؽ كالحريػات

تنص عم أنػو "ال يكػكف تقييػد ممارسػة أم مػف الحقػكؽ كالحريػات الػكاردة ػي ىػذا الدسػتكر أك تحديػدىا
إال بقػانكف أك بنػاء عميػو كأف ال يمػس ذلػؾ التحديػد كالتقييػد جػكىر الحػؽ كالحريػة ،ككػؿ تقييػد لحريػة أك
حؽ أساسي تبرره المومحة العامة يجب أف يخيع لرقابة القياء" .
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Abstract
Civil and Political rights are of the most important rights of the human being. This is
why the Palestinian Constitutional Legislator was keen that the Palestinian Basic Law
should include a recognition of the civil and political rights putting them in the heart of the
constitutional document and developed the guarantees to protect them from the tyranny of
the state and its apparatuses . He allowed the normal legislator to interfere to organize them
but with specific and frank restrictions which the normal legislator should take into
consideration. The constitutional provisions of the rights constitute a real guarantee for the
practice of those rights.
In this research we tackled the importance of the constitutional organization of the
civil and political rights highlighting the guarantees which the constitutional legislator
provided for in the Palestinian Amended Basic Law for year 5002 by adopting the
analytical approach for the provisions of the Basic Law and the normal legislations to
detect the deficiencies and avoid them in the future.
We divided our study into three chapters preceded by introductory chapter in which
we tackled the historic developments of the right and freedoms across various ages and in
the regional and international charters and showing the conception of rights , their
jurisprudential divisions and the ways in which the Palestinian Basic Law treats the rights
and freedoms without discriminating between what is considered a right and what is
considered a freedom .
In the first chapter we tackled the constitutional basis of the civil and political rights.
We divided it into three studies. In the first study we tackled the recognition of the Basic
Law of the rights through providing for them in the heart of Basic Law. Making these
constitutional provisions enjoy all the characteristics of the constitutional rule. In the
second study we tackled the legislation's guarantee of the rights and the limits of the
legislator's power in their organization. In the third study we mentioned the restrictions on
the civil and political rights in normal and exceptional circumstances.
In the second chapter we looked for the civil and political rights set forth in the basic
Law. We divided them into two studies: The first study was assigned for civil rights which
include the right to nationality, the right to life, the right to liberty and personal security,
the right to freedom of residence and movement, the right to inviolability of the home, the
right to the confidentiality of correspondence in addition to intellectual property rights
which we considered of the most important rights n needed by the individual in his life
like the right to freedom of opinion and expression .
The second topic was assigned to the political rights which the legislator organized in
one article which is article (26) of the Basic Law under the title of the right of political
participation which the legislator restricted to the right of the formation of political parties
and joining them, the right to form unions and associations ,the right to hold public office
and positions ,the right to vote and run for office and the right to hold meetings .
In the third chapter we explained the grantees of the civil and political rights .We
dealt the general constitutional guarantees which the basic principles for ensuring rights
and the most common in the Arab constitutions especially the principle of the rule of Law,
separation of powers and the principle of equality .The Palestinian Basic Law adopted
ح


special constitutional guarantees which are new constitutional provisions represented in
ensuring the accordance of the national legislations concerning the rights with the
international conventions ,ensuring the censorship of independent bodies and the nonaggression on the rights and freedoms.
We concluded a set of results and recommendations ,the most important which was
the need not to retreat from the constitutional provisions concerning the civil and political
rights set forth in the Basic Law which represent the minimum required . the need to
provide for the civil and political rights in the expected Palestinian constitution frankly and
in separate articles as specified in the International Convention for Civil and Political
Rights issued in 1966 , Universal Declaration of Human Rights and the introduction of a
constitutional article to obviate the multiple restrictions imposed on the rights and
freedoms ,which should provide: "There shall be no restrictions on the practice of any of
the rights and freedoms set forth in this constitution or limiting them except with a law or
based on it and that such a limitation and restrictions will not affect the essence of the right
and freedom and that ant restriction on a basic freedom or a right justified by the public
interest should be subject to judicial control .
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سم لم
مع تطكر الحياة كنمك المجتمع بقي تونيؼ الحقكؽ كالحريات أم انر لـ يكف محؿ اتفاؽ ي

النظرة إل

ىذا المكيكع بيف قياء القانكف ،إال أنيـ يشممكف كا ة الحقكؽ كالحريات ي يمف

تقسيماتيـ ،كمع ذلؾ ظيرت ثبلث أجياؿ لمحقكؽ كالحريات ،حيث اقترنت حقكؽ الجيؿ األكؿ كحرياتو

با لفرد ،كىك ما يطمؽ عمييا "الحقكؽ المدنية كالسياسية" ،بينما اىتمت حقكؽ الجيؿ الثاني كحرياتو
بالجكانب االقتوادية كاالجتماعية كالثقا ية ،أما حقكؽ الجيؿ الثالث كحرياتو قد اقترنت بالحقكؽ التي

ترتبط بالفرد كالجماعة؛ لذلؾ حظيت الحقكؽ كالحريات باىتماـ كا ة الدكؿ عم

كبغض النظر عف نظاـ الحكـ ييا ،اتجيت إل إقرارىا ي دساتيرىا الكطنية .

اختبلؼ اتجاىاتيا

كتختمػؼ الدساتيػر ي معالجتيا لمحقكؽ كالحريات تبعان لتبايف الظركؼ السياسية كاالقتوادية

كاالجتماعية التي كيعت ي ظميا ،كتبعان لتبايف األيدلكجيات كالمذاىب الفكرية التي آمنت بيا ،قامت
و
كلما القانكف األساسي الفمسطيني  )1قد يشرع لفتروة
انتقالية مؤقتة ،نجده قد تيمف نوكوان
مرتكزةن إليياٌ ،
تتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية كقرر اليمانات التي تكفؿ ممارسة تمؾ الحقكؽ ،يمانات تحكؿ
قدر اإلمكاف دكف إىدارىا كاجراءات يمكف معيا رد الحقكؽ إل أوحابيا إذا ما مست أك سمبت عم
و
كجو غير مشركع.

أ لً :م ض ع سل ا :

تيع ػػد الحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية أح ػػد تو ػػنيفات الحق ػػكؽ كالحري ػػات العام ػػة؛ م ػػف أى ػػـ الحق ػػكؽ
المتعمقػػة بشػػخص اإلنسػػاف كحياتػػو الخاوػػة ،كمػػا أنيػػا تسػػمش لػػو بالمشػػاركة ػػي الحيػػاة السياسػػية ،لػػذا
تيمف القانكف األساسي الفمسػطيني نوكوػان تقػر ىػذه الحقػكؽ كمػا أغمػب الدسػاتير ػي العػالـ ،كتيػع
ليا اليمانات الكفيمة لحمياتيا مف تعسؼ سمطات الدكلة كأجيزتيا ،غير أف تقرير تمػؾ الحقػكؽ كتأكيػد

كفالتيا ي المكاثيؽ الدكلية كالدساتير ال يعني إطبلقيا بغير حدكد أك قيكد ،الحقكؽ إذا لػـ تمػارس ػػي
ابط ي إطػار س و
حدكد كيك و
و
ػمطة منظمػة النقمبػت باليػركرة إلػ كيػ  ،النوػكص الدسػتكرية لمحقػكؽ
تشكؿ ويانة كيمانة حقيقية كمكيكعية كمستقمة بذاتيا تكفؿ ممارسػة تمػؾ الحقػكؽ ،كبالتػالي ال عبػرة

مف كجكد القانكف كسيادتو إذا لـ يكف ىاد ان إل حماية الحقكؽ.



)1

موطمش القانكف األساسي يراد و الدستكر ،كيبدك أنو ال مفر مف مسايرة االتجاه المطرد ي استعماؿ تعبير القانكف الدستكرم

لشيكعو ي دساتير الدكؿ العربية الحديثة ،كألف العرؼ يمنو شيئان مف معن

القانكف األساسي يبدك أكثر دقة كأك

القدسية كتميزه عم

القكانيف العادية ،كتعبير

ي الداللة عم المعني المراد ،النوكص الدستكرية بمثابة األساس لكؿ مككنات البناء

القانكني ي الدكلة ،راجع :سميماف الطماكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1988 ،ص .99
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ثانثاً :أىمث سل ا :

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أف مكيكع الحقكؽ كالحريات ،كخاوةن الحقكؽ المدنية

كالسياسية يعتبر مف أخطر المكاييع ي الممارسة العممية كالتطبيؽ عم

أرض الكاقع؛ بسب كثرة

المظالـ كالشكاكم لعدـ حوكؿ األ راد عم حقكقيـ التي تنتيؾ مف قبؿ سمطات الدكلة كأجيزتيا رغـ
التطكر السريع الذم ظير عم مجاؿ الديمقراطية ي الدكؿ المتقدمة ،كىي مف أدؽ مكاييع القانكف
الدستكرم نحك إشعار السمطة التنفيذية بيركرة التزاميا بالدستكر ،كخاوةن يما يتعمؽ بالحقكؽ المدنية
كالسياسية ،كأف الطريؽ نحك التقدـ كالرقي ،كالنمك كاالستقرار ،كاالرتقاء إل

مستكل الدكؿ المتقدمة

يككف عبر االلتزاـ قكالن كعمبلن بالحقكؽ المدنية كالسياسية لؤل راد كتعزيز يمانتيا ،كاإليماف بمبادئ
حقكؽ اإلنساف كحرياتو ،كتعميـ ثقا ة التسامش كاحتراـ آراء اآلخريف كأ كارىـ .

ثاسثاً :أىل ف سل ا :

تيدؼ الدراسة إل تعريؼ القارئ بالنوكص الدستكرية الخاوة بالحقكؽ المدنية كالسياسية،
و
كيمانة لمحقكؽ كالحريات
كابراز أىمية التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ ،كعبلقتيا بالتشريع الكطني كنطاقو

كمدل كفاءتيا نوان كممارسة ،كمعر ة المكاطف الفمسطيني لحقكقو كحرياتو باعتبارىا حقان مقدسان ،كجزءان

مف كيانو البشرل ،منحيا ا﵀ إياه قبؿ تدكينيا ال يمكف موادرتيا كتقييدىا ،ككذلؾ اإلسياـ ي إثراء

المعر ة مف خبلؿ طرح األ كار المتعمقة بالحقكؽ المدنية كالسياسية؛ بقود إبراز مزاياىا النظرية ي
ىذا المجاؿ لمتعامؿ بيا مف قبؿ السمطة التنفيذية ي ببلدنا كاإلسياـ ي تطكير أدائيا.

عاً :مشكح سل ا :

تظير مشكمة الدراسة مف خبلؿ طرح التساؤالت التالية:

 -1ما مدل أىمية التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ المدنية كالسياسية باعتبارىا أحد تونيفات الحقكؽ
كالحريات العامة ؟

 -2ىؿ أخذ المشرع الدستكرم الفمسطيني ي اتجاه تيميف الحقكؽ المدنية كالسياسية ي ومب
الكثيقة الدستكرية ؟

 -3ما حدكد سمطة المشرع ي تنظيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية ؟
 -4ىؿ ك ؽ المشرع الدستكرم ي تنظيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية ي حالة الطكارئ ؟

 -5ىؿ يتبن القانكف األساسي الفمسطيني كا ة الحقكؽ المدنية كالسياسية ؟ كىؿ مجرد النص عمييا
ي الدستكر ييمنيا ؟

 -6ما دكر اليمانات الدستكرية كالقيائية ي حماية الحقكؽ المدنية كالسياسية؟
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 -7ىؿ ك ؽ المشرع الدستكرم ي تبن
اكتفائو باليمانات الدستكرية العامة ؟

يمانات دستكرية خاوة لمحقكؽ المدنية كالسياسية كعدـ

خامااً :منيجث سل ا :

المنيج التحميمي لما كرد ي القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

تقكـ الدراسة عم

 2005ـ مف مكاد بشأف التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ المدنية كالسياسية؛ لتسميط اليكء عم

ىذه

النوكص الدستكرية كاستجبلء معانييا كمقاودىا ،كمدل مبلئمتيا لؤلىداؼ التي شرعت مف أجميا،

كما اعتمدنا عم التشريعات الكطنية كاإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية كعم ما تيسر مف مؤلفات الفقياء
كالكتاب الستخبلص العبر ككشؼ جكانب النقص لتجنبيا ي المستقبؿ.

االااً :خط سل ا :

قد ارتأينا أف نقسـ مكيكع الدراسة إل
س ثا

سفصل س ميثلي :نشأ س

وؿ تمييدم كثبلث وكؿ تابعة عم النحك التالي:
ط

مفي ميا.

المبحث األكؿ  :التطكر التاريخي لمحقكؽ كالحريات.
المبحث الثاني  :مفيكـ الحقكؽ كتقسيماتيا الفقيية .
سفصل

سملنث

ل :أااس س نظث سلا ي سح

ساثااث .

المبحث األكؿ :اعتراؼ القانكف األساسي الفمسطيني بالحقكؽ المدنية كالسياسية .
المبحث الثاني :التنظيـ التشريعي لمحقكؽ المدنية كالسياسية .

المبحث الثالث :القيكد المفركية عم الحقكؽ المدنية كالسياسية .
سفصل سثان  :س

سملنث

ساثااث ف

س ان

ااا

سفحاطثن .

المبحث األكؿ  :الحقكؽ المدنية .
المبحث الثاني :الحقكؽ السياسية .
سفصل سثاس  :ضمانا

س

سملنث

ساثااث .

المبحث األكؿ :اليمانات الدستكرية العامة .

المبحث الثاني :اليمانات الدستكرية الخاوة .

المبحث الثالث :اليمانات القيائية .
و
بخاتمة تتيمف أىـ النتائج كالتكويات التي تكومنا إلييا
كسنني ىذه الدراسة
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سفصل س ميثلي
نشأ س

س ثا

ط

مفي ميا

إف كرة الحقكؽ كالحريات ليست كليدة العور الحاير ،إنما ىي قديمةه قدـ اإلنسانية ،كتشػكؿ
جػػزءان ال يتج ػ أز مػػف تاريخيػػا الػػذم يعتبػػر حمقػ و
ػات مكوػػكلة يكمػػؿ بعيػػيا بعي ػان ،المايػػي كسػػيمةه لفيػػـ
الحاير ،كما أف الحاير يعيش يو المايي ككمييما يساىـ ي رسـ مبلمش المستقبؿ.

كمػف المفيػد ػي كػؿ عمػـ أف نعػرؼ تاريخػو ،كنمػـ بم ارحػؿ تطػكره ،ػهف أىميػة ىػذه المعر ػة تبػػدك

بوػػكروة خاوػػة لمكي ػػكع الحقػػكؽ كالحري ػػات؛ ذلػػؾ ألنيػػا كج ػػدت منػػذ أف كج ػػدت المجتمعػػات البشػػرية،
كتطكرت بتطكرىا ،كمف ثـ ػهف إلقػاء اليػكء عمػ م ارحػؿ تطػكر ىػذه الفكػرة تاريخيػان يػؤدل بنػا إلػ

العكامػػؿ التػػي أثػػرت سػػمبان أك إيجاب ػان عم ػ تمػػؾ الحقػػكؽ ،كبالتػػالي تجعمنػػا أقػػدر عم ػ

الحقكؽ ي العور الراىف،

يػـ

يػػـ مػػا تعنيػػو ىػػذه

ك ػػي ي ػػكء م ػػا تق ػػدـ  ،س ػػكؼ نتن ػػاكؿ ػػي ى ػػذا الفو ػػؿ التط ػػكر الت ػػاريخي لمحق ػػكؽ كالحري ػػات

كمفيكميا كذلؾ عم النحك اآلتي:
سم
سم

ل :س ط

سثان  :مفي

س ا ثخ سح

س

س ثا .

اثما يا سف يث .
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سم
سط

ل

س ا ثخ سح

س ثا

إف القيمة التاريخية لمفاىيـ الحقػكؽ كالحريػات ليػا أىميتيػا ػي رسػـ عمميػة التغييػر التػي حػدثت
ػػي األ كػػار اإلنسػػانية التػػي ترتػػب عمييػػا قيػػاـ الشػػعكب بػػالثكرات الشػػعبية ػػي مكاجيػػة اسػػتبداد الحكػػاـ؛

لممطالبػػة بحقػػكقيـ كيػػماف تطبيػػؽ ىػػذه الحقػػكؽ بوػػكرة عمميػػة عم ػ أرض الكاقػػع ،كلقػػد كػػاف لظيػػكر

الدكل ػػة كتطكرى ػػا س ػػببان جكىريػ ػان ػػي اىتم ػػاـ الفك ػػر الفمس ػػفي عب ػػر العو ػػكر المختمف ػػة بمكي ػػكع الحق ػػكؽ
كالحريات ،مما د ع الفبلسفة كالمفكريف إل التأمؿ ي العبلقة بيف الدكلة كالفرد(.)1

كمف اليركرم التعرض لمحقػكؽ ػي العوػكر القديمػة كمػا أعقبيػا مػف حيػار و
ات إنسػانية ،كػاف
مػػف أبرزىػػا الحيػػارة اإلسػػبلمية كمػػا جػػاء بػػو الػػديف اإلسػػبلمي مػػف مبػػادئ ػػي الحريػػة كالمسػػاكاة كتكػريـ

اإلنسػاف كبيػاف الحقػكؽ ػي االتفاقػات كالمكاثيػؽ الدكليػة ،كعميػو سػنتناكؿ الحقػكؽ ػي العوػكر المختمفػػة
عم النحك اآلتي:
سمطحب

ل :س

سمطحب سثان  :س

سمطحب سثاس  :س

س ثا ف
س ثا

ف

سعص

سعص


س لثم .


س اطى .


س ثا ف عص سنيض .



)1

السيد عبد الحميد كدة ،حقكؽ اإلنساف بيف النظـ القانكنية الكيعية كالشريعة اإلسبلمية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،2006 ،

ص .17
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سمطحب
س

س ثا ف

ل
سعص

س لثم

ش ػػيدت العو ػػكر القديم ػػة أى ػػـ الحي ػػارات الت ػػي ك ػػاف لي ػػا دك انر ب ػػار انز ػػي تط ػػكر كػ ػرة الحق ػػكؽ

كالحريات كمف ىذه الحيارات الحيارة اليكنانية كالركمانية كظيكر المسػيحية التػي سػاىمت ػي تطػكر
كرة الحقكؽ كالحريات ،كسكؼ نرل ي ىذا المطمب انعكاس كؿ ذلؾ عم الحقكؽ كالحريات.
أ لً :إلم ط ثا

سش قث :

لقد كانػت اإلمبراطكريػات الشػرقية الممثمػة ػي الممػؾ أك اإلمب ارطػكر سػكاء تمػؾ التػي قامػت عمػ

يفاؼ النيػؿ ػي موػر ،أك تمػؾ التػي قامػت ػي بػبلد مػا بػيف النيػريف ػي العػراؽ ،تجيػؿ كػرة الحقػكؽ
كالحريػ ػػات العامػ ػػة ،كتػ ػػرل أف الفػ ػػرد يجػ ػػب أف يخيػ ػػع لسػ ػػمطانيا خيػ ػػكعان تام ػ ػان ػ ػػي النػ ػػاحيتيف الدينيػ ػػة

كالدنيكيػػة ،كلقػػد أمتػػد ىػػذا الخيػػكع ألكثػػر األمػػكر خوكوػػيةن كػػالزكاج كالعبلقػػات العائميػػة ،كمػػا لػػـ يكػػف

معتر ػان لػػدل األ ػراد ػػي ظػػؿ تمػػؾ اإلمبراطكريػػات الحػػؽ ػػي اإلسػػياـ ػػي الحيػػاة السياسػػية ،هنػػو لػػـ يكػػف
معتر ان ليـ بالحقكؽ كالحريات الفردية ،لذلؾ قػد كػاف الحػاكـ يعػد إليػان كيتمتػع بس و
ػمطات مطمقػة ال حػدكد
ليا ،كبالتالي لـ يكف مف الممكف ألم رد مناقشتو أك سؤالو عف حقكقو(.)1

ثانثاً :س ضا

سث نانث :

كػػاف األمػػر مختمفػان ػػي الحيػػارة اليكنانيػػة حػػكؿ كػرة الحقػػكؽ كالحريػػات لحػ وػد مػػا ،هنيػػا امتػػازت

بغناىػػا بػػالفكر السياسػػي كالقػػانكني كالفمسػػفي ،ككث ػرة العممػػاء الػػذيف كيػػعكا األسػػس لممػػذاىب كالنظريػػات
التي يفتخر بيا الغرب(.)2

كمع كجكد بعض الممحػات المشػرقة لمحقػكؽ كالحريػات ػي بعػض عيػكد الحيػارة اليكنانيػة إال

ػكؽ مدنيػػة إال أنػػو تمتػػع بػػبعض
أف ىػػذه الحيػػارة لػػـ تقػ ٌػر بالكيػػاف الػػذاتي لمفػػرد ،مػػـ يتمتػػع الفػػرد بأيػػة حقػ ن
الحقػػكؽ نتيجػػة تبعيتػػو لممجتمػػع بكوػػفو عي ػكان يػػو ،كانػػت سػػمطة الدكلػػة مطمقػػة عم ػ الفػػرد ،بػػؿ كػػاف
المكاطف حتػ

ػي أثينػا كاسػبرطة يعػد خادمػان لمدكلػة ،ككانػت الدكلػة تتػدخؿ ػي خوكوػيات الفػرد حتػ

كوؿ بيا األمر إل إلزاـ الرجؿ بالزكاج ي سف معيف ،كتحديد كمية المبلبس التػي تحمميػا المػرأة عنػد



)1

راجع :تحي الكحيدم ،الفكر السياسي كتطكر األشكاؿ المختمفة ألنظمة الحكـ المعاورة ،ط ،2مطابع الييئة الخيرية ،غزة ،1995 ،ص

 .10-7محمد وبلح السيد ،الحماية الدستكرية لمحريات العامة بيف المشرع كالقياء ،دار النيية العربية ،القاىرة ،2009 ،ص .94،93

)2

أبرز بلسفة اليكناف أ بلطكف كأرسطك ،حيث كانا يعتبراف نظاـ دكلة المدينة الغاية المنطقية لمتطكر االجتماعي ،كالسائد لدل الشراح أف

دكلة المدينة ي أثينا كانت عنكانان أل يؿ نمكذج لمدستكر الديمقراط ي الذم يكمف ي المساكاة كالحرية .راجع :تحي الكحيدم ،الفكر
السياسي ،المرجع السابؽ ،ص  23كما بعدىا .السيد عبد الحميد كدة ،المرجع السابؽ ،ص  83كما بعدىا.
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السفر( ،)1لذلؾ نجد أف الحقكؽ السياسية لـ يكف معتر ان بيا إال لممػكاطنيف الػذككر األحػرار البػالغيف مػف
العمر عشريف عامان قط ،كال يكتسب األجانب ىذه الحقكؽ ،أما الرقيؽ كمف لـ يبمغ مرتبة المػكاطف مػف

األحرار ككذلؾ النساء مـ يكػف معتر ػان ليػـ بػأم حقػكؽ إنسػانية ،ممػا يعنػي أف تمػؾ الحقػكؽ كانػت حكػ انر
عم ػ بعػػض األ ػراد مػػف دكف الػػبعض اآلخػػر ػػي تمػػؾ المػػدف اليكنانيػػة

()2

 ،إذ لػػـ يكػػف ثمػػة حػػدكد عم ػ

سمطاف الحكاـ يما يتعمؽ باحتراـ حريات األ راد ،كاف الفػرد يعػد نفسػو حػ انر طالمػا كػاف توػرؼ الحكػاـ
و
إزاءه لـ يكف سكل مجرد و
تنفيذ أك تطبي و
لقاعدة عامة كيعت لجميع األ راد عم السكاء(. )3
ؽ
ثاسثاً :س ضا

س مانث :

لػػـ يختمػػؼ األمػػر كثي ػ انر ػػي ظػػؿ الحيػػارة الركمانيػػة

()4

 ،ػػهذا ىػػـ اعتر ػكا لؤل ػراد ػػي مكاجيػػة

تنظيـ دقيؽ ليػذه الحقػكؽ ،ػهنيـ لػـ يقػركا لؤل ػراد بػأم حػؽ قبػؿ الدكلػة أك
بعييـ البعض كتكومكا إل
ن
ػػي مكاجيتيػػا( ، )5قػػد بقيػػت العبلقػػة بػػيف الفػػرد كالدكلػػة كمػػا كانػػت عميػػو ػػي ظػػؿ اإلمبراطكريػػة الش ػرقية
كالمدف اليكنانية  ،كىي أف الفرد أداة ي خدمػة الدكلػة  ،كأف الدكلػة ىػي النظػاـ الػذم يسػمك عمػ سػائر

األنظمة ،كقد كرست ىذه الحقيقة النوكص القانكنية المكتكبة(.)6

ككانت الدكلة الركمانيػة القديمػة تنكػر الحريػة الدينيػة ،الركمػاني كػاف يمتػزـ باعتنػاؽ ديػف دكلتػو

دكف تفكير ،لذا كانت القكانيف كالنظـ االجتماعية لػدل قػدام الركمػاف تجػرد غيػر الركمػاني مػف كػؿ أك

معظـ ما يتمتع بو الركماني مف حقكؽ مدنية ،كتنظر إليو عم أنو مف ويمة إنسانية كيعية ،كأنو لـ
يخمؽ إال ليككف رقيقان لمركماف .)7



)1

راجع :ىاني الطعيمات ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2001 ،ص  .42،41وبلح الديف
كزم ،المحيط ي النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيية العربية ،القاىرة2000-1999 ،ـ ،ص  . 30تحي الكحيدم ،الفكر

السياسي ،المرجع السابؽ ،ص . 20، 19

)2

راجع :عبد الرحمف أبك النور ،قانكف حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،ط ،5مكتبة القدس ،غزة .2012 ،محمد وبلح السيد،

المرجع السابؽ ،ص .94

)3
)4

عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1999 ،ص .219
تعد مدكنة األلكاح اإلثن عشر الت ي ودرت ي ركما عاـ  451ىي أساس القانكف الركماني ،كىي كيعت باالتفاؽ عم وياغة قانكف
مكتكب يحكـ المدينة بعد وراع عنيؼ بيف العامة كاألشراؼ حكؿ حقكؽ كؿ طبقة ،كتيمنت المدكنة بعض األحكاـ التي تكفؿ يمانات

لؤل راد ي المساكاة كاجراء محاكمة عادلة كاالعتراؼ لمرقيؽ ب مجكعة مف الحقكؽ .راجع :السيد عبد الحميد كدة :المرجع السابؽ ،ص 98
كما بعدىا.

)5
)6
)7

تحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاورة كنظاـ الحكـ ي اإلسبلـ،ط ،5دار المقداد لمطباعة ،غزة ،2012 ،ص .91
كريـ كشاكش ،الحريات العامة ي األنظمة السياسية المعاورة ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1987 ،ص .45
حمدم عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة األساسية ي القانكف الكيعي كالفقو اإلسبلمي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية،2010 ،

ص . 70 ، 69
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عاً :سماث ث :
لقد حممت المسيحية كرتي "كرامة الشخوية اإلنسانية" ك "تحديد السمطة" ،أكدت عم كرامة

اإلنساف باعتبار أف ا﵀ ىك الذم خمقو ،كنادت بمبدأ المساكاة بيف الجميع أماـ ا﵀ كال تحرير العبيد،
كأكدت عم أف الفرد ىك غاية التنظيـ االجتماعي ،كمف ثـ يككف لزامان عم الجماعة أف تكفؿ لو كؿ

اعتداء
الخير ،الفرد غاية ي ذاتو؛ ألنو يممؾ مف الحقكؽ الطبيعية ما يجعؿ مف االعتداء عميو ىك
ه
عم اإلنسانية ،أما ما يتعمؽ بتحديد السمطة ،تذىب إل أف أم سمطة كؽ األرض ال يمكف أف تككف
و
و
إنسانية منظمة ىي
سمطة
سمطةه مطمقةه ،السمطة المطمقة يختص بيا ا﵀ كحده ،كبالتالي هف أم
سمطة محدكدة الوبلحية ،كما نادت المسيحية بالحد مف سمطة الممكؾ الدينية بمقتي قانكف أعم

مستمد مف طبيعة اإلنساف كالمجتمع  ،كأييان نادت بمبدأ وؿ السمطة الزمنية عف السمطة الدينية
انطبلقان مف الشعار الذم ر عو السيد المسيش بالقكؿ دع ما لقيور لقيور كما ﵀ ﵀)

)1

.

سمطحب سثان
س

س ثا ف

سعص

س اطى

إف الحػديث عػف الحقػػكؽ كالحريػات ػػي العوػكر الكسػػط يتطمػب بيػػاف كيػع ىػػذه الحقػكؽ ػػي

كؿ مف الحيارة األكربية كاإلسبلمية كذلؾ عم النحك التالي:

أ لً :س ضا

ث :

عاشت أكركبػا طػكاؿ العوػكر الكسػط

ػي ظػؿ السػمطاف المطمػؽ الػذم ال مكػاف لمفػرد كال يقػر

بأية حقكؽ أك حريات لو رغـ ظيكر بعض االتجاىات الفكرية التي تدعكا إل الحػد مػف سػمطة الممػكؾ،
ػػالفرد خي ػػع لم ارك ػػز س ػػمطة متع ػػددة متجس ػػدة بالمم ػػؾ كأمػ ػراء اإلقط ػػاع كالكنيس ػػة كى ػػي مطمق ػػة ،ككان ػػت

النتيجػػة قيػػاـ العديػػد مػػف الثػػكرات الشػػعبية لكسػػب المزيػػد مػػف الحقػػكؽ ،كأبػػرز ىػػذه الثػػكرات ثػػكرة الشػػعب
اإلنجميزم عم الممؾ جاف ي القرف الثالث عشر كعمػ أثرىػا اكتسػب الشػعب حقػكؽ جديػدة دكنػت ػي

كثيق ػػة كقعي ػػا المم ػػؾ ع ػػاـ  1215كال ػػذم أطمق ػػت عميي ػػا كثيق ػػة العي ػػد األعظ ػػـ م ػػف أج ػػؿ حماي ػػة الحري ػػة

الشخوػػية كعػػدـ التعػػرض ليػػا ،ككانػػت ىػػذه الكثيقػػة بمثابػػة اتفػػا و
ؽ معقػػكد بػػيف الممػػؾ كالميػػاجريف ،كقػػد
اشتممت الكثيقة عم الكثير مف األحكاـ المختمفة التي توكف الحقكؽ كالحريات (.)2



)1

راجع :عمي يكسؼ الشكرم ،حقكؽ اإلنساف بيف النص كالتطبيؽ ،دار وفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2011 ،ص  .37، 36والش حسف

سميع ،أزمة الحرية السياسية ي الكطف العربي،ط ،1الزىراء لئلعبلـ العربي ،القاىرة ،1988 ،ص  . 74تحي الكحيدم ،الفكر السياسي،
المرجع السابؽ ،ص . 59 ،58

)2

سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ليمانات حقكؽ اإلنساف كحرياتو ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة ،2011 ،ص  29كما بعدىا.
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ثانثاً :س ضا

إلاالمث :

النظاـ اإلسبلمي جاء بمجمكعة مف المبادئ األساسية تختص بالحقكؽ كالحريات ،كقد جاء بيا
عام ػةن دكف ذكػػر التفاوػػيؿ التػػي تتطػػكر بتغي ػر ظػػركؼ الزمػػاف كالمكػػاف كبمػػا يػػبلءـ حػػاؿ كػػؿ أمػ وػة كمػػا
كيمانات؛ لنفاذ القكاعد األساسية استميمت مف الكتػاب
تقتييو موالحيا ،كما كيع اإلسبلـ يكابطن
ن
كالسػػنة ،كقػػد كوػػؿ النظػػاـ اإلسػػبلمي بيػػذه المبػػادئ منزلػػة لػػـ يبمغيػػا أم نظػ وػاـ آخػػر ،كلػػـ تسػػبقو إلييػػا

شريعة أخرل( ،)1كاقرار الشػريعة اإلسػبلمية ليػذه الحقػكؽ لػـ يكػف نتيجػة ثػكرة شػعبية أك تطػكر اجتمػاعي

ػداء بنوػكص آمػرة لتكػكف منحػة إلييػة تبػرز ك ارمػة اإلنسػاف الػذم
كاقتوادم لممجتمع ،كانمػا شػرعتيا ابت ن
خوو ا﵀ تعال بالتكريـ كحمؿ األمانة(.)2
 -5س

كعم ىذا األساس يمكف بياف أىـ الحقكؽ كالحريات ي التشريع اإلسبلمي عم النحك التالي:
ف

س ثا

ساالم سشخصث :

ػؽ
أكد اإلسبلـ عم حؽ اإلنساف ي الحياة كالسبلمة الشخوية ،كاحتراـ ركحو كجسده ،كىك ح ه
مشترؾ بيف الناس ،يقكؿ تعال { ٌََٚمَدذ َوشمَِٕدبنَِٕدٟم َد ََ }  ،)3كتحػريـ االعتػداء عميػو ،الجسػد أثمػف مػا
يممكػػو اإلنسػػاف ػػي الكجػػكد ،باعتبػػار أف ا﵀ ىػػك الػػذم كىػػب الحيػػاة لئلنسػػاف لقكلػػو تعػػال { َََ ٚلتَمتٍُُدد ٛ

ٟح مش ََ م
َّللاُئِ مَلنِبٌ َحك }  ، )4كحذر ا﵀ سبحانو كتعالي مف ارتكاب جريمة القتؿ ػي قكلػو تعػالي
ظ ٌمتِ َ
ٌٕمف َ
ب م
َظًّ ١ب} . )5
َض َ
{ ََ٠َِٓ ٚمتًُ ُِإ ًِِٕب ُِتَ َعّ ًذ فَ َجضَ ُؤُٖ َ
ُٚأَ َع مذٌَُٗ َع َز نًبع ِ
بٚغ ِ
َ ٌَٚعَٕٗ َ
َّللاُ َعٍََ ِٗ ١
جَٕٙم ُُخَ بٌِ ًذ فَِ َٙ١
 -2س

ف

س ن ل:

كفمت الشريعة اإلسبلمية حؽ اإلنساف ي التنقؿ داخؿ الببلد أك السفر إل الخػارج بحري وػة تام وػة
دًٌَ ُى د ُُ َس َ 
ٞج َعد َ
دكف قيػػكد ،كاختيػػار محػػؿ إقامتػػو تبعػان لحاجتػػو كموػػمحتو ،يقػػكؿ تعػػال { ُ٘د َدٌ ٛمد ِز َ
َرٌُ ً
سصلِ ِٗۖ َٚئٌَُِ ٌُّٕ ِٗ ١شٛسُ}(. )6
َٛلفَبِ ُش ٛفََِِٕ ٟب ِوبَِ َٙ
بُ ٚوٍُِ ِِٓ  ٛ
-3

م سماك :

حرص اإلسبلـ عم حمايػة المسػكف كتقريػر حرمتػو ،حيػث يمنػع أم ػرد مػف االعتػداء عميػو أك
دشنُُ١دٛتِ ُىُ
اقتحامو أك دخكلو بدكف استئذاف واحبو ،قاؿ تعال { َ٠بأََُّٙ٠ب ٌم ِز َٓ٠م َُِٕدََ ٛلتَدذ ُخٍُ ٛنُُٛ١تًدبغََ ١
ٚتُ َغٍ َُّ  ٛعٍَٝأٍََِ٘ٙبۚ َرٌِ ُىُخَ ١شٌٌَ ُىٌَُ َعٍم ُىُتَ َز موشُ. )7(} َْٚ
َحتمٝتَغتَأِٔغَُ ٛ



)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تحي الكحيدم ،النظـ السياسية كنظاـ الحكـ ي اإلسبلـ  ،المرجع السابؽ ،ص .491
ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص .54
سكرة اإلسراء ،اآلية 70
سكرة اإلسراء ،اآلية 33
سكرة النساء ،اآلية 93
سكرة الممؾ ،اآلية 15
سكرة النكر ،اآلية 27
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م :

 -3س

ف

-1

سماا :

كفمػػت الشػريعة اإلسػػبلمية لئلنسػػاف العػػيش بأمػ و
ػاف ػػي المجتمػػع اإلسػػبلمي ،كأكجبػػت عمػ الدكلػػة
حماية الفرد مف االعتداء كاألذل  ،قاؿ تعال { فَ ََل ُعذ َ َْ ٚئِ مَل َعٌٍَ ٝظمبٌِ ِّ.)1(} َٓ١
نػػادل اإلسػػبلـ بالمسػػاكاة بػػيف النػػاس ػػي أكمػػؿ وػػكروة ،باعتبارىػػا مبػػدأ أساسػػي لمحقػػكؽ ،كقامػػت

المسػػاكاة بػػيف النػػاس أمػػاـ أحكػػاـ الشػريعة ،ك ػػي سػػاحة القيػػاء ،ك ػػي ممارسػػة حقػػكقيـ كحريػػاتيـ ،كأمػػاـ
التكػػاليؼ كاألعبػػاء العامػػة بػػبل تفرقػ وػة بسػػبب األوػػؿ أك المغػػة أك المػػكف ػػي عوػػر لػػـ يعػػرؼ يػػو األ ػراد

غير نظاـ الطبقات كالتفرقػة كالتمييػز بمختمػؼ أشػكالو( ، )2قػاؿ تعػال { َ٠دبأََُّٙ٠دب ٌٕمدبطُ ئِٔمدبخَ ٍَمَٕدب ُوُ ِِدٓ
بسفُۚ ٛئِ مْأَو َش َِ ُىُ ِعٕذ م
ََّللاِأَتمَب ُوُ }(. )3
ًبٚلَبَبئِ ًٌَِتَ َع َ
ٚأُٔثََ َٚ ٝج َعٍَٕب ُوُ ُشعُٛن َ
َر َو ٍش َ
-6

سمشا ك ف

س ثا ساثااث :

نجد أف حؽ المشاركة ي الحياة السياسية ي الدكلة اإلسبلمية أساسو مبدأ الشػكرل ،كذلػؾ ػي
()4
بٚسُُ٘فِِ َِ ٟش }(. )5
قكلو تعال { َٚأَِ ُشُُ٘ ُش َ
ٛسٜنَ } َُُٕٙ١كأييان قكلو عز كجؿ { ََ ٚش ِ
 -0س

ف

ث سفك :

كفمػػت الش ػريعة اإلسػػبلمية حريػػة الفكػػر كدعػػت إل ػ إعمػػاؿ العقػػؿ كالفكػػر كعػػدـ الجمػػكد ،قػػاؿ
تٌمََ٠ٍَ ٛتَفَ مىشُ}َْٚ
تعال { ئِ م
ْفَِ ٟرٌِهَ ََ٠٢ب ٍ
 -8س

ف

ث س أي:

()6

.

كفػػؿ اإلسػػبلـ حريػػة ال ػرأم لمجميػػع حػػاكميف كمحكػػكميف ،كدعػػاىـ لممسػػاىمة ػػي أمػػكر المجتمػػع
بالرأم كالقكؿ ،لذلؾ أكل اإلسبلـ حرية الرأم عنايةن كبرل؛ باعتبارىا الكسيمة لمتودم ألم انحر و
اؼ ي
()7
دٟأَح َغد ُ
دٓ}( )8كقكلػػو تعػػال { ٌَٚدتَ ُىٓ ِِددٕ ُىُأُ مِد ٌ
المجتمػػع  ،كذلػػؾ ػػي قكلػػو تعػػال { ََ ٚجددب ِدٌُُٙنِددبٌمتِِ٘ ٟد َ
 َََْٕٛٙ٠ٚع َِٓ ٌ ُّٕ َى ِشۚ َٚأٌَُٚئِهَ ُ٘ ُُ ٌ ُّفٍِحُ. } َْٛ
َ٠ٚأ ُِشُ َْٚنِبٌ َّعش ِ
ُٚف َ
َ٠ذ ُع َْٛئٌٌَِ ٝخَ ِ ١ش َ

( )9
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 -9س

ث سع ثل :

ف

أقر اإلسبلـ حرية العقيدة كأتاح لئلنساف الحػؽ المطمػؽ ػي أف يعتنػؽ مػا يشػاء مػف العقائػد ،بػؿ
كعمؿ عم كفالة ىذه الحرية كحمايتيا إل أقو الحدكد ،ميس و
ألحد أف يمػزـ غيػره عمػ تػرؾ عقيدتػو
أك اعتن ػػاؽ غيرى ػػا ،أك يمنع ػػو م ػػف ممارس ػػة ش ػػعائر عقيدت ػػو

()1

 ،كق ػػد س ػػجؿ القػ ػرآف الكػ ػريـ ى ػػذه الحقيق ػػة

ٓ٠لَددذتَبَد١مَٓ  ٌشُّ شد ُذ ِِددٓ ٌ َغدد} ٟ
بكيػػكح ،يقػػكؿ ا﵀ تعػػال { ََلئِود َ
دش َٖفِددٌ ٟددذ ِ

اء ى ٍم ىي ٍكفي ٍر } .)3
ى ٍميي ٍؤ ًم ٍف ىك ىم ٍف ىش ى
لق صالث لج ماعث :
 -01س

()2

ػاء
كقكلػػو تعػػال { ى ىمػ ٍػف ىشػ ى

ضدٌ ِ َ١ص َمدَل ُُفَبٔت َِشدشُ ٚفِدَ ٟس
حثت الشريعة اإلسبلمية عم العمػؿ لقكلػو تعػال { فَدا ِ َر لُ ِ
َّللاِ}( ، )4كأباح اإلسبلـ حرية التجارة ككفؿ حؽ الممكيػة بطريػؽ شػرعي كحريػة األ ػراد
َ ٚنتَ ُغِِٓ  ٛفَض ًِ م

ِ

ػػي التوػػرؼ بػػاألمكاؿ المممككػػة سػكاء بػػالبيع أك اليبػػة أك الكوػػية( ، )5قػػاؿ تعػػال { ََلتَددأ ُوٍُ ٛأَِد َدُ ٌَ ٛىُ
َدش ٍ ِِدٕ ُىُ }( ، )6كاحتػراـ حقػكؽ اآلخػريف كالك ػاء بػالعيكد ػي
دبسًُعَدٓت َ
بط ًِئِ مَلأَْ َت ُىد َْٛتِ َج َ
نَُ َٕ ١ىُنِبٌبَ ِ

قكلو عز كجؿ { َ٠بأََُّٙ٠ب ٌم ِز َٓ٠م َُِٕ ٛأَٚفُ ٛنِبٌ ُعمُِ ٛد }
-00

()7

سم أ :

.

أنوػػؼ اإلسػػبلـ المػرأة كحفػػظ ليػػا آدميتيػػا ككرامتيػػا ،كأكػػد أف المػرأة متسػػاكية مػػع الرجػػؿ ػػي

الحقػػكؽ كالكاجبػػات ،كحقيػػا ػػي الكوػػية كاإلرث كاختيػػار زكجيػػا كابػػداء الػرأم ،كذلػػؾ ػػي قكلػػو تعػػال
()8
ُّ ٌ ٚإ ِِٕ ُ
َدشنَ  ٌ ٌَِ ٛد َذ ِْ
ضُُٙأََ١ٌِٚب ُءنَع ٍ
َبتنَع ُ
َص١بٌ  ِِ مّبت َ
بئ ِ
ض } ٚلٌٗٛتعبٌٌٍِ{ٝش َج ِ
{ َُّ ٌ ٚإ َُِِٕ َْٛ
َص١بًب َِفشُٚضًب}(.)9
َ ٚل َشنُ ِِ  َْٛمّبلًَم ُِِٕٗأََ ٚوثُ َشٔ ِ
َ ٌٍِٕٚغب ِءٔ ِ
َص١بٌ  ِِ مّبت ََشنَ  ٌ ََ ٌِ ٛذ ِْ َ
ََ ٚل َشنَُ َْٛ
ض

ف ىذ إلطا أق س ش ثع إلاالم ضمانا
أاااث :

ماثة س ة

س ثةا

اة نل إسةى ثةال

 -1يركرة قياـ حككمة إسبلمية تقكـ عم مبدأ الشكرل كالعدالة كاحتراـ حقكؽ األ راد كحرياتيـ.
 -2إحياء مبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كىي كسيمة شعبية لمد اع عف الحقكؽ.



)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
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 -3تقنػػيف الحقػػكؽ كالحريػػات كمػػا أقرتيػػا الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كتيػػمينيا ػػي الكثيقػػة الدسػػتكرية لمدكل ػة
كاودارىا ي شكؿ تشريعات داخمية

()1

.

نخمص مما تقدـ إل أف الحقكؽ كالحريات التي أقرتيا الشريعة اإلسػبلمية شػاممة كوػالحة لكػؿ
زمػػاف كمكػػاف ،كليسػػت منح ػةن مػػف البشػػر ،كانمػػا ىػػي منح ػةه مػػف ا﵀ إل ػ الفػػرد  ،كبالتػػالي هنيػػا امتػػازت
باألوالة كاالستقبللية؛ ألنيا ثمرة عقيدة راسخة مرتبطة بتحقيؽ العبكديػة ﵀ عػز كجػؿ ،إذ كػاف اإلسػبلـ

سػ ػػباقان ػ ػػي كيػ ػػع نظام ػ ػان دقيق ػ ػان لحمايػ ػػة الحقػ ػػكؽ كالحريػ ػػات كاتخػ ػػاذه ركي ػ ػزة أساسػ ػػية لمنظػ ػػاـ السياسػ ػػي
كاالقتو ػػادم كاالجتم ػػاعي ،عج ػػزت عن ػػو ك ػػؿ االتفاق ػػات كالمكاثي ػػؽ الدكلي ػػة كاإلعبلن ػػات الو ػػادرة ع ػػف

المنظمات الدكلية بشأف تك ير كتقرير تمؾ الحماية .

سمطحب سثاس
س

س ثا ف عص سنيض

امتاز عور النيية بكالدة أ كار ليا تأثير كبير عم سيرة الحقكؽ كالحريات ،كقد ترجمت
ىذه األ كار ي إعبلنات الحقكؽ كنوكص الدساتير كاإلعبلنات الدكلية العديدة لحماية الحقكؽ

كالحريات.

أ لً :سمصال سفك ث :

كاف لمموادر الفكرية األثر الكبير ي نشأة نظرية الحقكؽ كالحريات العامة كظيكر مدرسة

القانكف الطبيعي ،كنظرية الحقكؽ الطبيعية ،كنظرية العقد االجتماعي التي نادم بيا ىكبز كلكؾ ثـ
جاؾ ركسك ،كانعكست تعاليميا عم الكاقع األكركبي كاألمريكي ،كتأكدت بوفة رسمية ي إعبلنات

بهيجاز عف كؿ مودر مف ىذه الموادر.
الحقكؽ ،كسنتحدث
ن
سط ثع :
 -0مل ا س ان
قامت مسفة ىذه المدرسة عم أساس أف ىناؾ قانكف ثابت ال يتغير مف كحي الطبيعة أسم
و
و
أخبلقية مجردة تمامان عف كؿ أىكاء
أسس
مف كؿ القكانيف ،ينطبؽ ي كؿ زماف كمكاف ،كيرتكز عم
المومحة الشخوية ،ك ي نفس الكقت يستند إل العقؿ كاليمير ،كباعتبار أف ىذا القانكف يقكـ عم
كرة الحؽ كالعدؿ ،كىذه المبادئ تجعؿ القانكف الطبيعي ي مرتبة عميا تتسام

ييا القيـ اإلنسانية

المثالية ،كتيدؼ إل تحقيؽ المساكاة كتأكيد الحرية لؤل راد جميعان دكف تفرقة بيف السادة كالعبيد ،أك بيف



)1

السيد عبد الحميد كدة ،المرجع السابؽ ،ص .148 ،147
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البيض كالسكد؛ مف ىنا انطمقت كرة القانكف الطبيعي كالعمؿ بو كاقعيان لتأكيد حقكؽ األ راد كمقاكمة

الطغياف . )1

سط ثعث :

 -2نظ ث س

كيعت ىذه النظرية ي القرف السابع عشر ،عم اعتبار أف الفرد أسبؽ مف المجتمع كأسم

منو ،كأف المجتمع قد ونع اإلنساف كلـ يونع اإلنساف لممجتمع ،كعميو هف لمفرد بحكـ آدميتو حقكقان
يستمدىا مف طبيعتو ال مما تودره الدكلة مف تشريعات؛ ألف ىذه الحقكؽ سابقة عم كجكد الدكلة،
كأف الفرد بدخكلو الجماعة إنما كاف ييدؼ إل

تأكيد ذاتو ككفالة حقكقو ،كليس إىدارىا أك التنازؿ

عنيا ،كبالتالي يقع عم عاتؽ الدكلة حمايتيا ،كال يجكز ليا االعتداء عمييا أك االنتقاص منيا . )2

 -3نظ ث سع ل لج ماع :

قاؿ بيذه النظرية العقدية ثبلثةه مف ركاد التيار العقبلني ي أكركبا ىـ "ىكبز" ك "لكؾ" ك

"ركسك"  ،كتؤكد ىذه النظرية أف العقد االجتماعي ىك الكسيمة المنيجية التي تقدـ تفسي انر لمعبلقة بيف

الشكؿ كالميمكف لئلرادة العامة كالحقكؽ الفردية عم

أساس أف الجماعة الحقةن عم

الفرد ،كأنيا

كجدت مف أجمو كلـ يكجد مف أجميا ،يي كجدت نتيجةن لتبلقي إرادات األ راد كارتيائيـ الحياة سكيان،
كأف الغاية المقوكدة مف ىذا المجتمع ىك الد اع عنيـ كحمايتيـ ،كالدكلة ليست إال عقد تأميف أك

يماف لحياة األ راد كسبلمتيـ
س

ثانثاً :إعالنا

:

)3

.

لقد ترجمت كرة الحقكؽ كالحريات التي حومت عمييا الشعكب نتيجة الكفاح المرير عم مر

العوكر ي مكاجية استبداد الممكؾ لممطالبة بحقكقيا كحرياتيا األساسية ،كاالعتراؼ بشخوية الفرد
ككرامتو ،كمف أبرز المبادرات القديمة لحماية الحقكؽ كالحريات ،كالتي تعرض أىـ الكثائؽ التاريخية

كانت ي انجمت ار كالكاليات المتحدة األمريكية ك رنسا كذلؾ عم النحك التالي:

 -0إعالنا

س

إلنجحث ث :

يعتبر العيد الكبير عاـ  1215أىـ اإلعبلنات التي كاف ليا األثر الكبير ي التاريخ السياسي

ي انجمترا ،أك ىي الكثيقة التي قدميا المياجركف اإلنجميز إل

الممؾ جاف سنتير؛ مف أجؿ حماية

الحرية الشخوية كعدـ التعرض ليا ،ككانت ىذه الكثيقة بمثابة اتفا و
ؽ معقكد بيف الممؾ كالمياجريف



)1

راجع :عبد الكاحد الفار ،المرجع السابؽ ،ص  .28،27ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص  .44السيد عبد الحميد كدة ،المرجع السابؽ،

ص  .40عبد الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص .45 ، 44

)2
)3

عبد الحكيـ حسف العيمي ،المرجع السابؽ ،ص .17،16
راجع :تحي الكحيدم ،النظـ السياسية كنظاـ الحكـ ي اإلسبلـ ،المرجع السابؽ ،ص  78كما بعدىا .عبد الكاحد الفار ،المرجع السابؽ،

ص  . 36، 35والش حسف سميع ،المرجع السابؽ ،ص  76كما بعدىا.
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لوكف الحقكؽ كالحريات ،ثـ أعقب تمؾ المحاكلة محاكلةن أخرل ،كىي كثيقة المطالبة بالحقكؽ عف
طريؽ التظمـ عاـ 1628ـ ،ككثيقة إعبلف الحقكؽ عاـ 1689ـ .)1

 -2إعالنا

م ثكث :

س

ودر دستكر أك شرعة رجينيا عاـ 1776ـ كتميز بتأكيده عم

الحريات الشخوية

كالسياسية ،ككثيقة إعبلف االستقبلؿ عاـ 1776ـ ،التي أعمنتيا دكؿ أمريكا الشمالية إباف حرب
و
عدد مف الحقكؽ كالحريات ،كلعؿ مف أبرز ما تيمنو اإلعبلف القكؿ بأف
التحرير متيمنان النص عم
الناس متساكييف ي الحقكؽ التي منحيـ الخالؽ إياىا ،كال يجكز سمبيا ،كعم الحككمات حماية ىذه

الحقكؽ كيمانيا

 -3إعالنا

س

)2

.

ف ف ناا:

اء؛ إذ يعد إعبلف
إف التجربة الفرنسية ي مجاؿ الحقكؽ كالحريات تعد مف أكثر التجارب ثر ن
حقكؽ اإلنساف كالمكاطف عاـ 1789ـ اإلعبلف األكثر شيرة كقيمة عالمية لحماية الحقكؽ كالحريات

العامة ،كاحتكاء نوكوو أوكؿ النظريات السياسية كالدستكرية الحديثة .)3
كمف اليركرم اإلشارة إل

أنو ي اقؿ مف ثمانية سنكات ودرت ثبلث إعبلن و
ػات لحقكؽ

اإلنسػاف ي رنسػا مستقاة مػػف ركح إعبلف 1789ـ ،تتمثؿ ي مشركع جيركندا عاـ 1793ـ ،كاعبلف
مكنتنارد عاـ 1793ـ ،كاعبلف الحقكؽ كالكاجبات عاـ 1795ـ

ثاسثاً :سم ثث

سل سث

)4

.

إلقحثمث :

لقػػد ترتػػب عم ػ مػػا جػػرل لمحقػػكؽ كالحريػػات مػػف اليػػياع كاىػػدار قيمػػة اإلنسػػاف ككرامتػػو أثنػػاء

الحػػرب العالميػػة األكلػػي كالثانيػػة ،كانكػػار الحقػػكؽ لػػبعض األ ػراد كاألقميػػات مػػف قبػػؿ األنظمػػة الحاكمػػة،

كجػػكب تيػػامف المجتمػػع الػػدكلي لمقيػػاـ بجيػ و
ػكد مشػػتركة؛ مػػف أجػػؿ التأكيػػد عمػ حقػػكؽ اإلنسػػاف كتحديػػد
ميمكنيا بشقييا السياسي كاالجتماعي كيػماف حمايتيػا( ،)5لػذلؾ وػدرت تباعػان العديػد مػف االتفاقيػات
كالمكاثيؽ الدكلية ذات الومة بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسػية ،سػكاء عمػ المسػتكل الػدكلي العػالمي

أك عم المستكل الدكلي اإلقميمي.



)1

راجع :ميا بيجت يكنس ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ي دستكر جميكرية العراؽ ،بحث منشكر ي مجمة الكك ة لمعمكـ القانكنية

كالسياسية ،جامعة الكك ة ،العدد األكؿ ،2009 ،ص  .123عب د الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص . 52، 51

)2

عم قريشي ،الحرية السياسية ي النظاـ الدستكرم المعاور كالفقو اإلسبلمي ،رسالة دكتكراه مقدمة إل كمية الحقكؽ ،جامعة األخكة منتكرم

قسنطينة ،الجزائر ،2005،2004 ،ص .134

)3
)4
)5

مازف رايي كحيدر عبد اليادم ،حقكؽ اإلنساف دراسة تحميمية مقارنة ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .110
غازم حسف وباريني ،الكجيز ي حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،ط ،3دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف  ،2011 ،ص .46
حمدم عامر ،المرجع السابؽ ،ص .121،120
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ف

 -0س

سم ثث

سل سث :

لقد كفؿ ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة عاـ 1945ـ ،التأكيد عمػ الحقػكؽ كالحريػات ،قػد نوػت

ديباجػة الميثػاؽ عمػ تأكيػد اإليمػػاف بػالحقكؽ األساسػية لئلنسػاف كبك ارمػػة الفػرد ،كالحقػكؽ المتسػاكية بػػيف
الرجػ ػػاؿ كالنسػ ػػاء ،كعممػػػت مػػػف خػػػبلؿ أجيزتيػ ػػا الفرعيػػػة عم ػ ػ تحقي ػػؽ الوػػػيغة العمميػ ػػة لتمػػػؾ الحقػ ػػكؽ
كالحريات

()1

 ،كعميو كانت ىناؾ حاجةن ماسةن ي األمـ المتحدة إل اتخاذ مبادرات مكممة لمميثاؽ أكثػر

طمكحان ك عالية ،قد أقرت الجمعية العامة مجمكعة مف الكثائؽ الدكلية الخاوػة بحمايػة حقػكؽ اإلنسػاف
كمف بينيا:

أ -إلعال

سعاسم س

إلناا عا :)2( 5938

يمثػػؿ اإلعػػبلف العػػالمي لحق ػػكؽ اإلنسػػاف عػػاـ 1948ـ الخطػػكة األكلػ ػ مػػف خط ػكات المنظم ػػة
الدكلية عم طريؽ تعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا ،كقد اكتسب أىميةن معنكية كسياسية ال تياىيو ييا
أيػػة كثيقػػة دكليػػة معاو ػرة ،قػػد تيػػمف ىػػذا اإلعػػبلف مقدمػػة كثبلثػػيف مػػادة ،حيػػث أكػػدت مقدمتػػو عم ػ

االعت ػراؼ بالك ارمػػة المتأوػػمة لكا ػػة أعيػػاء األس ػرة البش ػرية ،كبحقػػكقيـ المتسػػاكية التػػي تشػػكؿ الحجػػر
األساس الذم تقكـ عميو الحرية كالعدالة كالسبلـ ي العالـ(. )3

كيمكنن ػػا تقس ػػيـ الحق ػػكؽ كالحري ػػات ػػي ى ػػذا اإلع ػػبلف إلػ ػ قس ػػميف :الحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية

الم ػ ػكاد  )21-3كتشػ ػػمؿ الحقػ ػػكؽ الموػ ػػيقة بالشخوػ ػػية كالحقػ ػػكؽ المتعمقػ ػػة بحيػ ػػاة األ ػ ػراد االجتماعيػ ػػة

كالقانكنية كالحقكؽ السياسية ،كالحقكؽ االقتوادية كاالجتماعية كالثقا ية المكاد  )30-22كقد تيػمنت

حػػؽ الممكيػػة كالعمػػؿ كالتعمػػيـ المجػػاني ،كالحػػؽ ػػي ال ارحػػة كاإلجػػازة كالمشػػاركة الح ػرة ػػي حيػػاة المجتمػػع
الثقا ي ،كعبلقة الفرد بالمجتمع كاحتراـ حقكؽ اآلخريف .

ػػاإلعبلف الع ػػالمي لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف يؤك ػػد ػػي الفقػ ػرة الثاني ػػة م ػػف الم ػػادة  )29عمػ ػ أن ػػو " :ال

يخيع أم و
رد ي ممارسة حقكقو كحرياتو إال لمقيكد التي يقررىا القانكف مستيد ان منيا ،حو انر ،يماف
االعت ػراؼ الكاجػػب بحقػػكؽ كحريػػات اآلخ ػريف كاحتراميػػا كالك ػػاء كالعػػدؿ مػػف مقتيػػيات الفيػػيمة كالنظػػاـ
العاـ كر اه الجميع ي مجتمع ديمقراطي" .

كقد لعب اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف دك انر متعاظمان ي تأويؿ كرة الحقكؽ كالحريات رغـ

اختبلؼ الفقو حكؿ قيمتو القانكنية ،الرأم السائد ذىب إل أنو يتمتع بالقكة الممزمة عم جميع أعياء




()1س جع:د٠ببج ِ١ثبق ُِ ٌّتحذُ ٌّٛ ٚ،د(.ِٕٗ)76،73،56،55،3/1
 )2اعتمد كنشر عم المؤل بقرار الجمعية العامة  217ألؼ د )3-المؤرخ ي  10كانكف أكؿ /ديسمبر  .1948راجع :محمكد شريؼ بسيكني
كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،ـ ،1دار العمـ لممبلييف ،لبناف ،1988 ،ص .17

)3

عمي الدباس كعم أبك زيد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية ي تعزيزىا ،ط ،2دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف،

 ،2009ص .56
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المجتمػػع الػػدكلي ،كل ػذا كرد ػػي إعػػبلف طي ػراف عػػاـ 1968ـ ،كأخػػذ مكان ػان كبي ػ انر عم ػ وػػعيد الق ػكانيف

الداخمية لمدكؿ(. )1

ب -سعيل سل س سح

سملنث

ساثااث عا :)2( 5966

يعتب ػػر و ػػدكر العي ػػد ال ػػدكلي الخ ػػاص ب ػػالحقكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية خط ػػكةن ىامػ ػةن؛ نح ػػك تحقي ػػؽ

الحماية التشريعية لمحقكؽ كالحريات عم المستكل الدكلي

()3

 ،حيث جاءت أحكامو أكثر تفوػيبلن كدقػة

بطابع عالمي ممزـ .
ككيكحان مما كرد ي اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كتتسـ
و

كيتألؼ العيد مف ديباجة ك  )53مادة ،نجده مثبلن نص عم حؽ اإلنساف ي الحياة كاألمػاف

عم شخوو ،كالكرامة كحظر التعذيب كحرية التنقؿ كالمساكاة كحرمة الحياة الخاوة ،كالحؽ ي حريػة

االعتقػػاد كالعقيػػدة كالػػديف كالفكػػر ،كحريػػة التعبيػػر كالتجمػػع السػػممي كتكػػكيف الجمعيػػات كالحػػؽ ػػي إدارة

الشػػؤكف العامػػة ،كحػػؽ المشػػاركة كاكتسػػاب الجنسػػية حػػؽ الشػػعكب ػػي تقريػػر موػػيرىا ،كمػػا تطػػرؽ إل ػ

أحكػػاـ لػػـ يتعػػرض ليػػا اإلعػػبلف مثػػؿ الكسػػائؿ الدكليػػة لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف ،ككػػذلؾ أنشػػأ لجنػػة حقػػكؽ

اإلنساف كىي تابعة لمنظمة األمـ المتحدة؛ لئلشراؼ عم تنفيذ ىذه الحقكؽ(.)4

ج -سعيل سل س سح

لق صالث

لج ماعث

سث افث عا :)5( 5966

يتألؼ العيد الدكلي لمحقكؽ االقتوادية كاالجتماعية كالثقا ية مف ديباجة ك 31مادة ،حيػث أنػو
جاء عم عكس اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،خمؽ التزامات لكؿ الدكؿ الموادقة عميو ،كتناكلػت

نوكو ػػو مجمكعػ ػةن م ػػف الحق ػػكؽ مث ػػؿ :ح ػػؽ العم ػػؿ كت ػػك ير أج ػػر ع ػػادؿ ،كالح ػػؽ ػػي تك ػػكيف النقاب ػػات
كاليماف االجتماعي ،كحقكؽ األسرة كاألمكمة كالطفكلة كالتربية كالتعمػيـ كالوػحة كالمشػاركة ػي الحيػاة



)1
)2

راجع :غازم حسف وباريني ،المرجع السابؽ ،ص  ،59عبد الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص . 100
اعتمد كعرض لمتكقيع كالتوديؽ كاالنيماـ بقرار الجمعية العامة  2200ألؼ) المؤرخ ي  16كانكف األكؿ /ديسمبر  ،1966تاريخ بدء

النفاذ 23 :آذار /مارس  ،1976طبقان لممادة  . )49راجع :محمكد شريؼ بسيكني كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،ـ ،1المرجع السابؽ ،ص .31

)3

يذكر أف بعض الدكؿ العربية قد وادقت عم العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية مثؿ :تكنس ،سكريا ،ليبيا ،العراؽ ،لبناف ،األردف،

المغرب ،مور ،السكداف ،يذه الدكؿ ارتيت االلتزاـ دكليا أماـ بقية األطراؼ ك ي مكاجية مكاطنييا باحتراـ الحقكؽ المنوكص عمييا،
كعم كفالة ىذه الحقكؽ ،كما ال تزمت بتقديـ تقارير دكرية عما تـ بشأف إعماؿ تمؾ الحقكؽ ي أرايييا كلوالش مكاطنييا .راجع :شحادة أبك
زيد شحادة ،مبدأ المساكاة ي الدساتير العربية ي دائرة الحقكؽ كالكاجبات العامة ،الناشر  ، presالقاىرة ،2001 ،ص  .452
ك ي ىذا اإلطار يذكر أف دكلة مسطيف استممت اخطار مف االميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف كبوفتو الجية الكديعة لبلتفاقيات
كمكاثيؽ االمـ المتحدة ،بقبكؿ ايداع طمب انيماـ مسطيف لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم كقعو الرئيس محمكد
عباس ،رئيس دكلة مسطيف بتاريخ 2014 / 4 / 1ـ ،كالذم سكؼ يدخؿ حيز التنفيذ ي 2014 / 7 / 2ـ .راجع :مكقع ك ازرة الخارجية
لدكلة مسطيف عم الرابط التاليhttp://www.mofa.pna.ps/index.php/ar:

)4
)5

ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص .71
اعتمد كعرض لمتكقيع كالتوديؽ كاالنيماـ بقرار الجمعية العامة  2200ألؼ د )21-المؤرخ ي  16كانكف األكؿ /ديسمبر ،1966

تاريخ بدء النفاذ 3 :كانكف الثاني /يناير  ،1976طبقان لممادة  . )27راجع :محمكد شريؼ بسيكني كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،ـ ،1المرجع

السابؽ ،ص .22
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الثقا ية ،كذلؾ ك قان لمحدكد المقررة ػي القػانكف ،كبد ارسػة ىػذه الحقػكؽ ػي العيػد نجػدىا أكثػر شػمكالن مػف

الحقكؽ الكاردة ي اإلعبلف العالمي(. )1
ف

 -2س

ل فاقا

سم ثث

إلقحثمث :

كنشير عم سبيؿ المثاؿ إل عدد مف ىذه االتفاقات كالمكاثيؽ عم النحك التالي:

أ -ل فاقث

إلناا

ث س ماث

ثا و

اااث سعا : 5911

تعػػكد ك ػرة كيػػع ىػػذه االتفاقيػػة إل ػ الحركػػة األكركبيػػة؛ التػػي تيػػدؼ لتحقيػػؽ اتحػػاد أكثػػؽ بػػيف

أعيػػائو ،كأف حمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كالحريػػات األساسػػية كتحقيػػؽ المزيػػد منيػػا أحػػد كسػػائؿ بمػػكغ ىػػذا

اليدؼ ،كتتميز االتفاقية ككنيا ركزت عم الحقكؽ المدنية كالسياسية كانشاء أجيػزة لتحقيػؽ رقابػة عالػة
الحتراـ الحقكؽ كالحريات(.)2

ب -سمثثا

س

إلف ث

إلناا

سشع ب عا : 5985

جػػاء الميثػػاؽ اإل ريقػػي ػػي و ػػكرة اتفاقيػػة ممزمػػة لمػػدكؿ المكقع ػػة عم ػ ىػػذا الميثػػاؽ ب ػػالنيكض

بالحقكؽ كالحريات الػكاردة بالميثػاؽ كيػماف احتراميػا عمػ وػعيد دكؿ أ ريقيػا ،كقػد نػص الميثػاؽ عمػ
العديد مف الحريات المدنية كالسياسية كاالقتوادية(. )3

ج -سمثثا

سع

س

إلناا عا : 5993

وػػدؽ مجمػػس جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة عم ػ ىػػذا الميثػػاؽ ػػي عػػاـ 1994ـ ،كقػػد كردت ػػي ىػػذا

الميثاؽ العديد مف الحقكؽ كالحريات المدنية كالسياسية ،كقد جاءت وياغتو عم نفػس نيػج االتفاقيػات

الدكليػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كمػػا أف الميثػػاؽ العربػػي لػػـ ييػػؼ جديػػدان كانمػػا ىػػك تأكيػػد الػػنمط العربػػي ،كلػػـ
توػػدؽ عميػػو أيػػو دكلػػة عربيػػة( ،)4كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف جػػرت عمميػػة تحػػديث تمخػػض عنيػػا نسػػخة معدلػػة

اعتمػدتيا القمػػة العربيػة ػػي تػػكنس عػاـ 2004ـ ،كقػػد دخػػؿ الميثػاؽ العربػػي لحقػػكؽ اإلنسػاف حيػػز النفػػاذ
ي مارس 2008ـ.

كالمبلحظة العامة أف مكاثيؽ حقػكؽ اإلنسػاف تعكػس تطػكر دائػرة ىػذه الحقػكؽ ،كبالتػالي لػـ تعػد

قاورة عم حرية الحركة كالتورؼ كاالختيار بؿ امتػدت عمػ الحقػكؽ االجتماعيػة كاالقتوػادية ،كىػي
حقكؽ يستطيع الفرد بمباشرتيا التمكف مػف مباشػرة الحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية ،كلمػا كانػت حركػة حقػكؽ



)1
)2

عم الدباس كعم أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص .73،72
كقعت االتفاقية األكربية لحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية مف قبؿ الدكؿ األعياء ي مجمس أكركبا ي  4نك مبر عاـ 1950ـ ي

ركما ،كدخمت حيز التنفيذ عاـ 1953ـ .راجع :عيس

بيرـ ،المرجع السابؽ ،ص  .149،148تحي الكحيدم ،حقكؽ اإلنساف كالقانكف

الدكلي اإلنساني ،المرجع السابؽ ،ص  .244عبد الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص . 131، 130

)3

كقعت الدكؿ أعياء منظمة الكحدة اإل ريقية عم ىذا الميثاؽ ي  27يكنيك عاـ 1981ـ خبلؿ قمة نيركبي ،كأوبش نا ذ المفعكؿ ي العاـ

1986ـ .راجع :عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ك قا ألحدث الدساتير العالمية كالمكاثيؽ الدكلية ،ج ،2ط ،1دار
النيية العربية ،القاىرة ،2005 ،ص  248كما بعدىا .محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص .115

)4

محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص .116
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اإلنساف المعاورة قد مرت عبر جيميف متعاقبيف كمتداخميف مع بعييما ،الجيؿ األكؿ ىػك جيػؿ حقػكؽ
اإلنساف المدنية كالسياسية أم "جيؿ حقكؽ اإلنساف الفرد كالمكاطف" ،أما الجيؿ الثاني ىك جيػؿ الحقػكؽ

االقتوادية كاالجتماعية كالثقا ية أم "جيؿ حقكؽ اإلنساف الجماعية"(. )1

كالبػػد مػػف اإلشػػارة إل ػ أف مجػػاالت حقػػكؽ اإلنسػػاف تتسػػع مػػع مػػركر الػػزمف كتتطػػكر أوػػبحت

ىنػاؾ مجمكعػة مػػف الحقػكؽ التػي تحتػػاج إلػ تعػاكف الجميػػع سػكاء عمػ المسػػتكييف الػداخمي أك الػػدكلي؛
لككف ىذه الحقػكؽ ذات بع وػد إنسػاني عػاـ كػالحؽ ػي التنميػة ،كالحػؽ ػي السػبلـ ،كالحػؽ ػي التيػامف،
كالحؽ ي بيئة نظيفة ،كىك ما يطمؽ عمييا "الجيؿ الثالث مف الحقكؽ"(. )2

كعميػػو ي ػػرل جانػػب م ػػف الفق ػػو كنحػػف نؤي ػػده أف المكاثيػػؽ الدكلي ػػة كاإلقميمي ػػة أكػػدت عمػ ػ احتػػراـ

الحقكؽ كالحريػات العامػة لؤل ػراد ككجػكب وػيانتيا ككيػع اليػمانات الكفيمػة بػردع مػف تسػكؿ لػو نفسػو
االعتداء عمييا ،إال أنيػا كانػت منطقيػة ككاقعيػة ػي تعامميػا مػع ىػذه الحقػكؽ كالحريػات ،كذلػؾ بهتاحتيػا

لمقػػانكف الػػداخمي تنظػػيـ بعػػض وػػكر الحقػػكؽ كالحريػػات العامػػة س ػكاء أكػػاف ػػي نوػ و
ػكص دسػػتكرية أـ
نوكص قكانيف عادية

()3

.



)1
)2
)3

أحمد تحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،ط ،2دار الشركؽ ،القاىرة ،2000 ،ص .42،41
مازف رايي كحيدر عبد اليادم ،المرجع السابؽ ،ص .190
محمد الركف ،التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ كالحريات العامة ،بحث منشكر ي مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة األمارات العربية المتحدة ،العدد

الثامف ،نك مبر  ،1994ص .380
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سم
مفي

سثان
اثما يا سف يث

س

يتمتع الفرد ي كؿ الدكؿ كالمجتمعات بحقك و
ؽ كحريات معينة ،كيستكم ي ذلؾ دكؿ الشرؽ

و
كالغرب كدكؿ الشماؿ كالجنكب ،الفرد لو حقكؽ كحريات معينة ي كؿ و
كمكاف ،بغض النظر عف
زماف
األيدكلكجيات كالفمسفات السائدة ،كميما كاف النظاـ السياسي المتبع ،كما أف ىناؾ بعض الحقكؽ لـ

تكف معرك ة ي العوكر القديمة كعر ت حديثان ،كيحتاج منا ىذا المكيكع إل تحديد مفيكـ الحقكؽ
كالحريات ثـ بياف أىـ التقسيمات الفقيية التقميدية كالحديثة ،ككيفية معالجو القانكف األساسي الفمسطيني

لمحقكؽ كالحريات ،كسكؼ نتناكؿ ىذا المكيكع مف خبلؿ المطالب التالية:
سمطحب

ل :مفي

س

سمطحب سثان  :س اثما

.

سف يث سح

سمطحب سثاس  :معاسج س ان

ااا

.

سفحاطثن سح
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س ثا .

سمطحب
مفي

ل
س

اختمػؼ الفقػو الدسػتكرم حػكؿ تعريػؼ كػؿ مػف الحػػؽ كالحريػة ،كقػد يكػكف مػف المفيػد بيػاف مػػا إذا

كانت كممة الحؽ كالحرية مفيكميف متراد يف أـ مسػتقميف مػف خػبلؿ إيػراد بعػض تعريفػات الحػؽ كالحريػة
كتحديد العبلقة بينيما.

س ث :

أ لً :ع ثف س

انقسـ الفقو حكؿ تعريؼ الحؽ

()1

إل عدة مذاىب ،أنوار المذىب الشخوي عر و بأنو "قدرة

إرادية لواحب الحؽ" أم قدرة اإلرادة عم أعماؿ معينة ،بينما يذىب أنوار المذىب المكيكعي إل
اعتباره "مومحة مشركعة يحمييا القانكف" ،كنظ انر لبلنتقادات المكجية لكبل التعريفيف ،اتجو البعض إل

الجمع بيف عنورم اإلرادة كالمومحة ي تعريؼ الحؽ ،كىك المذىب المختمط ،كالذم عر و بأنو "قدرة
و
لمومحة معينة" ،أك ىك مومحة يحمييا القانكف عف طريؽ قد ورة إرادية يعترؼ بيا
إرادية مسخرة
و
لشخص معيف ،ىذا كال يشترط لكجكد الحؽ أف تككف المومحة كاإلرادة لنفس الشخص

()2

 ،كأييان لـ

يسمـ ىذا التعريؼ مف االنتقاد ،لذلؾ ذىب جانب مف الفقو إل تعريؼ الحؽ بأنو "ما ثبت عم كجو

االختواص كقرر بو الشارع سمطة أك تكميفان تحقيقان لمومحة معينة"

()3

كيؤخذ عم

.

التعريفات السابقة لمحؽ غياب عنور االستئثار ،لذلؾ درج أغمب الفقو عم

تعريؼ الحؽ بأنو "رابطة قانكنية بمقتياىا يخكؿ القانكف شخوان مف األشخاص عم سبيؿ االنفراد
و
شخص آخر"(. )4
كاالستئثار؛ التسمط عم شيء أك اقتياء أداء معيف مف

كيػػرل جانػػب مػػف الفقػػو أنػػو يكجػػد وػػمةه كثيقػةه بػػيف القػػانكف كالحػػؽ؛ ألف القػػانكف ىػػك الػػذم يرتػػب

االلتزامات كالحقكؽ ،كلكف يثار التساؤؿ أييما أسبؽ عف اآلخر؟ كاإلجابة عم ىذا التساؤؿ يختمؼ ي

الفكػػر الميب ارلػػي عنػػو ػػي الفكػػر االشػػتراكي ،حيػػث يػػرل أوػػحاب المػػذىب الميب ارلػػي أف األ ػراد يتمتعػػكف

بحقػػكؽ طبيعيػػة قبػػؿ قيػػاـ الجماعػػة المنظمػػة كقبػػؿ القػػانكف ،كأف كظيفػػة القػػانكف ىػػك المحا ظػػة عمػ تمػػؾ



)1

الحؽ ي المغة ىك  :الثابت ببل شؾ كىك نقيض الباطؿ كجمعو حقكؽ كحقاؽ ،كيطمؽ عم الودؽ يقاؿ:حققت قكلو ،كظنو تحقيقان ،كيطمؽ

أييا عم

الكاجب يقاؿ:حؽ الشيء بحؽ أم كجب .راجع :الشيخ اإلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،مختار الوحاح ،

المكتبة األمكية ،بيركت ،دمشؽ ،1978 ،ص .٦٤٣عمر مرزكقي ،حرية الرأم كالتعبير ي الجزائر ي ظؿ التحكؿ الديمقراطي ،رسالة
ماجستير مقدمة إل

)2


كمية العمكـ السياسية كاإلعبلـ ،جامعة بني يكسؼ بف خدة  ،الجزائر ،2005 ،ص .15

راجع :محمد حساـ لطفي ،المدخؿ لدراسة القانكف ،ط ،6بدكف دار نشر ،القاىرة ،2008 ،ص  418كما بعدىا ،داكد الباز ،حؽ المشاركة
ي الحياة السياسية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص  .14عمي قريشي ،المرجع السابؽ ،ص  .66عم الشكرم ،المرجع

السابؽ ،ص .17

)3
)4

ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص .26
عبد الحكيـ العيمي ،المرجع السابؽ ،ص .176
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الحقػػكؽ ،بينمػػا يػػرل أوػػحاب المػػذىب االشػػتراكي أف الجماعػػة ىػػي غايػػة كػػؿ تنظػػيـ قػػانكني ،كأنػػو لػػيس

لمفرد التمسؾ بحقكؽ ردية عم حساب الجماعة

()1

.

أمػػا الحريػػة( )2قػػد تعػػددت كتباينػػت تعاريفيػػا عنػػد الفقيػػاء ،حيػػث عر ػػت الحريػػة بأنيػػا "مجمكعػػة
و
بحماية
الحقكؽ المعترؼ بيا كالتي اعتبرت أساسية ي مستكل حيارم معيف ،كبالتالي يجب أف تتمتع
و
قانكنية خاوة تكفميا الدكلة ،مف خبلؿ عدـ التعرض ليا كبياف كسائؿ حمايتيا"( ، )3بينما ذىب جانػب
مف الفقو كعر يا بأنيا "حؽ مقرر لكؿ أ رد المجتمع ،يي حؽ عاـ أك مركز قانكني عاـ ،كبالتالي ىي

حؽ مشترؾ بيف أ راد المجتمع السياسي"

()4

.

كيبقػػي التعري ػػؼ ال ػػذم ج ػػاءت ب ػػو الم ػػادة الرابعػػة م ػػف اإلع ػػبلف الفرنس ػػي لمحق ػػكؽ ع ػػاـ 1789ـ

لمحريػػة وػػحيحان ػػي معنػػاه ،الحريػػة قكاميػػا القػػدرة عم ػ عمػػؿ كػػؿ شػػيء ال ييػػر بػػاآلخريف ،كال تحػػد
ممارسة الحقكؽ الطبيعية لكؿ إنساف إال بالحقكؽ التي تؤمف لؤلعياء اآلخريف ي المجتمع ،كال يجكز

أف تحدد ىذه الحدكد إال بقانكف

()5

.

كمف جانبنا نرل مع بعػض الفقػو أف الحريػة يػركرية كأساسػية ػي المجتمعػات المعاوػرة ميمػا

كانت المسميات التي أطمقػت عمييػا ،يػي ػي ميػمكنيا تشػكؿ أحػد العناوػر األساسػية البلزمػة لمفػرد،

كىي جزهء أويؿ مف حياة اإلنساف كمف أجميا يحيا
ثانثاً :سعالق

س

ث

()6

.

س ث :

اختمؼ الفقو ي تحديد طبيعة العبلقة بيف الحؽ كالحرية ،ذىب البعض إل أف الحرية تعتبر

أوؿ جميع الحقكؽ ،كأنيا السبب الرئيسي ي نشأة األنظمة المتعمقة بيا ،كما أنيا أسبؽ مف الحقكؽ

مف حيث النشأة ،مما يجعؿ لمحرية ميمكنان أكسع كأشمؿ ،كليا جانب إيجابي كآخر سمبي ي
و
كقت كاحد ،أم أف الفرد يتمتع بهمكانية القياـ بالفعؿ أك عدـ القياـ بو ي نفس الكقت بدكف

اإليرار باآلخريف

()7

.



)1

راجع :عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ك قان ألحدث الدساتير العالمية كالمكاثيؽ الدكلية ،ج ،1ط ،1دار النيية

)2

الحرية لغة ىي نقيض العبكدية كجمعيا أحرار كحرائر ،كتطمؽ عم الخوكص عم كؿ شيء دخيؿ ،يقاؿ :رص حر ،أم عتيؽ األوؿ

العربية ،القاىرة  ،2005ص  .28ميا بيجت يكنس ،المرجع السابؽ ،ص .120

ليس ي نسبو ىجف  ,كيقاؿ :أرض حرة أم ال رمؿ ييا .راجع :أحمد بف محمد عم المغربي الفيكمي ،الموباح المنير ،ج ،1المطبعة


األميرية ،القاىرة ،1909 ،ص  .200عمر مرزكقي ،المرجع السابؽ ،ص .17

)3
)4
)5
)6
)7

حمدم عامر ،المرجع السابؽ ،ص .36

عومت الشيخ ،النظاـ القانكني لحرية إودار الوحؼ ،دار النيية العربية ،القاىرة ،1999 ،ص .21
عبد الغني بسيكني ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،1997 ،ص .268
محمكد شريؼ بسيكني كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،ـ ، 3دار العمـ لممبلييف ،لبناف ،1989 ،ص.68
راجع :محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص  .35عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ،ج ،1المرجع السابؽ ،ص

.37 ،36
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كيرل بعض الفقو المعاور كجكد رؽ بيف الحؽ كالحرية ي المفيكـ ،ينعكس عم

مدل

التورؼ ي كؿ منيا ،جكىر الحؽ عندىـ انفراد كاستئثار بمكيكع الحؽ كمحمو ،أما الحرية يي
المكانة العامة التي قررىا الشارع لؤل راد عم حدو سكاء

()1

.

بينما اتجو رأم آخر بأف الحؽ كالحرية تعبيريف متبلزميف ي الكقت الحاير بغض النظر

عما إذا كانت الدكلة تعترؼ بجميع الحقكؽ كالحريات العامة كتدرجيا ي تشريعاتيا الكيعية كتسبغ
عمييا حمايتيا القانكنية ،أك أنيا تيمؿ جانبا منيا عف عمد أك عف غير عمد ،كىك ما يتكقؼ إل حد

كبير عم المذىب الذم تعتنقو الدكلة

()2

.

كيرل بعض الفقو أف إيفاء الحماية القانكنية عم الحرية يترتب عميو التباس ي يـ معن

و
ميمكف مشترؾ ،ذلؾ أف التزاـ الدكلة
الحرية كمعن الحؽ ،حيث أف ىناؾ تداخؿ ي المعنييف ي
و
بسمكؾ إيجابي ي مكاجية واحب الحؽ ،ىك مف مميزات الحؽ ،هذا تكا رت ىذه الخاوية
كالغير
لمحرية سميت بأنيا حرية عامة ،كاختمطت بالحؽ ،كما أف كبلن مف الحؽ كالحرية يعط

لواحبو

حؽ دستكرم
وبلحية ممارستو باختياره ،كليذا تعتبر الحرية حقان ،بالنسبة إل الحؽ ي التعبير هنو ه
تمتزـ الدكلة بتك يره ،إال أف واحبو يممؾ حرية تحديد ميمكف ىذا التعبير ،كمف ثـ هف الحريات

تندرج تحت مفيكـ الحقكؽ ،كتتميز ي قدرة واحبيا عم اختيار منيج معيف ي ممارسة بعض
و
طبيعة كاحدة(. )3
الحقكؽ تحت مظمة الحماية القانكنية ،لذلؾ هف الحؽ كالحرية يرجعاف إل

كذىب جانب مف الفقو بحؽ أف الحرية مفيكـ مبلزـ لمحؽ كال يمكف يميا مف دكنو؛ ألف

الحرية تعني كجكد حؽ مسبؽ ،كبمعن آخر إف مفيكـ الحؽ أشمؿ مف مفيكـ الحرية ،الحرية ىي
جزء كنكع مف الحقكؽ يمكف التقايي بيا شأنيا شأف حقكؽ اإلنساف األخرل

)4

.

تأسيسان عم ما سبؽ ،يرل الباحث أف ىذه التعريفات كالمدلكالت تؤكد عم العبلقة الكثيقة بيف

الحؽ كالحرية ،إال أف اآلراء عمكمان ال تتفؽ بشأف مدل ىذه العبلقة ،يرل البعض عدـ إمكانية الفوػؿ
بػػيف الحقػػكؽ كالحريػػات كػػكف األخي ػرة ىػػي الجػػكىر األسػػاس لؤلكل ػ  ،كالػػبعض اآلخػػر يػػرل أف الحريػػات

تعبير يستخدـ؛ لمداللة عم حقك و
ؽ تتكل السمطات العامة تنظيميا ك رض االلتزاـ بيا .
العامة ه



)1
)2

ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص .30
راجع :عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ،ج ،1المرجع السابؽ ،ص  .34ميا بيجت يكنس ،المرجع السابؽ،

ص .121

)3
)4

أحمد تحي سركر ،المرجع السابؽ ،ص .52
ماجد راغب الحمك ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2000،ص.815
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كقد أشار اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ 1948ـ إل "الحؽ ي حرية التنقؿ"

ي حرية التفكير كاليمير كالديف"

()2

 ،ك"الحؽ ي حرية الرأم كالتعبير"

()3

()1

ك"الحؽ

 ،كأييا ي العيديف

الدكلييف الخاويف بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالحقكؽ االقتوادية كاالجتماعية كالثقا ية الوادريف عاـ

.1966

ما ذىب إليو بأف الحؽ كالحرية أوبحتا تعبيريف

كالحقيقة نحف نؤيد جميكر الفقو إل
و
طبيعة كاحدة ،كى إمكانية ممارسة الشخص لمنشاط الذم نص
متبلزميف كمتراد يف ،كبلىما يرتد إل
عميو الدستكر ،كخير و
دليؿ عم ذلؾ أف الفقو كالدساتير المعاورة مثؿ الدستكر المورم لسنة 2012ـ
ي
كالقانكف األساسي الفمسطيني قد استخدـ عبارة الحقكؽ كالحريات العامة كمتراد يف ،كلـ يميز بيف ما
يعتبر حقان كما يعتبر حرية .

كعم الرغـ مف كؿ ما تقدـ هنو يمكف تعريؼ الحقكؽ كالحريات العامة تعريفان مبسطان بأنيا

"الحقكؽ كالحريات األساسية ،كالمعترؼ بيا دستكريان كتشريعيان ،كالتي ال يستغني عنيا اإلنساف ي
حياتو ،كتكفميا الدكلة كتحمييا كتنظميا"

()4

.

سمطحب سثان
س اثما

سف يث سح

س ثا

تختمػػؼ المسػػميات التػػي تطمػػؽ عم ػ ىػػذه الحقػػكؽ كالحريػػات ،مػػف الفقيػػاء مػػف يسػػتخدـ مفيػػكـ

الحقكؽ كالحريات الفردية ،كمنيـ مف يسػتخدـ مفيػكـ الحقػكؽ المدنيػة ،كأحيانػا تسػم الحقػكؽ كالحريػات
العامػػة ،كمػػف الدسػػاتير مػػا يسػػتخدـ مفيػػكـ حقػػكؽ ككاجبػػات الم ػكاطنيف األساسػػية كالدسػػاتير ػػي الػػدكؿ

االش ػ ػػتراكية ،كمني ػ ػػا م ػ ػػا يس ػ ػػتخدـ مفي ػ ػػكـ الحري ػ ػػات كالحق ػ ػػكؽ كالكاجب ػ ػػات العام ػ ػػة كالدس ػ ػػتكر المو ػ ػػرم

لعػػاـ 1971ـ

()5

 ،كالتسػػمية األكثػػر اسػػتخدامان ػػي الفقػػو ك ػػي الدسػػاتير الحديثػػة ىػػي الحقػػكؽ كالحريػػات

العامػة؛ كذلػؾ بسػبب تيػمينيا امتيػازات لؤل ػراد ػػي مكاجيػة السػمطة العامػة مػف ناحيػة ،كالػ عمكميتيػػا
و
بوفة عامة عم قدـ المساكاة كبدكف تمييز بيف المػكاطنيف كاألجانػب مػف جي وػة
كتمتع جميع األ راد بيا
ثانيػػة ،كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني كتعديبلتػػو خوػػص البػػاب الثػػاني تحػػت عنػكاف



)1
)2
)3
)4
)5

المادة  )1/13مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ .1948
المادة  )18مف اإلعبلف المشار إليو.
المادة  )19مف اإلعبلف المشار إليو
عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ،ج ،1المرجع السابؽ ،ص .40
مجدم مدحت النيرم ،النظـ السياسية ،دار أـ القرل ،المنوكرة ،1996 ،ص .293
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الحقكؽ كالحريات العامة( ، )1كيرجع تطكر ىذه المسميات إل أف قائمة الحقكؽ كالحريات ليست ثابتة،
و
تقسيمات عديػدة
كيتغير ميمكنيا بتغير الزمف كاختبلؼ طبيعة النظاـ السياسي السائد ،ككيع الفقياء
لمحقكؽ بيدؼ إلقاء اليكء عم ميمكف ىذه الحقكؽ كتحديد مفيكميا كنطاقيا كمداىا

()2

كبناء عم ذلؾ سنعرض أىـ تقسيمات الفقو لمحقكؽ كالحريات عم النحك التالي :
ن

.

أ لً :اث سف و س حثلي:
 -1اث لثج :

ميز "ليكف ديجي" بيف الحقكؽ السمبية التي تظير ي وكرة قيكد عمػ سػمطة الدكلػة ،كالحقػكؽ
االيجابية التي تتيمف خدمات ايجابية تقدميا الدكلة لؤل راد(. )3

 -4اث ى ث :

ذىب "مكريس ىكريك" إل

أف الحقكؽ كالحريات تقسـ إل

ثبلث أقساـ ،يتمثؿ األكؿ ي:

الحريات الشخوية مثؿ الحرية الشخوية ،كالحرية العائمية ،كحرية التعاقد ،كالتقسيـ الثاني :يتجسد ي
الحريات المعنكية أك الركحية مثؿ حرية التعميـ كالعبادة كالوحا ة ،كحرية االجتماع ،أما التقسيـ

الثالث :هنو يتيمف الحريات االجتماعية مثؿ حرية إنشاء المؤسسات االقتوادية كحرية النقابات(. )4

 -4اث اما :

يقسػػـ الفقيػػو "اسػػماف" الحقػػكؽ كالحريػػات إلػ قسػػميف :المسػػاكاة المدنيػػة كالحريػػة الفرديػػة ،كتشػػمؿ

المساكاة المدنية ،المساكاة أماـ القانكف ،المساكاة أماـ القياء ،المساكاة ي اليرائب ،المسػاكاة ػي تقمػد
الكظػػائؼ العامػػة ،أمػػا الحريػػة الفرديػػة قػػد ميػػز ييػػا بػػيف الحريػػات ذات الميػػمكف المػػادم التػػي تتعمػػؽ
بموالش األ راد المادية كالحريات التي تتعمؽ بموالش األ راد المعنكية(. )5

كقد انتقد جانب مػف الفقػو ىػذا التقسػيـ مػف ثػبلث جكانػب ،أكليػا أف التمييػز بػيف الميػمكف المػادم

ػائج قانكنيػػة أك عمميػػة ،ي ػبلن عػػف أف بعػػض ىػػذه الحريػػات
كالميػػمكف المعنػػكم ال يترتػػب عميػػو أيػػة نتػ و
تمثؿ جانبا ماديا كمعنكيا ي الكقػت نفسػو ،حػؽ األمػف مػثبل لػو ميػمكف مػادم كىػك عػدـ إمكػاف تقييػد

حريػػة الفػػرد إال ك قػان لمقػػانكف ،كمػػا أف لػػو ميػػمكنان معنكيػان ال ينكػػر ،كأخيػ انر تجاىمػػو لمحقػػكؽ االجتماعيػػة



)1
)2
)3
)4

)5

تحي الكحيدم ،النظـ السياسية كنظاـ الحكـ ي اإلسبلـ ،المرجع السابؽ ،ص .366
كريـ كشاكش ،المرجع السابؽ ،ص . 59
راجع :ثركت بدكم ،النظـ السياسية ،دار النيية العربية ،القاىرة ،1999 ،ص .385عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص .269

راجع :ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،الحقكؽ السياسية لمتعدد الجنسية ،دار النيية العربية ،القاىرة ،2004 ،ص  . 17،16وبلح الديف

كزم ،المرجع السابؽ ،ص.74،63
راجع :اركؽ البر ،دكر مجمس الدكلة المورم ي حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،ج ،1مطابع سجؿ العرب ،القاىرة ،1988 ،ص .190

عم قريشي ،المرجع السابؽ  ،ص .71
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مثػػؿ حػػؽ العمػػؿ كاليػػماف االجتمػػاعي كالوػػحي ،كحػػؽ تكػػكيف النقابػػات كاخراجيػػا مػػف دائ ػرة الحقػػكؽ
كالحريات العامة(. )1

ثانثاً :اث سف و س لث :

 -1اث ج ج ث ل :


قاـ "بيردك" بتكزيع الحقكؽ كالحريات إل أربع مجمكعات عم النحك التالي :
أ -الحريات الشخوية البدنية :تتيمف حرية الذىاب كاإلياب كحؽ األمف ،كحرية الحياة الخاوة التي

تشمؿ حرمة المسكف كالمراسبلت .


ب -الحريات الجماعية :تشمؿ حؽ االشتراؾ ي الجمعيات كحرية االجتماع كحرية المظاىرات .
ج -الحريات الفكرية :تتفرع إل حرية الرأم كحرية الوحا ة كحرية التعميـ كالحرية الدينية كالعقائدية

كحرية المسرح كالتمفزيكف .

د -الحقكؽ االقتوادية كاالجتماعية :تشمؿ حؽ العمؿ كحؽ الممكية كحرية التجارة كالوناعة(. )2
 -4اث ك سثا :


ونؼ "كمكد ككليار" الحريات العامة إل ثبلث أوناؼ رئيسية :


أ -الحريات الشخوية :تتيمف حؽ األمف كحرية الغدك كالركاح كاحتراـ حرمة المسكف كالمراسبلت .

ب -الحريات الفكرية :تحتكل عم

حرية الرأم كحرية الديف كالتعميـ كالوحا ة ،كحرية االجتماع


كتككيف الجمعيات .

ج -الحريات االقتوادية كاالجتماعية  :تشمؿ حؽ العمؿ كالحرية النقابية كحؽ الممكية كحرية التجارة
كالوناعة(. )3

 -4اث ث

ل ي:

قسـ الدكتكر "ثركت بدكم" الحقكؽ كالحريات إل قسميف رئيسييف:

أ -الحقكؽ كالحريات التقميديػة :تشػمؿ الحريػات الشخوػية كتتنػكع إلػ حريػة التنقػؿ كحػؽ األمػف كحرمػة
المسكف كسرية المراسبلت ،أما الحريات الفكرية تشمؿ حرية العقيػدة كالتعمػيـ كالوػحا ة كحريػة المسػرح
كالسينما كاإلذاعة كحرية الرأم ،بينما تتيػمف حريػات التجمػع عمػ حريػة تكػكيف الجمعيػات كاالجتمػاع،


كما أف الحريات االقتوادية تشمؿ حؽ الممكية كحرية التجارة كالوناعة .

ب -الحقكؽ االجتماعية :تتيمف حؽ العمؿ كما يتفرع عنو مف حقك و
ؽ كيمانات(. )4



)1
)2
)3
)4

ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص .386
راجع :مازف رايي كحيدر عبد اليادم ،المرجع السابؽ ،ص  .139،138ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،المرجع السابؽ ،ص .18
راجع :عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص  .271وبلح الديف كزم ،المرجع السابؽ ،ص .64
ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص 391كما بعدىا .
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ثل فيم :

 -3اث مصطف أ

قسـ الدكتكر "موطفي أبك زيد يمي" الحقكؽ كالحريات العامة إل ثبلث أقساـ:

أ -الحريات الشخوية :تتيمف حرية التنقؿ كحؽ األمف ،كحرية المسكف كسرية المراسبلت ،كاحتراـ
السبلمة الذىنية لئلنساف.

ب -حريات الفكر أك الذىنية :تشمؿ عم حرية الرأم ،كحرية االعتقاد ،كحرية مزاكلة الشعائر الدينية
كحرية التعميـ ،كحرية الوحا ة ،كحرية االجتماع ،كحرية تككيف الجمعيات.

ج -الحريات االقتوادية :تحتكل عم حرية التممؾ ،كحرية التجارة ،كحرية الوناعة

()1

.

و
كنرل مع
جانب مف الفقو أف اختبلؼ التقسيمات الفقيية لمحقكؽ كالحريات يعتبػر مسػألةن شػكميةن

إل حد كبير ،كأنيا تمتقي جميعان كمف دكف استثناء حكؿ مفردات تمؾ الحقكؽ كالحريات ،كتنطمؽ جميع
تمػػؾ المحػػاكالت الفقييػػة لتقسػػيـ الحقػػكؽ كالحريػػات ػػي إطػػار تجميعيػػا ػػي مجمكعػ و
ػات رئيسػػية لسػػيكلة

حورىا كالتعرؼ عم ميمكنيا ،كتونيؼ كؿ مجمكعة بما يتكا ؽ كميمكف الحؽ أك الحرية(. )2

سمطحب سثاس
معاسج س ان

ااا

تيمف القانكف األساسي الفمسطيني

()3

سفحاطثن سح

س ثا

العديد مف المبادئ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو

األساسية ،كخوكوان الكاردة منيا ي اإلعبلنات كالمكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية ،مع األخذ بعيف
االعتبار الرؤية الكطنية الفمسطينية كالثكابت الكطنية التي يؤمف بيا الشعب الفمسطيني ،كيحتكل

القانكف األساسي عم

مقدمة كسبع أبكاب ،كقد اىتـ المشرع الدستكرم الفمسطيني بتيميف القانكف

األساسي اعت ار ان بالحقكؽ كالحريات؛ نظ انر ألىمية إقرارىا بمكجب قكاعد دستكرية ،كتـ ترسيخ مجمكعة

كبيرة مف الحقكؽ كالحريات كاليمانات ،التي ترق

ي مجمميا إل مستكل المجتمعات الديمقراطية .



)1
)2

موطفي أبك زيد ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ج ،1دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .154
راجع :داكد الباز ،المرجع السابؽ ،ص  .31عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص  .273ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،المرجع السابؽ،

ص .21

)3

بدأ القانكف األساسي الفمسطيني بالنفاذ ي 2002/7/7ـ ،حيث ودر ي 2002/5/29ـ؛ كنشر بالكقائع الفمسطينية " الجريدة الرسمية

لمسمطة الكطنية الفمسطينية" ،كتـ تعديمو ي 2003/3/18ـ؛ لكيع مادة دستكرية تنص عم تحديد وبلحيات رئيس الكزراء بعد استحداث
منوب رئيس الكزراء ،كنشر بالعدد الممتاز  )2الكقائع الفمسطينية تحت عنكاف "القانكف األساسي المعدؿ" ،كودر التعديؿ الثاني ي
2005/8/13ـ ،كنشر بالكقائع الفمسطينية ي 2005/8/18ـ .راجع :تحي الكحيدمٌّ  ،ببدب  ٌذعتٛسٌ  ٠عبِ ِع ششح  ٌتطٛس ت
ٌذعتٛس ٠فٟفٍغط،ٓ١طِ،5طبنع ٌّمذ د،غضُ،2011،صِٚ191بنعذ٘ب.
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أ لً :م لم س ان

ااا :

بالرغـ مف أف القانكف األساسي الفمسطيني كلد ي إطار المرحمة االنتقالية التي نجمت عف

اتفاؽ إعبلف المبادئ بيف السمطة الكطنية الفمسطينية كاسرائيؿ ،قد أكرد ي مقدمتو "إ ٌف ككف ىذا
القانكف المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة( ،)1يك يشكؿ بالبداىة خطكةن أساسيةن عم طريؽ تحقيؽ
الحقكؽ الكطنية كالتاريخية الثابتة لمشعب العربي الفمسطيني ،كال يوادر عم أم نحك حقو ي
مكاومة السعي كالعمؿ مف أجؿ العكدة كتقرير الموير ،بما ي ذلؾ إقامة الدكلة الفمسطينية بعاومتيا

القدس ،كما أف أحكامو المؤقتة ال تسقط حقان لفمسطيني ،حيثما كجد ،ي التمتع بحقكؽ متساكية مع
مكاطنيو عم أرض الكطف"(.)2

كما أكدت مقدمة القانكف األساسي( )3عم تشبثيا بالديمقراطية كالحرية كحقكؽ اإلنساف كسيادة
القانكف كارساء قكاعد دكلة المؤسسات ،سكاء بطر و
يقة مباشروة أك غير مباشروة ،كالتأكيد عم األسس
ن
الثابتة التي تمثؿ الكجداف الجماعي لمشعب الفمسطيني ،بمككناتو الركحية كعقيدتو الكطنية ،كانتمائو
القكمي ،كما اشتمؿ ي أبكابو عم مجمكعة مف القكاعد كاألوكؿ الدستكرية المتطكرة سكاء يما يتوؿ
اختبل يا بما يحقؽ العدؿ كالمساكاة لمجميع دكف

بيماف الحقكؽ كالحريات العامة كالشخوية عم

تمييز ،أك يما يخص مبدأ سيادة القانكف ،كتحقيؽ التكازف بيف السمطات ،مع تكييش الحدكد الفاومة
و
ناحية
بيف اختواوات كؿ منيا ،بحيث تكفؿ ليا االستقبللية مف ناحية ،كالتكامؿ ي األداء مف

أخرل ،كذلؾ ي سبيؿ المومحة الكطنية العميا التي ىي رائده الجميع.
س ان

س ثا :

ااا سح

ثانثاً :نف ل س اب سثان ف
إ ف معالجة المشرع الدستكرم الفمسطيني لمكيكع الحقكؽ كالحريات ال تختمؼ عف غالبية

الدساتير العالمية ،بهقرار مجمكعةن مف الحقكؽ كالحريات التي تشمؿ الجيميف األكؿ كالثاني مف حقكؽ
اإلنساف ،حيث أ رد القانكف األساسي الباب الثاني تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات العامة ي المكاد مف



)1

ككف الشعب الفمسطيني لـ يستكمؿ عناور استقبللو كسيادتو ،هف ذلؾ ال يمنع مف كجكد دستكر ،الكاقع الدكلي يؤكد عم

أف كجكد

الدستكر ال يمنع استكماؿ السيادة ،الدكؿ منقكوة السيادة يمكف أف يككف ليا دستكر ،لذلؾ كاف لفمسطيف دستكر منذ عاـ  1922ككاف
لؤلردف دستكر منذ عاـ  1928كىما تحت االنتداب البريطاني ،ككاف لميبيا دستكر منذ عاـ  1951كىي تحت االحتبلؿ اإليطالي ،كاأللماف
أييان كانكا تحت احتبلؿ القكل األربع الرئيسية الكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد السك يتي ،ك رنسا ،كبريطانيا) كمع ذلؾ قد كاف ليـ

دستكر ينظـ شؤكف الحكـ ،راجع :عواـ عابديف ،سير العممية الدستكرية ككيفية بناء الدستكر الفمسطيني ،المركز الفمسطيني لمبحكث


السياسية كالمسحية ،راـ ا﵀ ،2004 ،ص .11

)2
)3

راجع :مقدمة القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005
ي شأف القيمة القانكنية لمقدمة الدساتير الديباجة) ،يؤكد الفقو الدستكرم بأنيا تحكز عم قكة قانكنية معادلة لمدستكر ي قكتو اإللزامية،

كذلؾ ألنيا تعتبر جزءان ال يتج أز منو ،كتكمف أىميتيا ،ي احتكائيا عم قكاعد كأحكاـ تكجييية كمنيجية ،تعمؿ عم تكييش أىداؼ النظاـ

كمعالمو الذم يجب أف تسكد ي المجتمع ،كمقكماتو األساسية ،كىي بذلؾ تعتبر إحدل مككنات الدستكر ،كاذا خالؼ القانكف أك البلئحة

أحكاميا أوبش مشكبان بعيب مخالفة الدستكر .راجع :تحي الكحيدم ،القياء الدستكرم ي مسطيف ،ط ،1مطابع المقداد ،غزة،2004 ،


ص .218
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 ،)33-9كلـ يميز بيف ما يعتبر حقان كما يعتبر حرية ،قد اشتمؿ عم مجمكعة الحقكؽ كالحريات
العامة التي يتمتع بيا الفمسطينيكف كاليمانات التي تكفؿ ممارسة ىذه الحقكؽ كالحريات ،كالتأكيد أف

حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمةن ككاجبة االحتراـ ،كمطالبة السمطة الكطنية لمعمؿ عم
االنيماـ إل المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية( ،)1كما أكد عم مبدأ المساكاة أماـ القانكف كالقياء لجميع
الفمسطينييف دكف تمييز( ،)2كجاءت بعض النوكص الدستكرية الكاردة ي القانكف األساسي لتؤكد عم

احتراـ ما يتمتع بو كؿ رد مف حقكؽ لويقة بشخويتو ،كحؽ اإلنساف ي الحياة أك ي سبلمة جسده

أك ي وكف عريو ،أك ي حريتو ،كقد شرعت مبادئ كقكاعد قانكنية كثيرة دستكرية كجنائية كمدنية

مف أجؿ وكف حقكؽ اإلنساف ،منيا عم سبيؿ المثاؿ ما يقيي بو القانكف األساسي مف عدـ جكاز
و
و
إجراء أم تجر و
عممية عم أحد دكف رياء قانكني مسبؽ ،كما ال يجكز إخياع أحد
طبية أك
بة
لمفحص الطبي أك لمعبلج أك لعممية جراحية إال بمكجب القانكف( ،)3كالنص عم أف الحرية الشخوية

حؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تمس ،كال يجكز القبض عم أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم
ه
()4
و
قيد أك منعو مف التنقؿ إال و
بأمر قيائي ك قان ألحكاـ القانكف  ،كما نص القانكف األساسي وراحةن
عم حرية العقيدة كالعبادة شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة( ،)5كال يجكز الرقابة
عم كسائؿ اإلعبلـ أك كقفيا أك إنذارىا إال ك قان لمقانكف ،كبمكجب و
حكـ قيائي( ،)6ككفؿ حؽ
التقايي كمنع تحويف األعماؿ كالق اررات اإلدارية مف رقابة القياء( ،)7ككفؿ حؽ المشاركة السياسية
بما ييا تشكيؿ األحزاب السياسية كاالنيماـ إلييا ،كتشكيؿ النقابات كالجمعيات ،كعقد االجتماعات

الخاوة كالعامة ،كتقمد المناوب كالكظائؼ العامة ،كحؽ التوكيت كالترشيش ي االنتخابات( ،)8كما
كفؿ الحؽ ي التعبير ،كعدـ المساس بحرية الرأم

()9

 ،كيماف حؽ التعميـ كالعمؿ كالسكف كالتنقؿ .

كمف خبلؿ استعراض بعض النوكص الدستكرية المنظمة لمحقكؽ كالحريات العامة ي القانكف

األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ،2003يتبيف أنو كاف يتيمف نوكوان متطكرة ي ىذا المجاؿ
مقارنةن مع عدد مف الدساتير العربية ،كيمكننا القكؿ أف القانكف األساسي الفمسطيني نظـ الحقكؽ
كالحريات ي ئتيف كىما الحقكؽ االجتماعية كاالقتوادية كالثقا ية ،ككذلؾ الحقكؽ المدنية كالسياسية

التي ىي محؿ بحثنا ىذا.



)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

راجع :المادة  )10مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة .َ2005
راجع :المادة  )9مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )16مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )11مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )18مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )27مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )30مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )26مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )19مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
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ل

سفصل

سملنث

أااس س نظث سلا ي سح

ساثااث

إذا كاف الشعب ىك واحب السيادة ،يك يفكض ىيئةن حاكمةن نيابةن عنو؛ لممارسة تمؾ

السيادة ،كمف الطبيعي أف تخيع تمؾ الييئة الحاكمة لمقانكف ي نظاـ الدكلة القانكنية التي تحترـ

القانكف ي كؿ ما تقكـ بو مف تور ات كالتدخؿ ي عبلقات مع الغير ،كلما كانت الدكلة تيتـ
بالتك يؽ بيف الحؽ كالحرية كالمومحة العامة ،هف ميمة الدستكر ىي تنظيـ التعايش السممي بيف

السمطة كالحؽ ي إطار الدكلة ،لذلؾ هف الدستكر يعد حجر األساس لويانة حقكؽ األ راد كحرياتيـ
مف تجاكز السمطة التي كجدت أوبلن لويانة ىذه الحقكؽ كالحريات ،كاذا كانت السمطة مكجكدة

ليماف الحقكؽ كالحريات مف خبلؿ التنظيـ الذم يؤدم إل االبتعاد عف الفكي المؤدية إل يياع

الحرية كعكدة االستبداد ،هنو ليس ىناؾ يمانة احتماؿ تجاكز السمطة ذاتيا عم الحريات ،كأف كجكد
مثؿ ىذا االحتماؿ يد ع إل يركرة إيجاد ىذه اليمانة المتمثمة بالدستكر  ،)1كعم ذلؾ سكؼ نتناكؿ
ىذا المكيكع ي ثبلث مباحث عم الكجو اآلتي:
سم

سم

سم

ل :ع ف س ان

ااا

سثان  :س نظث س ش ثع سح

سثاس  :س ث ل سمف ض عحى س

سفحاطثن
سملنث

)1

كريـ كشاكش ،المرجع السابؽ ،ص .41
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ساثااث .

سملنث




اس

سملنث

ساثااث .

ساثااث .

ع ف س ان

عم

ااا

سم

ل

سفحاطثن

اس

ساثااث

سملنث

يعد القانكف األساسي الكثيقة العميا ي النظاـ الدستكرم الفمسطيني؛ لما لو مف قدسية كسمك
و
قانكنية ي النظاـ القانكني لمدكلة؛ ألنو يتناكؿ المبادئ العامة كالفمسفة
ما دكنو مف قكاعد

السياسية كاالقتوادية كاالجتماعية التي يتعيف انتياجيا مف جميع السمطات العامة ي الدكلة ،كلككف
الحقكؽ أغم القيـ المرتبطة بشخص اإلنساف كحياتو ،قد كاف مف المنطؽ أف يككف مكانيا الطبيعي
ومب القانكف األساسي ،كذلؾ أحاؿ إل

القانكف تنظيـ ممارسة بعض الحقكؽ

)1

اليكء عم ذلؾ ،سيتـ تقسيـ المبحث إل مطمبيف عم النحك التالي:
سمطحب

ل :سنص عحى س

س ثا ف صحب س ان

سمطحب سثان  :س ثم س ان نث سحنص عحى س

ف صحب س ان



)1

حمدم عامر ،المرجع السابؽ ،ص .157،156
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ااا .

ااا .

 ،كألجؿ تسميط

سمطحب
سنص عحى س

س ثا ف صحب س ان

حرص المشرع الدستكرم عم

الكثيقة الدستكرية ،كأيف

ل
ااا

تقرير الحقكؽ المدنية كالسياسية ،كالنص عمييا ي ومب

عمييا سمكان عم

التشريعات العادية ،مما ألغ

قيمتيا القانكنية ،كأبعد عنيا وفة عدـ اإللزاـ أك ككنيا قكاعد أخبلقية مجردة

()1

أ لً :أاح ب سمش ع سلا ي سالع ف اس

إمكانية قياـ جدؿ حكؿ
.

:

لقد سار المشرع الدستكرم الفمسطيني ي اتجاه تيميف الحقكؽ المدنية كالسياسية ي ومب

الكثيقة الدستكرية "القانكف األساسي"

()2

تمشيان بما انتيجتو غالبية الدساتير الحديثة ،كاليدؼ ىك كفالة

احتراميا كتحقيؽ يمانات ممارستيا؛ ذلؾ ألف كركد تمؾ الحقكؽ ي ومب القانكف األساسي مف شأنو
أف يسبغ عم ىذه الحقكؽ القكة التي تتمتع بيا النوكص الدستكرية ،كحمايتيا ي مكاجية المشرع

نفسو

()3

.

كلـ يتبع المشرع الدستكرم الفمسطيني أسمكب تقرير الحقكؽ كالحريات العامة ي إعبلنات

الحقكؽ أك ي ديباجة القانكف األساسي ،كلع ٌؿ ي ذلؾ تجنب لما قد يثار بشأف القيمة القانكنية ليذه
اإلعبلنات( ،)4كما لـ يتبع ما نوت عميو بعض الدكؿ مف تقرير ىذه الحقكؽ ي قكانينيا العادية كما

ىك الحاؿ ي انجمت ار ،كما قد يؤدم إليو ىذا األمر مف إمكانية المشرع العادم ي تعديؿ ىذه الحقكؽ
بالزيادة أك النقواف

()5

 ،إنما تبن األسمكب الذم اتبعو الدستكر األمريكي ي تقرير الحقكؽ كالحريات

و
نوكص كردت ي ومب الكثيقة الدستكرية ،مما أسبغ عمييا مف القكة ما لمنوكص
العامة ي



)1

محمد الركف ،المرجع السابؽ ،ص . 393 ،392

)3

راجع :اركؽ عبد البر ،دكر المحكمة الدستكرية المورية ي حماية الحقكؽ كالحريات ،النسر الذىبي لمطباعة ،القاىرة ،2004 ،ص .251

)2
مدكف كودر ي كثيقة تيمنت نوكوان مكتكبة ،ككيع بكاسطة المجمس التشريعي السمطة التشريعية
القانكف األساسي الفمسطيني ٌ
العادية) ،كأجريت بعض التعديبلت عميو .راجع :تحي الكحيدل ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص .177

محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص .59

)4

لقد ثار جدؿ قيي ي كؿ مف رنسا كمور حكؿ القيمة القانكنية لممبادئ التي تتيمنيا إعبلنات الحقكؽ ،االتجاه األكؿ ينكر كؿ قيمة

قانكنية ممزمةن ليا ،باعتبارىا تتيمف مبادئ مسفية كسياسية كأخبلقية ،أما االتجاه الثاني قرر بأنيا ممزمة كلكف اختمفكا ي مدم اإللزاـ
القانكني ،بينما االتجاه األخير اتخذ مكقؼ كسط بيف االتجاىيف السابقيف ،بأف ال يتخذ مكقؼ مطمؽ نحكىا ،بؿ يجب التمييز ي ىذه

المبادئ .راجع :كجدم غرباؿ ،حماية الحرية ي مكاجية التشريع ،دار النيية العربية ،القاىرة ،1990-1989 ،ص  144كما بعدىا.

)5

عم

الرغـ مف كجكد بعض كثائؽ كاعبلنات الحقكؽ ي إنجمترا ،إال أف الكيع القانكني لمحقكؽ يستند أساسان إلي القكانيف الوادرة مف

البرلماف؛ كيرجع السبب ي ذلؾ إل

أف الدستكر اإلنجميزم دستكر مرف يمكف أف يعدؿ أم نص يو بنفس الطريقة التي تعدؿ بيا سائر

القكانيف .راجع :حسف يكسؼ ،اليمانات الدستكرية لمحرية الشخوية ،دار النيية العربية ،القاىرة ،1992 ،ص .108
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الدستكرية األخرل ،األمر الذم يمتنع عميو أف يودر أم تشريع يمس أك ينتيؾ تمؾ الحقكؽ ،كبالتالي

يع يتعارض كما نص عميو الدستكر مف الحقكؽ يعد غير دستكرم ككاجب اإللغاء
كؿ تشر و

()1

.

كتحقيقان لذلؾ قد كرد ي المادة  )119مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

2005ـ أنو "يمغي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف األساسي المعدؿ".

كالحقيقة أف ذكر الحقكؽ ي الدستكر ينتج أثريف ميميف كىما أنو مف الناحية اإليجابية يكيش
و
بشكؿ رسمي ،كمف الناحية السمبية يبيف مدل ورامة أك خفة
لمفرد مدل قبكؿ أك ر ض الدكلة ليا
القيكد التي تيعيا أعم

كثيقة دستكرية ي تمؾ الدكلة عم

حقكؽ كحريات سكانيا ،كما أف كجكد

نوكص دستكرية مكتكبة يامنة لمحقكؽ كالحريات العامة يجعؿ سبيؿ االعتداء عمييا أكثر وعكبة

مف حاؿ انعداـ ىذه النوكص؛ كعدـ تك ر كثيقة دستكرية تيمنيا كتمزـ احتراميا

()2

.

أم مف الحريات

أف "كؿ اعتداء عم
عم ذلؾ أكدت المادة  )32مف القانكف األساسي ٌ
الشخوية أك حرمة الحياة الخاوة لئلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف
األساسي أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ كتيمف السمطة

الكطنية تعكييان كامبلن عادالن لمف كقع عميو اليرر" ،كما أكجب القانكف األساسي احت ارـ الحريات
كالحقكؽ الفردية بحالة الطكارئ كنوت المادة  )111عم

أنو "ال يجكز رض قيكد عم

الحقكؽ

كالحريات األساسية إال بالقدر اليركرم لتحقيؽ اليدؼ المعمف ي مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ".

لذلؾ تتميز الحقكؽ كالحريات بأف ممارستيا يجب أف تككف ي متناكؿ الجميع دكف تفرقة

لسبب ما ،أك لمركز اجتماعي ما ،كتتدخؿ الدكلة لبلعتراؼ بيا كتييئة الظركؼ المناسبة لممارستيا،
كما تتسـ الحقكؽ كالحريات بالنسبية ،هنيا ليست مطمقة كال ثابتة مف حيث المكاف كالزماف ،إذ تختمؼ

مف مكاف آلخر ،كمف زمف آلخر ،كيظير ذلؾ جميان مثبل أثناء مركر الدكلة بظركؼ استثنائية غير
عادية ،تحتـ نكعان مف التقييد لمحريات العامة

)3

.

كالجدير بالمبلحظة أف القانكف األساسي قد خوص بابان مستقبلن لمحقكؽ كالحريات العامة كمف

يمنيا الحقكؽ المدنية كالسياسية ،مثؿ حرية اإلقامة كالتنقؿ ،كحرمة المسكف ،كحرية الرأم كالتعبير،

كحرية العقيدة ،كحؽ المشاركة ي الحياة السياسية ،كنظميا تنظيمان دقيقان ،كما كيع اليمانات الكفيمة
لحمايتيا ،كذلؾ عم النحك الذم يحقؽ ليا ميزة االعتراؼ الدستكرم كجعميا أسم مف جميع القكاعد

القانكنية األخرل.



)1

النظاـ األمريكي ينظر إل حقكؽ المكاطف األمريكي كحرياتو عم ككنيا حقكؽ طبيعية مقدسة أسبؽ ي كجكدىا مف الجماعة كالدكلة ،كال

يمكف التنازؿ عنيا ،لذلؾ عم الدكلة الحفاظ عمييا .راجع :حسف يكسؼ ،المرجع السابؽ ،ص  196كما بعدىا.

)2
)3

محمد الركف ،المرجع السابؽ ،ص . 395 ،394
حبشي لزرؽ ،أثر سمطة التشريع عم الحريات العامة كيماناتيا ،رسالة دكتكراه مقدمة إل كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة أب بكر

بمقايد ،الجزائر ،2013 ،ص . 22 – 20
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ثانثاً :ط

نظث س

سملنث

ساثااث :

إف األساليب التي تسمكيا الدساتير ي تنظيـ الحقكؽ ليست كاحدة ،كانما تسمؾ ي ذلؾ إحدل

الطرؽ التالية:

 -5إف المشرع الدستكرم عندما يعترؼ بالحقكؽ المدنية كالسياسية ي متف الدستكر ،هنو ليس
لسمطات الدكلة إزائيا غير اختواص مقيد ،تمتزـ باحتراميا ككفالة تنفيذىا كتطبيقيا كما كرد

بالنص( ،)1كمثاؿ ذلؾ ما تنص عميو المادة  )9مف القانكف األساسي المعدؿ عم أف "الفمسطينيكف
أماـ القانكف كالقياء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي

أك اإلعاقة" ،كبمكجب ىذا النص القطعي ،هف المساكاة أماـ القانكف مقررة لكا ة المكاطنيف دكف

استثناء ،كال يجكز تمييز أم مف المكاطنيف عم اآلخريف ،ككذلؾ حظر إبعاد المكاطنيف ،كىذا الحؽ

نوت المادة  )28مف القانكف األساسي المعدؿ بقكليا "ال يجكز إبعاد أم مسطيني عف أرض الكطف
أك حرمانو مف العكدة إليو أك منعو مف المغادرة أك تجريده مف الجنسية أك تسميمو ألية و
جية أجنبية"،
كبالتالي يحظر عم

أم سمطة مف سمطات الدكلة إبعاد الفمسطيني عف إقميـ الدكلة ،أك منعو مف

المغادرة كاسقاط جنسيتو ،ك ي ىذه الحالة يجب احتراـ إرادة المشرع الدستكرم .

 -4أف ينص الدستكر عم الحقكؽ المدنية كالسياسية ،كيسمش لممشرع العادم بالتدخؿ لتنظيميا ،كلكف
بقيكد دستكر و
و
ية محددة كوريحة عم المشرع العادم أف يراعييا( ، )2كمثاؿ ذلؾ ما نوت عميو المادة
 )20مف القانكف األساسي المعدؿ بقكليا "حرية اإلقامة كالتنقؿ مكفكلة ي حدكد القانكف" ك ؽ ىذا
خارج كطنو ،هف ىذا النص يعد غير دستكرم

ودر تشريعه يجيز إبعاد الفمسطيني إل
النص إذا ى
كمخالفان لمبدأ المشركعية ،كالحاؿ ذاتو ينطبؽ عم كؿ ما تودره السمطة التنفيذية مف ق اررات.

يع دكف قيكد وريحة
 -4تنص الدساتير عم بعض الحقكؽ المدنية كالسياسية ،كتجيز تنظيميا بتشر و
عم المشرع العادم ،المشرع ىنا حوؿ عم تفكيض دستكرم إزاء ىذه الحقكؽ ،كمف ثـ ال يير ي

تنظيمو ليا
بعبار و
ات تعرؼ بالنوكص المقيدة ،كأبرز ىذه العبارات ما كرد ي القانكف األساسي "ك قان لمقانكف" .
()3

 ،كىذا ىك االتجاه السائد ي الدساتير المقارنة ،الحؽ يقترف ي النص الدستكرم

كمثاؿ ذلؾ ما جاء بو البند األكؿ كالثاني مف المادة  )26مف القانكف األساسي المعدؿ عم

أف

()4
تشكيؿ الجمعيات كاألحزاب السياسية أك االنيماـ إلييا مكفكلة كتنظـ بقانكف  ،يأتي التشريع مكمبلن

لمدستكر ي تنظيـ الحقكؽ كتحديد شركط ممارستيا كبياف حدكدىا.



)1
)2
)3
)4
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كتأسيسان عم ما سبؽ ،ذىبت محكمة القياء اإلدارم ي مور إل أف النوكص الدستكرية
و
يع ييعيا مكيع التنفيذ ،ألف نوكص
التي تكفؿ الحقكؽ كالحريات تنفذ دكف
حاجة إل ودكر تشر و
الدستكر نا ذة بذاتيا ،يبلن عف أنيا ال تنشئ الحقكؽ كانما تكشؼ عنيا حسب ،كىذا الحكـ كاجب

اإلتباع بالنسبة لمحقكؽ عمكمان ،أم سكاء تمؾ التي ال يحيؿ الدستكر ي تنظيميا إل تشريع أك تمؾ
و
التي يحيؿ ييا الدستكر إل قانكف ينظميا ،حتي ي حالة عدـ ودكر
قانكف منظـ تككف ىذه حقكقان
نا ذة يمكف ممارستيا ،كذلؾ بطبيعة الحاؿ ي حدكد النظاـ العاـ كبمراقبة القياء إل حيف ودكر

القانكف المنظـ لتمؾ الحقكؽ

()1

.

كيرل الباحث أف ىذا الحكـ الوادر مف محكمة القياء اإلدارم المورم قاو انر عم الحقكؽ

كالحريات التقميدية التي يككف لمدكلة اتجاىيا مكقفان سمبيان كليس عمبلن إيجابيان ،كما أف ىذه الحقكؽ
و
و
بتنظيـ تشريعي مف الدكلة ،لكيع ىذه الكعكد مكيع التنفيذ عف طريؽ
كعكد ال تتحقؽ إال
مجرد
ى

إودار التشريعات المنظمة لمحقكؽ كالحريات التي يقررىا الدستكر.

كمما يجب التأكيد عميو ي ىذا الودد أف الدساتير ال تعد منشئة لحقكؽ األ راد ،بؿ ىي

مقررة أك كاشفة عف ىذه الحقكؽ .
ثاسثاً :ام سنص ص سلا

ث سمنظم سح

:

إف الحقكؽ المدنية كالسياسية ككنيا نوكص دستكرية ،هف ذلؾ ييعيا عم

قمة اليرـ

التشريعي ،كتعمك عم كؿ مف تظميـ الدكلة حت الرئيس األعم  ،كتسمك بذلؾ عم القكانيف العادية،
و
سمطة مختوة أخرل ،كىذا جكىر مبدأ عمك الدستكر ،مما
التي تودر عف السمطة التشريعية أك ٌأيو
يكسب الحقكؽ كالحريات الكاردة بيا ثباتان مستم انر كاحترامان أكبر ،كبالتالي يتعيف عم كا ة السمطات ي
الدكلة القانكنية االلتزاـ باحتراـ كتطبيؽ تمؾ النوكص الدستكرية باعتبارىا أقكل يمانةن لمحقكؽ
كالحريات بكجو عاـ

()2

.

لذلؾ يترتب عم سمك النوكص الدستكرية التي تقرر الحقكؽ لئلنساف؛ التزاـ الدكلة بهودار

القكانيف التي تكفؿ ممارسة كحماية الحقكؽ؛ بما يتفؽ كأحكاـ الدستكر ،كبالتالي يككف كؿ نص تشريعي

أك الئحي ييدر أك ينتقص مف حقكؽ كحريات اإلنساف متعاريان مع الدستكر غير نا ذ لككنو غير
دستكرم ،كما أنو يفرض عم الدكلة يماف تمؾ الحقكؽ؛ التي قررتيا النوكص الدستكرية كتحقيؽ

مومحة الفرد ييا

()3

.
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كعميو هف النص عم

الحقكؽ المدنية كالسياسية ي ومب القانكف األساسي الفمسطيني،

يعني إعطاء ىذه الحقكؽ مكانة ر يعة كقدسية خاوة ،كما يعتبر كسيمةن عالةن ليماف حماية ىذه

الحقكؽ ،كاثبات كجكد الحقكؽ أوبلن مف حيث تحديد ميمكنيا ،إيا ةن إل تمكيف الفرد مف المطالبة
بيا ،كىي نوكص تعتبر ي مجمميا مرتكز و
ات أساسية تيمف حماية حقكؽ األ راد ،كيدخؿ يمف ىذه
المرتكزات بطبيعة الحاؿ الرقابة عم دستكرية القكانيف ،كالرقابة عم أعماؿ اإلدارة

()1

.

كتطبيقان لذلؾ ،قيت المحكمة الدستكرية العميا المورية بأنو "تظؿ الكممة العميا لمدستكر

باعتباره القانكف األساسي األعم

الذم يرسي القكاعد كاألوكؿ التي يقكـ عمييا نظاـ الحكـ يحدد

لمسمطات التشريعية كالتنفيذية كالقيائية وبلحياتيا كايعان الحدكد التي تقيد أنشطتيا كتحكؿ دكف

تدخؿ كؿ منيا ي أعماؿ األخرل ،مقر انر الحقكؽ كالحريات العامة مرتبان يماناتيا ،كقد جرل قياء
و
ألشكاؿ مف العبلئؽ السياسية كاالجتماعية
ىذه المحكمة عم أف نوكص الدستكر تتكخ أف تحدد
كاالقتوادية مقكماتيا ،كلحقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ تمؾ الدائرة التي ال يجكز اقتحاميا ،بل يمكف أف
و
تككف النوكص الدستكرية كتمؾ غايتيا مجرد نوكص تودر و
مثالية ترنك األجياؿ إلييا ،كانما ىي
لقيـ
قكاعد ممزمة ال يجكز تيميشيا أك تجريدىا مف أثارىا أك إييانيا مف خبلؿ تحكير مقاودىا أك اإلخبلؿ

يعم عميو كأف يسمك كال
بمقتيياتيا أك اإلع ارض عف متطمباتيا ،يجب دكمان أف يعمك الدستكر كال ي
يسمك عميو"(. )2
ك ي يكء ما تقدـ ،هف الدستكر ال يناؿ احترامو لدل الفقياء إال إذا كفؿ الحقكؽ لؤل راد،

الدكلة ال يككف ليا نظاـ دستكرم إال إذا كفمت الحقكؽ كالحريات العامة لؤل راد ي دستكرىا

()3

.

و
بنوكص محددة ،إذ أف ما يذكره المشرع
كيرل الباحث أنو ال يمكف حور الحقكؽ كالحريات

الدستكرم الفمسطيني مف حقك و
ؽ كحريات ال يعد كا يان ليمانيا كحمايتيا مف خبلؿ االعتراؼ بيا رسميان
حسب ،الدساتير المقررة لمحقكؽ ىي بحاجة إل تشر و
يعات لتنظيميا كالد اع عنيا ،كال يعني عدـ
النص عم حقكؽ كحريات أخرل أف المشرع الدستكرم الفمسطيني ال يكفؿ حمايتيا .



)1
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سمطحب سثان
س ثم س ان نث سحنص عحى س
يترتب عم

ف صحب س ان

ااا

إدراج الحقكؽ المدنية كالسياسية ي ومب القانكف األساسي الفمسطيني ،تمتع

النوكص الدستكرية التي تقرر ىذه الحقكؽ بكا ة الخوائص كالسمات التي تتسـ بيا القاعدة

الدستكرية ،كالتي تتمثؿ ي التالي:
أ لً :س اعل سلا

ث ى

سمصل سكل قاعل قان نث ألنى منيا:

تبدك أىمية النص عم الحقكؽ ي الدساتير مف األىمية التي تحظ بيا الدساتير كمكانتيا

ي البنياف القانكني لمدكلة ،القاعدة الدستكرية ىي المودر لكؿ قاعدة قانكنية أدن

منيا ،كىذا ما

يعرؼ بمبدأ "سيادة الدستكر" ،حيث أف قياـ الدكلة كخيكعيا ألحكاـ القانكف تييئ لنوكص الدستكر
منزلةن سامية تعمك بمقتياىا عم

الحكاـ كتخيعيـ ليا ،كبالتالي يجب عم

تراعي الشركط كالقكاعد التي حددىا الدستكر
كيعن

()1

.

السمطات العامة أف

بسيادة الدستكر ارتباط النظاـ القانكني ي الدكلة باألحكاـ الدستكرية ،الدستكر ىك

الذم أنشأ السمطات العامة مف السمطة التشريعية كالتنفيذية كالقيائية كحدد اختواواتيا ،كمف ثـ
كجب أف تتقيد ىذه السمطات ي شت تور اتيا بقكاعد الدستكر ،كىك ما يعرؼ بمبدأ "المشركعية"،

كبذلؾ يمثؿ الدستكر بسمكه كعمكه قمة المشركعية ي الدكلة ،كأنو يجب أف تودر جميع القكانيف

باالتفاؽ مع أحكاـ الدستكر ،كعم جميع الحكاـ االلتزاـ بأحكامو ،هف ىذا المبدأ يفرض مف باب أكل

احتراـ الدستكر الذم ىك القانكف األعم لمببلد

()2

.

منيا ،مما يترتب عم

ذلؾ عدـ

القاعدة الدستكرية ىي المودر لكؿ قاعدة قانكنية أدن
و
و
قانكف أك قروار تنظيمي عم خبلؼ أحكاـ الدستكر ،ىذا ما
قاعدة قانكنية ،سكاء تمثمت ي
ودكر أية
يعرؼ بمبدأ "تدرج التشريع" ،أم احتراـ قاعدة تسمسؿ أك تدرج التور ات ككجكد الدستكر ي القمة ،ثـ

يميو القانكف كالبلئحة كالق اررات اإلدارية الفردية

()3

.

كتأسيسان عم ما تقدـ ،ذىبت المحكمة العميا المأذكنة بالنظر ي الطعكف الدستكرية التأكيد

عم أف "القانكف األساسي ىك القانكف األعم الذم كيع لكؿ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقيائية
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قكاعد كيكابط ،محددان كظائفيا كوبلحياتيا كتخكـ كؿ منيا بحيث ال تتجاكز كاحدة منيا عم أخرل

أك تزاحـ بعييا بعيان ي ممارسة اختواواتيا"

()1

س اعل سلا

ثانثاً :ث ا

ث س

س

.

سملنث

ساثااث :

إف القاعدة الدستكرية التي تقرر الحقكؽ المدنية كالسياسية تتسـ بالثبات كاالستقرار؛ كيرجع
ذلؾ إل أنيا تكيع عف طريؽ سمطة تأسيسية يختمؼ تشكيميا مف و
دكلة إل أخرل ،كبالتالي ال يجكز
لمسمطات العامة ي الدكلة االعتداء عم ىذه القاعدة سكاء باإللغاء أك التعديؿ أك التغيير ،القاعدة
و
و
بوفة خاوة ال يجكز تعديميا ،أك تغييرىا
بوفة عامة كالتي تقرر الحقكؽ المدنية كالسياسية
الدستكرية
إال بهتباع كا ة اإلجراءات التي نص عمييا الدستكر

()2

 ،بيد أف ىذا الثبات غير مطمؽ ،كانما ىك

نسبي ،حت ال تختمؼ الدساتير عف مسايرة التطكرات السياسية كاالجتماعية كاالقتوادية التي تحدث
ي الدكلة

()3

.

كاذا نظرنا إل القكاعد الدستكرية مف حيث طرؽ تعديميا أك إلغائيا سنجد أننا أماـ نكعيف مف

الدساتير ،الدستكر المرف القابؿ لتعديؿ أحكامو عف طريؽ السمطة التشريعية بذات القكاعد كاإلجراءات

المتبعة التي تعدؿ بيا القكانيف العادية لمكاجية التطكرات السريعة المتبلحقة ،أما الدستكر الجامد أنو ال
يمكف تعديؿ أحكامو كقكاعده إال بهجر و
اءات كطرؽ تختمؼ عف تمؾ التي يتطمبيا تعديؿ أحكاـ القكانيف

العادية ،كاالختبلؼ ىنا اختبلؼ ي درجة الوعكبة كالتعقيد ي إجراءات التعديؿ

()4

.

كالمبلحظ أف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ يمزـ لتعديمو نفس اإلجراءات التي تتبع
و
بوفة عامة ،بأف منع
بخوكص القكانيف العادية ،كمع ذلؾ أيف يمانو عم الحقكؽ كالحريات

تعديميا إال بمكا قة أغمبية ثمثي أعياء المجمس التشريعي الفمسطيني المعبر عف إرادة الشعب مودر

كؿ السمطات

()5

.

لذلؾ نرل أف الدستكر الجامد ىك الذم يك ر الحماية الكا ية لمحقكؽ؛ لتككف بمنأل عف التعديؿ

أك التبلعب مف السمطة التشريعية مف خبلؿ تقييدىا أك حت إلغائيا ،إذ أنو بجمكد الدستكر يتحقؽ
سمكه ،كسمك قكاعد الدستكر يعني عمكىا عم باقي القكاعد القانكنية عم تدرجيا مف تشريعات كقكانيف
كلكائش كق ارر و
ات إدارية.
ى
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ف صف إلس

ثاسثاً:

ف

س اعل سلا

ث سم

سح

:

و
قانكنية بالمعني الكاسع ،عادةن تقترف تمؾ
اعد
إذا كاف القانكف الدستكرم ما ىك إال مجمكعة قك ى
و
اء مقرر عم مخالفة القكاعد
القكاعد بجزاء يكفؿ ليا االحتراـ كاالنطباؽ ،كيبرز السؤاؿ ىؿ يكجد جز ن

الدستكرية؟

ذىب اتجاه قيي إل أف القكاعد الدستكرية ليس ليا جزاء ما داـ ال يمكف تنفيذىا قي انر لما

لمدكلة مف سمطة اإلجبار ،كمف غير المتوكر أف تستخدـ الدكلة سمطة اإلكراه يد نفسيا

()1

.

كلكف الرأم الراجش ىك الذم يعتبر أف القكاعد الدستكرية قكاعد قانكنية مقرر لحمايتيا جزاءات

عدة ،كمف ذلؾ الجزاءات السياسية المتبادلة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية ،مثؿ سحب الثقة كحؽ

تكجيو االستجكاب أك إجراء تحقيؽ ،كالجزاء عم مخالفة الشرعية المتمثؿ ي قياء اإللغاء ،كالجزاء
عم مخالفة القكانيف كالمكائش ألحكاـ الدستكر ،ي ىذه الحالة تقيي المحكمة الدستكرية بعدـ دستكرية

ىذا القانكف أك البلئحة ،كما يكجد الجزاء الشعبي المتمثؿ ي الرأم العاـ الناقد كاليغط الشعبي
كالمظاىرات ،كيوؿ ذركتو ي الثكرة لكقؼ انتياؾ الدستكر كاحتراـ الحقكؽ كالحريات المقررة ي

الدستكر

()2

.

عاً :س جث سمطح

سأل كا سصال ف شأ

سنص ص سلا

ث سم

سح

:

إذا كانت القاعدة الدستكرية تتمتع بالسمك كالثبات ،هنيا أييان تتمتع بالحجية المطمقة ي

مكاجية كا ة النوكص التشريعية األدن منيا؛ لذلؾ هف األحكاـ الوادرة مف المحاكـ الدستكرية بعدـ

دستكرية نص تشريعي عادم لمخالفتو قاعدة دستكرية تقر الحقكؽ أك ينتقص منيا ىي أحكاـ تتمتع
بالحجية المطمقة كتتسـ بالعمكمية كاإلطبلؽ كترتيب أثارىا الممزمة ي مكاجية كا ة السمطات العامة
ي الدكلة ،كأييان كا ة األ راد سكاء أكانكا أط ار ان ي الدعكل الدستكرية أـ ليسكا أط ار ان ييا

()3

.

كبناء عميو جاءت المادة  )41مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ  )3لسنة
ن
2006ـ ،كالتي تـ أخذىا عف المادة  )49مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا ي مور ،كنوت
أف "أحكاـ المحكمة ي الدعاكم الدستكرية كق ارراتيا بالتفسير ممزمة لجميع سمطات الدكلة

عم

كلمكا ة" ،األمر الذم يعن

نسبية

()4

.

أف الحكـ الوادر ي الدعكل الدستكرية لو حجيةن مطمقة كليس حجيةن



)1
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سثان

سم
س نظث س ش ثع سح

ساثااث

سملنث

أكيحنا مسبقان أف المشرع الدستكرم الفمسطيني قد عمد إل التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ المدنية

كالسياسية ي ومب القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ،كالتودم ليمانيا ككفالتيا تمشيان مع ما
و
أحيؿ مكيكع
درجت عميو معظـ النظـ السياسية ي العالـ المعاور ،كلكف العتبارات قانكنية كعممية ي
تنظيميا إل المشرع العادم؛ كيرجع ذلؾ إل أف نوكص القانكف األساسي ال تتسع لتفويبلت تنظيـ
الممارسة الحرة لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،الدساتير المقررة لمحقكؽ تككف بحاجة إل تشريعات تتكل

 ،كعم ذلؾ سكؼ نتناكؿ مكيكع

بياف كيع القكاعد التنفيذية لمنوكص الدستكرية المقررة لمحقكؽ

()1

التنظيـ التشريعي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ي مطمبيف عم النحك التالي:
سمطحب

ل :كفاس س ش ثع نظث س

سمطحب سثان  :ل ل احط سمش ع ف

سملنث

نظث س

ساثااث .
سملنث

ساثااث .



)1
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سمطحب
كفاس س ش ثع نظث س

ل
سملنث

ساثااث

انطبلقان مف المبادئ المتعارؼ عمييا تقميديان أف السمطة التشريعية تنفرد بوفة التمثيؿ لمشعب

كالتعبير عف ارادتو؛ كمف ثـ كانت ىي األكل كاألجدر بتنظيـ الحقكؽ ،كبالتالي ال يتوكر أف تقكـ

بهودار قكانيف تبيش التعدم عم ىذه الحقكؽ أك تتعارض مع االقرار الدستكرم ليا.
سملنث

أ لً :نف ل س ش ثع الخ صاص ف ماائل س

ساثااث :

يأخذ النظاـ القانكني الفمسطيني بمبدأ االختواص التشريعي ي تنظيـ الحقكؽ كالحريات

العامة ،قد نص القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ عم

الحقكؽ المدنية كالسياسية ي الباب

الثاني تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات العامة ،كنص بالنسبة لمكثير مف ىذه الحقكؽ عم

أف يككف

تنظيميا بقانكف مسايرة بما أخذت بو معظـ الدساتير العربية .

كييدؼ مبدأ انفراد التشريع إل أف يككف تنظيـ ممارسة الحقكؽ كرسـ حدكدىا بكاسطة ممثمي

الشعب ،كالحيمكلة دكف تدخؿ السمطة التنفيذية ي المساس بيذه الحقكؽ دكف مكا قة السمطة التشريعية،

التشريع ىك السند الذم يتكقؼ عميو تنظيـ ممارسة الحقكؽ كرسـ حدكدىا عم اعتبار أف ثمة سمطة

كاحدة ي الدكلة ىي المختوة بذلؾ أوبلن ،ألف جكىر تمؾ السمطة ىك المفايمة التي يجرييا بيف
البدائؿ المختمفة التي تتوؿ بالمكيكع محؿ التنظيـ التشريعي ،مكازنا بينيا لترجيش األنسب نحك

تحقيؽ الغرض الذم يتكخاه لكفالة نفاذىا ،لذا ال يجكز أف يناؿ مف تمؾ الحقكؽ بما يقمص مف محتكاىا

التي كفؿ الدستكر أوميا

)1

.

لذا هف تنظيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية القابمة لمتنظيـ التشريعي يجب أف يككف بقانكف تودره

السمطة التشريعية ،لذلؾ أحاؿ القانكف األساسي لمتشريع ميمة تنظيـ حقكؽ معينة ،كاستخدـ المشرع
الدستكرم الفمسطيني ي القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ عبار و
ات متعددة منيا تنظـ بالقانكف)

أك ك قان لمقانكف) أك بمكجب قانكف) كما قد استخدـ عبارة ي حدكد القانكف)

)2

.

كالمشرع إذ يستأثر كحده منفردان بتحديد نطاؽ ممارسة الحقكؽ التي يحمييا القانكف األساسي

الفمسطيني ،هف ىذا االستئثار أك االنفراد ال يغؿ يد السمطة التنفيذية ي تنفيذ القكانيف ،السمطة

التشريعية تيع القكاعد القانكنية المنظمة لممسائؿ التي عيد بيا إلييا القانكف األساسي ،أما السمطة

التنفيذية هنيا تنفذ ما حدده التشريع ،لذلؾ نوت المادة  )63مف القانكف األساسي أف " الحككمة ىي



)1
)2
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األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تيطمع بمسؤكلية كيع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية

مكيع التنفيذ ".

ثانثاً :أا اب إ اس سلاا ث إسى س ان

يجد مبدأ إحالة الدساتير إل

األسباب التالية:

:

نظث س

القانكف لتنظيـ الحقكؽ مسكغاتو باعتبار و
ات متعمقة ي

 -1أنو ال يمكف رض أم التزاـ قانكني عم األ راد إال إذا أجاز التشريع ذلؾ بوكروة مباشرة أك غير
مباشرة .

 -2أف السمطات ي الدكلة تمتزـ باحتراـ التشريع بكوفو الناطؽ بالقاعدة القانكنية ،كال يجكز ليا رض
قيكد عم الحقكؽ كالحريات ليس ليا سند مف القانكف .)1

كما أنو ي الطبيعة القانكنية لمتشريع أكبر حماية يمكف تك يرىا لممكاطف الفرد ،القانكف عاـ ال
و
رد بعينة ،األمر الذم ينفي كؿ احتماؿ لمتعسؼ ،القانكف ليست لو رجعية مف حيث

ينورؼ إل

المبدأ ،كذلؾ هف القانكف يكجب المشركعية سكاء المكيكعية أك الشكمية

)2

.

كذلؾ هف إحالة تنظيـ الحقكؽ ال تعني إطبلؽ يد المشرع دكف يكابط بؿ ال بد أف يراعي

عند تنظيمو ليا يكابط الدستكر كالكفالة الدستكرية لمحؽ ي حدكدىا المكيكعية ،القانكف المنظـ

لمحؽ ي تككيف الجمعيات يجب أف يراعي مبدأ حؽ الفرد ي االنيماـ أك عدـ االنيماـ ،بل يجبر

الفرد بااللتحاؽ بجمعية بذاتيا ،كما أنو ال يفرض قيكدان عم الحؽ يؤدم إل جعؿ ممارستو أم انر شاقان
عم األ راد ،كأ ف ال يوؿ تنظيـ المشرع لمحؽ إل حد االىدار أك الموادرة الكمية لو كاالنتقاص مف

أوؿ الحؽ

)3

.

لذا نجد أف تنظيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية يككف كقفان عم

القانكف ،حيث أف المشرع ىك

المختص ي األوؿ بتعييف الحدكد لممارسة الفرد لحقكقو المقررة ،كيككف القانكف أقدر عم

تحقيؽ

التكا ؽ بيف الحقكؽ كالحريات ي إطار النظاـ ي حاؿ اعتباره واد انر عف اإلرادة العامة لؤلمة الممثمة
ي البرلماف المنتخب مف الشعب كتحت رقابة الرأم العاـ

ثاسثاً :سش ط سم ف ف

س ش ثع سمنظ سح

)4

.

:

نرل أنو البد أف يتكا ر ي التشريع المنظـ لمحقكؽ المدنية كالسياسية كاليابط لحدكدىا

كاليادؼ أساسان إل تحديد إطار العمؿ كالممارسة لكؿ مف السمطة كالفرد بعض الشركط التالية:



)1
)2
)3
)4
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 -1أف يككف التشريع المنظـ لمحقكؽ المدنية كالسياسية قائـ ي أسبابو كأسسو عم دعـ الحقكؽ ال

الحد منيا أك القياء عمييا ،كأف يككف ىك اليامف كالكا ؿ لممارستيا ،كىنا نجد أف مودر تنظيـ

الحقكؽ كتحقيقيا ىك التشريع كالذم ييدؼ أساسان إل تحديد إطار العمؿ كالممارسة لكؿ مف السمطة

كالفرد بهيياح كا ة جكانب التحديد البلزـ لبياف ماىية الحقكؽ ككسيمة تنظيميا كاليمانات المقررة ليا،
رض يماف الحرية كاقرارىا تجاه السمطة كمنيا سمطة اليبط تجاه

كيجب أف يتجو التشريع إل

األ راد؛ ألف المشرع ىك الذم يقكـ بكيع القانكف كيجب أف يتجو إل تدعيـ كجكد الحقكؽ ،كالتقييد

مف استغبلؿ سمطات اليبط لمثغرات التشريعية عف طريؽ حسف الوياغة كالدقة كيحمي الفرد مف
تسمط أجيزتيا ،هذا لـ يتحقؽ ذلؾ بل جدكل مف تشريعو لمحقكؽ ،كذلؾ يجب عم المشرع أف يسبغ

عم الحقكؽ القكة التي تتمتع بيا النوكص الدستكرية المنظمة ليا ،كأف يراعي ىذه القيكد بنفسو عند
وياغتو لمنوكص التشريعية المتومة بالحقكؽ

()1

.

 -2يجب أف يككف التشريع المنظـ كا بلن لمحقكؽ كمقر نار ليماناتيا؛ لحمايتيا مف االعتداء عمييا
كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:

أ -أف يككف التشريع المنظـ لمحقكؽ المدنية كالسياسية متفقان كأحكاـ المشركعية ،كذلؾ بأف يككف

التشريع واد انر مف سمطة خكليا الدستكر حؽ ىذا التنظيـ ك ي إطار التدرج اليرمي لمسمـ التشريعي،
كأف تككف ىذه التشريعات مستمدة مف موادرىا المعترؼ بيا ،متفقة مع المبادئ العميا المتعارؼ عمييا

مجتمعيان(.)2

ب -أف يكفؿ التشريع المنظـ لمحقكؽ النص عم

حؽ التقايي ،كذلؾ باعتباره مف أىـ موادر

الكوكؿ إل الحؽ ي حالة االعتداء عميو كاليماف النيائي لمحقكؽ .

ج -أف يقكـ التشريع بتقرير الجزاءات البلزمة عند مخالفة نوكوو مف خبلؿ تيميف النص

التشريعي إجراءات كنوكص؛ لتعريض القائـ باإلجراء الماس بالحقكؽ المسؤكلية عف تبعات الخركج
عم القكاعد المحددة بالنص
تتجم

)3

.

كبناء عميو ،يرل جانب مف الفقو أنو يحكـ إطار التكازف بيف الحقكؽ مجمكعة مف المبادئ
ن
بأف الحقكؽ ليست مطمقة ال حدكد ليا ،كما أف الدستكر ال يعرؼ أم تدرج بيف القكاعد

الدستكرية ،كأييان ال يتوكر كجكد تنازع بيف الحقكؽ ي نوكص الدستكر ،أم تنازع ظاىرم يجد
حمو مف خبلؿ التكازف بيف الحقكؽ داخؿ النظاـ القانكني القائـ عم كحدة الدستكر ،كاذا كاف الدستكر
يبسط حمايتو عم

مختمؼ الحقكؽ عم

اختبلؼ أنكاعيا ،كيحيؿ الدستكر ي كثير مف األحكاؿ



)1
)2
)3
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لممشرع ي تحديد نطاؽ ىذه الحقكؽ ،كجب عم

المشرع أف يكازف بيف الحقكؽ كالحريات العامة

كالمومحة العامة ،ك ي ودد تحديد المومحة العامة عميو أف يراع
ك قان لتطكر النظـ كالمبادئ كالظركؼ كتأثرىا ك قان لمزماف كالمكاف

)1

بأف النظاـ العاـ كرة متطكرة

.

سمطحب سثان
ل ل احط سمش ع ف

نظث س

سملنث

ساثااث

تأخذ أغمب األنظمة القانكنية ي الدكؿ العربية بمبدأ االختواص التشريعي ي تنظيـ الحقكؽ،

كعم الرغـ مف ذلؾ هنو قد يغالي المشرع يما يودره مف قكانيف ي تقييد الحؽ أك االنتقاص منو،
كيثار السؤاؿ ىؿ سمطة المشرع ي تناكلو لمحقكؽ تقتور عم التنظيـ أـ تمتد لمتقييد كاالنتقاص؟ كىؿ

سمطة المشرع ىنا تقديرية أـ مقيدة؟ .

يميز البعض مف الفقو بيف الموطمحات الثبلث السابقة ،كيرل أف االنتقاص يناؿ مف أوؿ

الحؽ ذاتو يحكؿ دكف التمتع بو كامبلن ،بينما يقتور التنظيـ عم كيع الترتيبات اإلجرائية الكا مة
لتمتع الجميع بذات الحقكؽ ،أما التقييد مقتياه رض و
قيكد إجرائية معينة تجعؿ استخداـ الحؽ شاقان
عم األ راد

)2

 ،كىذا التمييز نتج عنو أمريف رئيسييف كىما:

 -1أف المشرع ليس لو سمطة سكل سمطة التنظيـ ،كال يمنع إال ما ىك يار مف التور ات.
 -2أنو ال يجب التكقؼ عند حد مطالبة المشرع بعدـ إىدار الحؽ إىدا انر تامان كي يعد تشريعو سميمان،
بؿ قد يقكـ المشرع بتقييد الحؽ تقييدان شديدان؛ لذلؾ ال بد مف مطالبة المشرع بعدـ التقييد أك االنتقاص

لسبلمة التشريع الوادر بشأف الحقكؽ

)3

.

كقد تباينت آراء قياء القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية حكؿ مدل سمطة المشرع ،ىؿ ىي

تقديرية أـ مقيدة؟ حيث يرل بعض الفقو أف سمطة المشرع ىي سمطة تقديرية ،كال يرد عمييا سكل قيد

كاحد عند تنظيمو لح و
قيكد أخرل
ؽ معيف ،كىك عدـ إىدارىا أك إلغائيا كميان ،كذلؾ ما لـ تكف ىناؾ ه
نص عمييا الدستكر . )4
و
بسمطة تقديرية عند تنظيمو لمحقكؽ ي
كيرل جانب آخر مف الفقو أف المشرع العادم يتمتع
حاؿ ككنو مفكيان بذلؾ ،عم أف ال ينحرؼ عف قود المشرع الدستكرم ي كفالة الحقكؽ كالحريات



)1
)2
)3
)4
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ي حدكدىا المكيكعية أم عدـ نقييا أك االنتقاص منيا ،أك العدكاف عمييا كىك ي ودد تنظيميا،

كاال كاف تشريعو مشكبان باالنحراؼ

)1

.

ىدـ كرة يمانات

كيذىب بعض الفقو كنحف نؤيده أف التسميـ باآلراء السابقة يؤدم إل

الحقكؽ مف أساسيا ،إذ أف الحقكؽ تعد قيكدان تفرض عم سمطة المشرع ال يمكف أف يتحمؿ منيا أك
يستبيحيا ،مسكغان مف ذلؾ إل القكؿ أف سمطة المشرع ي تقييد الحقكؽ سمطة مقيدة كذلؾ لؤلسباب

اآلتية:

 -1أنيا ترد ي مجاؿ دستكرم كترد عم

مكيكع مف المكيكعات الدستكرية التي يتخوص

استثناء أيجيز لممشرع االعتيادم تنظيميا.
بمعالجتيا المشرع الدستكرم ي األوؿ ،ك
ن
 -2إف األوؿ ىي الحقكؽ كأف سمطة المشرع تعد استثناء عمييا بل يجكز التكسع ي االستثناء
كحوره ي أييؽ الحدكد.

 -3إف المشرع عندما يودر تشريعان مقيدان لمحقكؽ يعد مخالفان لمدستكر ،كليس قط منحر ان ي
استعماؿ السمطة

)2

.

ك ي ىذا اإلطار ،قيت المحكمة الدستكرية العميا المورية "إف األوؿ ي سمطة المشرع أنيا

سمطة تقديرية ما لـ يقيد الدستكر ممارستيا بيكابط تحد مف إطبلقيا ،كتككف تخكمان ليا ال يجكز
اقتحاـ آ اقيا أك تخطييا سكاء بنقييا أك انتقاويا مف أط ار يا؛ ذلؾ ألف إىدار الحقكؽ التي كفميا

الدستكر أك تيميشيا ،عدكاف عم مجاالتيا الحيكية التي ال تتنفس إال مف خبلليا كال يجكز بالتالي أف

يككف تنظيـ ىذه الحقكؽ ،مناقيا لفحكاىا ،بؿ يتعيف أف يككف منوفان كمبر انر"

()3

.

كمف ىنا يتكجب عم السمطة التشريعية ،كىي تسف القكاعد القانكنية ،أف تقررىا عم مقتي

أحكاـ الدستكر ،هذا تجاكزت حدكد المبادئ الدستكرية المقررة ي الدكلة ،كاف ذلؾ انح ار ا منيا ي
أدائيا لكظيفتيا ،كاعتبر تشريعيا غير دستكرم ،كما التحديد الحورم مف طرؼ الدستكر لمجاؿ

التشريع ي مسائؿ معينة ،إال رسما لحدكد تكجب عم المشرع عدـ تجاكزىا .)4

كيرل الباحث أف الحدكد التي يبمغيا ىذا التنظيـ ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ أف ينقمب مداىا
إل إىدار كجكد الحقكؽ ،ذلؾ أنيا تبق مف المقررات الدستكرية ي النظاـ الديمقراطي أف الحقكؽ

أمكر ال يستقؿ أم مشرع بهنشائيا ،بؿ إنو يما ييعو مف قكاعد ال يعدك أف يككف كاشفان عف حقكؽ

أويمة.
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سثاس

سم
س ث ل سمف ض عحى س

سملنث

ساثااث

ذكرنا أف المشرع الدستكرم حيف يعترؼ بالحقكؽ المدنية كالسياسية كينص عمييا ي ومب

القانكف األساسي ،هنو ينص أييان عم القيكد التي تكفؿ ممارستيا بوكروة منظمة ،كعم ذلؾ هف
تقرير الحقكؽ المدنية كالسياسية ي القانكف األساسي أك القانكف ،ال يعني إطبلقيا مف دكف حدكد أك

قيكد؛ ألف الفرد عند ممارستو تمؾ الحقكؽ ال ينفوؿ عف المجتمع الذم يعيش يو مع غيره مف

األ راد ،كال عف السمطة التي تحكمو ،ممارستو لحقكقو ينبغي أف ال تككف عم حساب حقكؽ اآلخريف
ذلؾ ،نتناكؿ القيكد المفركية عم

كبناء عم
أك المومحة العامة،
ن
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ي الظركؼ االعتيادية ،كأييان ي الظركؼ االستثنائية ي
مطمبيف عم النحك اآلتي:
سمطحب

ل :س ث ل ف

سمطحب سثان  :س ث ل ف

سظ ف لع ثالث .

سظ ف لا ثنائث .
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الحقكؽ المدنية كالسياسية ي

سمطحب
سثلف

ل

سظ ف لع ثالث

قد منش القانكف األساسي المعدؿ سمطة اإلدارة الحرية الكاممة بتقييد الحقكؽ ي الظركؼ

االعتيادية ،أما بناء عم عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة؛ أك بناء عم قانكف ،إذ تستطيع
اإلدارة أف تتدخؿ ي مجاؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية عم الرغـ مف كجكد النوكص الدستكرية أك

التشريعية التي تحمي أك تكفؿ ىذه الحقكؽ؛ كيرجع ذلؾ إل أف اإلدارة ىي المسئكلة عف المحا ظة

النظاـ العاـ داخؿ المجتمع ،إال أف سمطة اإلدارة إزاء الحقكؽ ليست كاحدة ،بؿ تختمؼ تبعان

عم

لكجكد نوكص قانكنية تنظـ ممارستيا أك عدـ كجكد مثؿ تمؾ النوكص
أ لً :ج ل نص ص قان نث

نظ س

)1

.

:

ال شؾ أف كجكد نوكص قانكنية خاوة تنظـ ممارسة الحقكؽ المدنية كالسياسية تحد مف

مدل سمطة اإلدارة ي تقييدىا ،حيث يتعيف عم اإلدارة أف تتكقؼ عند أحكاـ ىذه النوكص ،إال إذا

اعد عامةن ،ذلؾ أف عمكمية أية قاعدة قانكنية تقمؿ مف خطكرتيا ،كما تكجد
كانت تمؾ القيكد قررتيا قك ى
عدة معايير تمثؿ الحد األدن مف الشركط الكاجب تكا رىا ي النوكص القانكنية المقيدة لمحقكؽ كىي:
 -1أال تككف النوكص القانكنية التي تفرض القيكد عم ممارسة الحقكؽ تعسفية .

و
إشكاالت قانكنية عند
 -2أف تككف القكاعد القانكنية المقيدة لممارسة الحقكؽ كايحة كال تثير أية
التطبيؽ .

 -3تك ير اليمانات كالتعكييات المناسبة كالفعالة ي القانكف المقيد لمحقكؽ .

 -4أف تفسر تمؾ القيكد تفسي انر ييقان ،كتعد ي الكقت نفسو حدان أقو يجب أف ال تتعداه السمطات
األدن

)2

.

كتجدر اإلشارة إل أنو إذا جاء القانكف وريحان ي بياف الغرض كاليدؼ المستيدؼ منو ،في

ىذه الحالة تمتزـ اإلدارة ي تطبيقيا لمقانكف ي حدكد ذلؾ الغرض كال تتجاكزه ،كاال كاف قرارىا باطبلن

لمخالفتو مبدأ المشركعية ،يبلن عف التعكيض عف األيرار المترتبة عميو ،كىذا بحد ذاتو يشكؿ
يمانة لحقكؽ األ راد كحرياتيـ ،غير أنو ي أغمب األحياف ال ينص القانكف عم

الغرض الذم



)1

عبد العميـ مشرؼ ،دكر سمطات اليبط اإلدارم ي تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره عم الحريات العامة ،دار النيية العربية ،القاىرة،1998 ،

ص .224

)2

بدرية العكيي ،النوكص المقيدة لحقكؽ اإلنساف األساسية ي العيد الدكلي ك ي دساتير دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،جامعة الككيت،

 ،1985ص.17

46


يستيد و المشرع ،في ىذه الحالة ال يعني أف سمطة اإلدارة ي ىذا المجاؿ سمطة مطمقة ،إذ تبق

كرة

تحقيؽ المومحة العامة اليدؼ مف كؿ األعماؿ الوادرة عف اإلدارة كليس تحقيؽ أغراض شخوية .)1

كيتفرع عم اعتبار القانكف كحده ىك المنظـ لمحقكؽ كالحريات العامة ،مبدأ مفاده أف القانكف

ىك الذم ينظـ قكاعد التجريـ كالجزاء ،ك ؽ إجراءات قانكنية محككمة بنوكص الدستكر ،كىذا ما عبر
عنو المشرع الدستكرم الفمسطيني وراحة أنو "ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني ،كال تكقع عقكبة

إال بحكـ قيائي"  ،)2كك قان لمبدأ قانكنية الجريمة كالعقاب ،هف المشرع لكحده ىك الذم يحتكر سمطتي

التجريـ كالعقاب ي المجتمع.

كيرل جانب مف الفقو أف الحديث عف التقييد لمحقكؽ كالحريات ي ىذا المكيع ،يرجع

باألساس إل

طبيعة قانكف العقكبات ي حد ذاتو ،إذ ييتـ بمعالجة كؿ النكاحي األساسية التي يمزـ

مراعاتيا لحسف سير الحياة االجتماعية ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل ،تظير خوكويتو تمؾ ي

أسمكبو ي تقرير الحماية لممجتمع عف طريؽ التجريـ الذم يظير ي وكرة عقكبات يتعرض ليا مف
يرتكب األ عاؿ المخالفة لمقانكف ،عف طريؽ ما يعرؼ باإلجراءات الجزائية ،كبالتالي مساس حقكؽ
كحريات الفرد بداىة نتيجة اقتياء حؽ الدكلة ي العقاب ،سكاء بهيفاء وفة الجريمة عم الفعؿ

مف خبلؿ قانكف العقكبات ،أك بالمتابعة الجزائية بعد التجريـ طبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية .)3

كما أنو يمكف لئلدارة أف تتدخؿ ي مسالة تنظيـ ممارسة الحريات العامة ك قا لكسائؿ تحدد

بمكجب الدستكر كالقانكف ،كتتمثؿ ي األنظمة كالتعميمات التي تتيمف قكاعد عامة مجردة تيدؼ إل

المحا ظة عم النظاـ العاـ ،كتتيمف كذلؾ تقييد لحقكؽ كحريات األ راد ،ككنيا تعد مف أىـ أساليب
اليبط اإلدارم كأقدرىا ي حماية النظاـ العاـ ،كتتخذ ىذه المكائش مظاىر عدة ي تقييدىا لنشاط
األ راد منيا المنع  ،كالترخيص المسبؽ كالتوريش المسبؽ كتنظيـ النشاط .)4
ثانثاً :عل

ج ل نص ص قان نث

نظ س

:

بداية يتعيف عمينا القكؿ أف سمطة اإلدارة إزاء الحقكؽ ي حالة عدـ كجكد نوكص تشريعية

و
ط معينة يتعيف عم
ليست مطمقة مف كؿ قيد ،كانما ىي سمطة مقيدة
بحدكد كيكاب ى

سمطة اإلدارة

االلتزاـ بيا ،كاال كانت إجراءاتيا ي مكاجية الحقكؽ غير مشركعة ،كعميو تختمؼ سمطات اإلدارة

باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كأييان باختبلؼ جسامة الخطر الذم ييدد النظاـ العاـ ،كما أنو تكجد مبادئ
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تحكـ سمطة اإلدارة ي حالة عدـ كجكد نوكص قانكنية تنظـ ممارسة الحقكؽ ،كعم ذلؾ هنو يتعيف

أف نميز بيف القيكد التي مودرىا النظاـ العاـ كتمؾ القيكد التي مودرىا الحقكؽ .

 -5س ث ل س

مصل ىا سنظا سعا  :يتعيف ي اإلجراء الذم تتخذه اإلدارة؛ لمحفاظ عم النظاـ

العاـ أف تتكا ر يو عدة شركط تتمثؿ ي التالي :)1

أ .أف يككف يركريان لمقياء عم حالة الفكي التي قد تمحؽ بالنظاـ العاـ.

ب .أف يككف اإلجراء عاالن كمؤث انر لمنع الخمؿ أك االيطراب ،هف لـ يكف كذلؾ يعد إجراء غير الزـ،
كمف ثـ غير مشركع.

ج .أف يككف معقكالن كمتناسبان مع جسامة الخمؿ .

د .أف يككف متوفان بالعمكمية ي مكاجية األ راد كتحقيؽ المساكاة بينيـ .

كالجدير بالذكر أنو ليماف عدـ إساءة استخداـ اعتبارات النظاـ العاـ لمحد أك لتقييد الحقكؽ المدنية

كالسياسية ،يتطمب منش القايي وبلحية تحديد كبياف ما يعد مف النظاـ العاـ ي إطار األ كار
كالمبادئ السائدة ي المجتمع ،كبما يحقؽ التكازف بيف المومحة العامة كحقكؽ األ راد ،يبلن عف

إخياع أعماؿ السمطة التنفيذية لمرقابة

 -4قث ل مصل ىا س

)2

.

 :تعتبر الحقكؽ مود انر لمقيكد عم سمطة اإلدارة ي حالة عدـ كجكد نص

قانكني ،إذ ال يمكف لسمطة اإلدارة أف تذىب إل المدل الذم يؤدم إل إىدار تمؾ الحقكؽ ،كقد أدخؿ
)3

:

اعد أساسية تحكـ تدخؿ اإلدارة ي ممارستيا لمحقكؽ كىي
الفقو الفرنسي ثبلث قك ى
سنظا سعا  :يعكد لئلدارة الحؽ ي تحديد
ف ل ف خ ثا س اثح سمناا ل
أ .قاعل
ماىية االيطراب الذم يجب عم األ راد تفادم كقكعو كتعييف الغاية مف نشاطاتيا ،إال أنو ليس ليا
مبدئيا أف تفرض عمييـ الكسائؿ المناسبة أك المعنية بالذات لتفادم اإليطراب ،كاال كاف ىذا العمؿ

يشكؿ تعديان عم الحقكؽ ،كمع ذلؾ يمكف استبعاد تمؾ القاعدة ي اختيار الكسيمة المناسبة ي حالة

الطكارئ ،أك عندما ال تكجد سكل كسيمة كاحدة لتجنب االيطراب .
ب .قاعل ض

س لخل :كتعني ىذه القاعدة أكالن أف مكيكع تدخؿ اإلدارة يجب أف يككف لتجنب

تيديد حقيقي ،أك عم األقؿ محتمؿ ناجـ عف االيطراب ،كما تعني أييان أف اإلجراءات التي تتخذىا

اإلدارة يجب أف تككف يركرية لمحفاظ عم النظاـ العاـ.
ج .قاعل س نااب :تتحقؽ ىذه القاعدة عندما يراع

ي تقدير اإلجراء الذم تتخذه اإلدارة التناسب

بيف االيطراب الذم تريد تفاديو كبيف الحقكؽ التي يمسيا ذلؾ اإلجراء ،هذا كاف االيطراب يئيؿ



)1
)2
)3

عبد العميـ مشرؼ ،المرجع السابؽ ،ص  232كما بعدىا.
بدرية العكيي ،المرجع السابؽ ،ص.29
راجع :أحمد سميـ سعيفاف ،المرجع السابؽ ،ص  .380عيسي بيرـ ،المرجع السابؽ ،ص .222
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األىمية بل يجكز التيحية بالحقكؽ مف أجؿ تفاديو ،كبخبلؼ ذلؾ ،هذا كاف خطر االيطراب
جسيما هف المساس بالحقكؽ يككف مبر انر ،عممان بأف االيطراب ي الظركؼ العادية أيح
)1

أكثر

.

خطكرةن ي ظركؼ أخرل
ك ي ىذا اإلطار ،ذىب جانب مف الفقو بالقكؿ أنو يمكف لئلدارة التدخؿ ي تقييد الحقكؽ عف
طريؽ أكامر كنك واه ردية وادرة عنيا قد تمجأ إلييا لتطبؽ عم رد أك أ راد معينيف بذكاتيـ ،كقد
تتيمف ىذه الق اررات أكامر بالقياـ بأعماؿ معينة ،كاألكامر الوادرة بمنع عقد اجتماع عاـ أك القرار

الوادر بمنع عرض مـ سينمائي ،كاألوؿ انو يجب أف تستند ىذه الق اررات إل

القكانيف كالمكائش

تككف تنفيذان ليا ،إال انو استثناء مف ذلؾ قد تودر الق اررات اإلدارية دكف أف تككف مستندة إل قانكف

أك الئحة تنظيمية عامة ،البلئحة أك التشريع ال يمكف أف ينوا عم جميع التكقعات أك التنبؤات التي

قد تحدث ،كما أف مفيكـ النظاـ العاـ متغير ،هذا ظير تيديد أك إخبلؿ لـ يكف التشريع أك البلئحة قد
تكقعاه اف طمب أف يككف القرار الفردم مستندان إل قاعدة تنظيمية يؤدل إل تجريد سمطة اليبط مف
اعميتيا ،كلكف ببل شؾ سيؤدم ي الكقت ذاتو ال تقييد الحريات العامة اف لـ توادرىا

.)2

نص ي المادة  )7عم
كتأكيدان عم ما سبؽ ،هف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ قد ٌ
حؽ الجنسية كأكد أنيا تنظـ بقانكف ،كذلؾ نص ي المادة  )11عم أف الحرية الشخوية حؽ
طبيعي كىي مكفكلة ال تمس ،كال يجكز القبض عم أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم و
قيد

أك منعو مف التنقؿ إال و
بأمر قيائي ك قان ألحكاـ القانكف) ،كىكذا أجاز القانكف األساسي وراحةن
القبض عم أم شخص أك تفتيشو أك حبسو أك منعو مف التنقؿ بمقتي القانكف ،كما نوت المادة

 )17عم أف لممساكف حرمة ،بل تجكز مراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأمر قيائي مسبب كك قان

ألحكاـ القانكف ،أما يما يتعمؽ بحرية العقيدة كالعبادة ،قد أجازت المادة  )18تقييدىا لحماية النظاـ
العاـ كاآلداب العامة حرية العقيدة كالعبادة كممارسة الشعائر الدينية مكفكلة شريطة عدـ اإلخبلؿ

بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة) ،كعميو هف حؽ ممارسة الشعائر الدينية مشركط بأف ال يخؿ بالنظاـ

كاآلداب العامة ،كذلؾ نوت المادة  )19عم جكاز تقييد حرية الفمسطينييف ي إبداء الرأم كالنشر
كالكتابة يمف أحكاـ القانكف ،ككذلؾ أجازت المادة  )20تقييد حرية اإلقامة كالتنقؿ يمف حدكد

القانكف ،كما نوت المادة  )26عم حؽ تشكيؿ األحزاب السياسية كالنقابات كالجمعيات كاالتحادات

كاألندية ك قان لمقانكف ،ككذلؾ التوكيت كالترشيش ي االنتخابات ك قان لمقانكف ،كأييان قيدت حؽ عقد



)1
)2

نعيـ عطية ،المرجع السابؽ ،ص.198
راجع :محمكد حا ظ ،القرار اإلدارم ،دار النيية العربية ،القاىرة ،1993 ،ص  .181 – 178عمي بدير كآخركف ،مبادئ كأحكاـ القانكف
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االجتماعات ي حدكد القانكف ،ك يما يتعمؽ بحؽ تقمد المناوب كالكظائؼ العامة يككف مبنيان عم

قاعدة تكا ؤ الفرص ،كأخي انر نوت المادة  )27عم حؽ تأسيس الوحؼ كحرية كسائؿ اإلعبلـ ك قان
لمقانكف األساسي كالقكانيف ذات العبلقة
ثى سا

)1

.

أنو م خالل سنص ص سم لم ف

س ان

ااا

سمعلل نال ظ ما ثأ :

 -1أف معظـ النوكص التي تتعمؽ بحقكؽ األ راد المدنية كالسياسية كالكاردة ي القانكف األساسي

ي حدكد القانكف ) أك

الفمسطيني مقيدة بعبارات تنظـ بقانكف ) أك ك قان ألحكاـ القانكف ) أك
و
سف قكانيف تتنا
ك قان لمقانكف ) ،كلـ يقدـ القانكف األساسي أية يمانات لمنع ٌ
النوكص الدستكرية .

أك تعارض تمؾ

 -2أما البعض األخر مف الحقكؽ ،يي مقيدة بعبارات النظاـ العاـ) أك اآلداب العامة) مف دكف

تحديد ميمكنيا ك ي ىذا خطكرة كبيرة؛ ألنو يعطي السمطة وبلحية أكبر ي تقييد الحقكؽ ألف
ميمكف كاسع كشامؿ كتختمؼ مف و
و
عبارات النظاـ العاـ أك اآلداب العامة ذات
دكلة إل أخرل ك قان
لمسياسة التي تنتيجيا ي الحكـ ،ك ي الدكلة الكاحدة بيف مجمكعة كأخرل ك قان لمعادات كالتقاليد
كاألعراؼ ،كعميو يجب تحديد مدلكؿ ىذه العبارات مف قبؿ المشرع أك عم األقؿ كيع يمانات ٌعالة
لحماية حقكؽ األ راد كحرياتيـ ي حالة إساءة استخداميا مف قبؿ السمطات المختوة .

 -3لـ يحدد القانكف األساسي مدل تقييد تمؾ القكانيف العادية لمنوكص الدستكرية؛ كي ال تتجاكز
السمطات التشريعية كالتنفيذية ذلؾ الحد عند سف القكانيف ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لقكانيف المطبكعات

كالجمعيات كاالجتماعات العامة كغيرىا مف القكانيف المتعمقة بالحقكؽ كالحريات كالتي ودرت عػف

المجمس التشريعي الفمسطيني.

كمف الجدير بالذكر أف المكاثيؽ الدكلية أقرت وراحةن جكاز رض القيكد عم حقكؽ اإلنساف

كحرياتو قد نوت المادة  )2/29مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم

أنو "يخيع الفرد ي

ممارسة حقكقو كحرياتو لتمؾ القيكد التي يقررىا القانكف قط  ،ليماف االعتراؼ بحقكؽ الغير كحرياتو
كاحتراميا كلتحقيؽ المقتييات العادلة لمنظاـ العاـ كالمومحة العامة كاألخبلؽ ي مجتمع ديمقراطي"،
كذلؾ نص العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم

جكاز رض القيكد عم



)1
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الحقكؽ

المدنية كالسياسية شرط أف تككف القيكد محددة بنص القانكف

)1

 ،كأف تيدؼ إل

ويانة األمف القكمي

أك النظاـ العاـ أك الوحة العامة أك السبلمة العامة أك اآلداب العامة أك حقكؽ كحريات اآلخريف

)2

.

كمما تجدر اإلشارة إليو ،أنو ال يكف أف يككف قرار التقييد لمحقكؽ جائ از قانكنان أك أنو قد ودر

بناء عم أسباب جدية ،إنما تتسع رقابة القياء لبحث مدل اختيار اإلدارة الكسيمة المبلئمة لمتدخؿ،
ن
يجب أف ال تمجأ إل استخداـ كسائؿ قاسية أك ال تتبلءـ مع خطكرة الظركؼ التي ودر ييا ،كمف
اليركرم أف نبيف أف سمطة القياء ي الرقابة عم المبلئمة ىي استثناء عم القاعدة العامة ي
الرقابة عم أعماؿ اإلدارة ،األوؿ ىك استقبلؿ اإلدارة ي تقدير مبلئمة ق ار ارتيا ،لكف بالنظر لخطكرة

ق اررات تقييد الحقكؽ كالحريات هف القياء يبسط رقابتو عم المبلئمة
لذلؾ يكو

()3

.

الباحث المشرع الدستكرم بأف يتدارؾ كثرة تقييد الحقكؽ كالحريات ،كذلؾ

باستحداث مادة دستكرية جديدة تنص عم أف ال يككف تقييد ممارسة أم مف الحقكؽ كالحريات الكاردة
بناء عميو  ،كأف ال يمس ذلؾ التحديد كالتقييد جكىر الحؽ
ي ىذا الدستكر أك تحديدىا إال بقانكف ،أك ن
كالحرية ،ككؿ تقييد لحرية أك حؽ أساسي تبرره المومحة العامة يجب أف يخيع لمراقبة القياء .

سمطحب سثان
سثلف

سظ ف لا ثنائث

قد تط أر ظركؼ استثنائية تيدد سبلمة الدكلة كالحركب كالعوياف المسمش كالككارث الطبيعية،

كتجعميا عاجزةن عف حماية النظاـ العاـ باستخداـ القكاعد كاإلجراءات السابؽ بيانيا ،كلذلؾ ال بد كأف
تتقمد اإلدارة مف السمطات االستثنائية مما يكفي لممحا ظة عم كياف الدكلة كبقائيا؛ ألف سبلمة الدكلة
كؽ كؿ شيء أك كؽ القانكف ،يتـ تعميؽ العمؿ بالقكانيف العادية المنظمة لمحقكؽ المدنية كالسياسية

انيف أخرل تتناسب مع خطكرة كوعكبة المرحمة التي تمر بيا الدكلة ،مما
بوفة استثنائية ،كتطبيؽ قك ى
يؤدم إل تقييد ممارسة الحقكؽ ككيع اليكابط عمييا . )4



)1

يقود بالقانكف ليس قط القانكف المكتكب الذم ييعو المشرع  ،كانما يشمؿ كذلؾ المبادئ القانكنية أك القانكف الذم تيعو المحاكـ كما ىك

الحاؿ ي الفقو األنجمك سكسكني إل جانب االعتراؼ المعمكؿ بيا ي كؿ دكلة .راجع :بدرية العكيي ،المرجع السابؽ ،ص12

)2

راجع :المكاد  ) 2/22 ، 21 ، 3/19 ، 3/18 ، 2/12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .كما أشارت المادة ، )2/5

كالمادة  ،)1/9كالمادة  ) 1/14مف العيد الدكلي إل يركرة التزاـ المشرع بأحكاـ القانكف عند تقييده لبعض الحقكؽ أك االستناد إل القانكف
)3
)4

ي حالة تكقيؼ أك اعتقاؿ أم رد تعسفا كالعمؿ عند مقاياة احد اإل راد عم تك ير محاكمة عادلة كمنشاة بحكـ القانكف.
راجع :مازف رايي ،المرجع السابؽ ،ص  .96اركؽ البر ،دكر مجمس الدكلة ،المرجع السابؽ ،ص .462
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ككما ىك معمكـ هف نظاـ حالة الطكارئ أك األحكاـ العر ية نظاـ استثنائي بررتو كرة

الظركؼ االستثنائية ،إذان يك نظاـ قانكني  ، )1عم
و
بشكؿ مطمؽ ،بل يعدك أف يككف األمر تكسعان لقكاعد
تجعؿ اإلدارة ي منأل مف رقابة القياء
أف الظركؼ االستثنائية أيان كانت وكرتيا ال

المشركعية ،اإلدارة تبق مسئكلة ي الظركؼ االستثنائية عم أساس الخطأ الذم كقع منيا ،غير أف
الخطأ ي حالة الظركؼ االستثنائية يقاس بميز و
اف آخر غير ذلؾ الذم يقاس بو الخطأ ي الظركؼ
االعتيادية

)2

.

ث ى سف و أنو ث طحب إلضفاء سمش عث عحى

ساثااث ف

سظ ف لا ثنائث

ف ش طث :

ثثل ساحط

س نفثذث سح

سملنث

 -1أف تككف الظركؼ االستثنائية ميددة لحياة الدكلة ي جميع أنحاء الدكلة أك بعض أجزائيا ،كتؤثر
ي الشعب بأكممو ،أك تشكؿ تيديدان لمكياف المادم لممكاطنيف ،أك االستقبلؿ السياسي أك الكحدة

اإلقميمية لمدكلة ،كيتمثؿ ذلؾ بكجكد خطر كشيؾ الكقكع يشكؿ تيديدان حقيقيان لمدكلة مما يؤدم إل
)3

،

عرقمة سير الحياة العادية لممجتمع ،كتحكؿ مف دكف قياـ المؤسسات الحيكية بمياميا األساسية
كعميو ال يجكز إلغاء أك تقييد ممارسة الحقكؽ كالحريات لتفادم و
أزمة عادية أك بسبب كجكد معارية
لنظاـ الحكـ أك لمجرد تكقع حوكؿ ظرؼ استثنائي ي المستقبؿ .

 -2أف يمارس التقييد ي أييؽ الحدكد ،كىذا الشرط لو أىمية كبيرة ي حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو
األساسية ،يك يشكؿ قيدان عم وبلحيات السمطة التنفيذية ي حاؿ اتخاذىا تدابير مف شأنيا تقييد
ممارسة الحقكؽ كالحريات؛ بقود المحا ظة عم كياف الدكلة كاستقبلليا مف األخطار التي تيددىا

)4

.



)1

يرل بعض الفقياء أف حالة الطكارئ كاألحكاـ العر ية موطمحاف لمعن كاحد كأف نظاـ الطكارئ أكثر حداث نة مف نظاـ األحكاـ العر ية ،بينما

يذىب البعض اآلخر إل أف ىناؾ رق نا بيف حالة الطكارئ كاألحكاـ العر ية ،الطكارئ نظاـ سياسي كاألحكاـ العر ية نظاـ عسكرم ،كالحقيقة

أف نظاـ الطكارئ كنظاـ األحكاـ العر ية ىك مجمكعة تدابير استثنائية الغرض منيا المحا ظة عم سبلمة الببلد عند احتماؿ كقكع اعتداء

مسمش عمييا أك خطر قياـ االيطرابات أك الثكرات الداخمية ييا كغيرىا بكاسطة إنشاء نظاـ إدارم يجرم تطبيقو ي الببلد كميا أك بعييا

و
بشكؿ خاص تركيز مباشرة السمطات لتحقيؽ األمف كاالستقرار ،ىذا كيترتب عم إعبلف األحكاـ العر ية أف السمطات العسكرية
كيككف قكامو
ىي التي تتكل

السمطة االستثنائية  ،بينما تستمر السمطات المدنية خبلؿ حالة الطكارئ ي ممارسة السمطات االستثنائية .راجع :إبراىيـ

الشربتي ،حراسات الطكارئ ،دار المعارؼ ،مور ،1964 ،ص 37كما بعدىا .

)2
)3

مازف رايي ،القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص .92
يرل جانب مف الفقو أ نو ال يمكف االستناد إل األزماف االقتوادية لتقييد ممارسة الحقكؽ المدنية كالسياسية ،كمع تقديرنا ليذا الرأم إال أننا

نعتقد أف األزمات االقتوادية ي بعض دكؿ العالـ الثالث ،قد يككف ليا تأثير بالغ عم نمط حياة الدكلة بأكمميا ،كعميو هف اتخاذ السمطة
التنفيذية تدابير معينة كمؤقتة مف شأنيا تقييد ممارسة الحقكؽ لفترة مؤقتة يعد مشركعان ألنو يعبر عف االتجاه الكاقعي ألكياع تمؾ الدكؿ.
راجع :بدرية العكيي ،المرجع السابؽ ،ص. 44
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لذلؾ يتطمب إقامة التكازف بيف اإلجراءات التي تتخذىا سمطة اإلدارة ي ىذه الظركؼ كبيف ما

تتطمبو األكياع ،كىذا يعد التزامان ممق

عاتقيا؛ إليفاء المشركعية عم

عم

قرارىا بشأف تقييد

ممارسة الحقكؽ.

و
بوفة عامة ،أنو ي الظركؼ االستثنائية يعيد إل السمطة التنفيذية عدد مف
كمف المسمـ بو
كبخاوة سمطة إودار ق ارر و
و
ات مؤقتة ،منيا تشكيؿ محاكـ استثنائية طارئة أك
السمطات االستثنائية،

و
بشكؿ
خاوة تأخذ أشكاالن مختمفة؛ لمنظر ي القيايا المتعمقة بأمف الدكلة ،كمسألة أمف الدكلة تفسر

كاسع ،كتشمؿ جميع أنكاع الجرائـ كالمخالفات ذات الطابع السياسي  ،)1كما أنو مف اإلجراءات
االستثنائية األخرل كالتي تشكؿ انتياكا لحقكؽ اإلنساف كحرياتو ،تتمثؿ ي اعتقاؿ األشخاص لفتر و
ات

طكيمة؛ تحت ذريعة المحا ظة عم أمف الدكلة مف األعماؿ اإلرىابية أك عدـ الكالء لمسمطة ،إيا ةن
و
اتيامات أك تك ير إجراءات التقايي المنوكص
إل معاقبة ىؤالء األشخاص مف دكف تكجيو أية
عمييا ي الدساتير الكطنية أك المكاثيؽ الدكلية

)2

.

كغالبان ما تتدارؾ الدكؿ مقدمان كقكع ظركؼ استثنائية ،تيع مقدمان نوكوان دستكرية لتجنب

أخطار ىذه الظركؼ ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع الفمسطيني ،قد كردت نظرية الظركؼ االستثنائية
ي القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ ي الباب السابع تحت عنكاف أحكاـ حالة الطكارئ) ي المكاد

مف . )114-110
م

ث

خالل ا ع ض سنص ص سلا

ااا ثمك أ نال ظ س اس :

س ل ف

أ كا

س اب ساا ع م

س ان

و
بمرسكـ وادر عف رئيس السمطة
 -1أف القانكف األساسي اقتور ي اإلعبلف عف حالة الطكارئ
الكطنية كحده

)3

و
معاف أكثر مما يحتمميا ،كذلؾ
 ،كمف ثـ ال يجكز التكسع ي تفسير النص كاعطاؤه

إعماالن لقاعدة "ال اجتياد مع وراحة النص" ،مع مبلحظة أف القرار أك المرسكـ الخاص بهعبلف حالة

الطكارئ يعد عمبلن مػف أعماؿ سيادة الدكلة ال يخيع لرقابة القياء .

 -2أف المشرع الدستكرم حدد الحاالت التي يجكز ييا لرئيس السمطة الكطنية إعبلف حالة الطكارئ

ي ومب القانكف األساسي ،مثؿ كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب و
حرب أك و
و
عوياف مسمش،
غزك أك

أك حدكث كارثة طبيعية عم سبيؿ الحور

)4

 ،كنحف مف جانبنا ندعك المشرع إل التدخؿ لتحديد

أسباب إعبلف حالة الطكارئ تحديدان دقيقان ال لبس يو كال غمكض حت
كتعطؿ القكانيف تحت شعار ىذه الحالة.

ال تيدر الحقكؽ كالحريات



)1
)2
)3
)4

اتش سميش عزاـ كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ي الفكر العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،2002 ،ص.1001
بدرية العكيي ،المرجع السابؽ ،ص47
راجع :المادة  )1/110مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة .2005
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 -3حدد القانكف األساسي مدة حالة الطكارئ لمدة ثبلثيف يكمان ،قابمة لمتمديد لمروة كاحدة بعد مكا قة
المجمس التشريعي بأغمبية ثمثي أعيائو

)1

 ،كيقؼ دكر المجمس التشريعي عند تحديد موير اإلعبلف

كىك ال يعدك أف يككف دك انر رقابيان قط ،كليس لو أم و
دكر ي المشاركة ي اإلعبلف عف حالة الطكارئ.

 -4اشترط القانكف األساسي ي مرسكـ إعبلف الطكارئ أف ينص بكيكح عم اليدؼ كالمنطقة التي
يشمميا كالفترة الزمنية

)2

؛ كيرجع السبب ي ذلؾ إل الطبيعة االستثنائية لحالة الطكارئ ،لذلؾ يجب

أف تطبؽ ي أييؽ الحدكد.

 -5منش المشرع الدستكرم المجمس التشريعي حؽ مراجعة كا ة اإلجراءات التي اتخذت خبلؿ ترة
جتماع لو عقب إعبلف حالة الطكارئ أك ي جمسة التمديد أييما أسبؽ ،كما
حالة الطكارئ ي أكؿ ا
و
يمكف لممجمس إجراء االستجكاب البلزـ ي ىذا الشأف

وريش نكع الرقابة المطمكبة ي مثؿ ىذه الحالة.

)3

 ،كيأخذ عم

المشرع أنو لـ يبيف بشكؿ

 -6لـ يجز المشرع الدستكرم لمسمطة التنفيذية رض قيكد عم الحقكؽ كالحريات إال بالقدر اليركرم
لتحقيؽ اليدؼ المعمف مف مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ ،حيث نوت المادة  )111عم أنو "ال يجكز
رض قيكد عم

الحقكؽ كالحريات األساسية إال بالقدر اليركرم لتحقيؽ اليدؼ المعمف ي مرسكـ

إعبلف حالة الطكارئ" ،غير انو يفيـ مف المادة  )111ي القانكف األساسي انو قد منش السمطة

التنفيذية الحؽ ي تقييد ممارسة أم مف الحقكؽ كالحريات الكاردة ي القانكف األساسي ،ي الكقت
الذم يجب أف ال يممؾ الحؽ ي ذلؾ سكل ممثؿ اإلرادة العامة.

كيرل الباحث أف موطمش "بالقدر اليركرم" ىك موطمش غامض كيتيش المجاؿ لمسمطة

التنفيذية استغبلؿ الفروة لمتكغؿ ي التقييد مف الحقكؽ كالحريات كاالنتقاص ،كما أف غياب المعيار
الذم يحدد ما ىك يركرم كغير يركرم ،يجعؿ الحقكؽ ي خطر خبلؿ ترة حالة الطكارئ ،كما أنو

ال شؾ أف سمطة اإلدارة ي تقدير اليركرة تعتبر سمطة تقديرية ،كلكف السمطة التقديرية ال تنجك مف
رقابة القياء ،بؿ تخيع ليذه الرقابة ،بما ييمف تحقيؽ الوالش العاـ ،كعدـ إساءة استعماؿ السمطة،

الرقابة القيائية رقابة تتميز بالحيدة كالطابع القانكني المحض ،كمف ثـ تعتبر يمانة حقيقية إلعماؿ

نوكص الدستكر  ، )4لذلؾ يتطمب كفالة حؽ التقايي لممكاطنيف كا ة؛ نظ انر لما يترتب عم إعبلف
ؽ أك و
حالة الطكارئ مف تعمي و
تقييد لمحقكؽ.



)1
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 -7لقد بيف القانكف األساسي أحكاـ كيمانات االعتقاؿ ي ترة إعبلف الطكارئ ،بحيث أم تكقيؼ يتـ

يجب أف يراجع مف قبؿ النائب العاـ خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاريخ التكقيؼ ،كما

يحؽ لممكقكؼ تككيؿ محامي لو

)1

.

 -8ال يجكز لرئيس السمطة الكطنية القياـ ي حالة الطكارئ بحؿ المجمس التشريعي أك تعطيمو أك
تعميؽ أحكاـ الباب السابع مف القانكف األساسي

)2

 ،كىذا بحد ذاتو يشكؿ يمانة لؤل راد ي مكاجية

السمطة التنفيذية ي ظؿ إعبلف حالة الطكارئ

 -9المشرع الدستكرم الفمسطيني قد ألغ جميع أحكاـ حاالت الطكارئ المعمكؿ بيا ي مسطيف قبؿ
نفاذ ىذا القانكف األساسي

)3

 ،مما يعني كجكد راغ تشريعي مف حيث القكانيف كاألنظمة التي تفوؿ

أحكاـ حالة الطكارئ ي مسطيف ،تاركان األمر إلي أحكاـ الباب السابع لبياف حالة الطكارئ ،كذلؾ عم

خبلؼ النظاـ القانكف المورم الذم يبيف األحكاـ العامة لحالة الطكارئ ي الدستكر ،كيفوميا ي

و
قانكف خاص يتمثؿ ي قانكف الطكارئ المورم رقـ  162لسنة 1958ـ؛ لذلؾ ندعك إل يركرة أف
يودر مف المجمس التشريعي قانكنان يكفؿ تنظيـ حالة الطكارئ ،كيحدد اختواوات السمطة التي
تتكل ىذه الميمة ،مع مبلحظة أنو ينبغي إلغاء ىذا القانكف عند انتياء حالة الطكارئ ك ي ىذا يماف

لحقكؽ األ راد .

و
بمرسكـ رئاسي كي يتعطؿ
ك ي بعض البمداف ،ليس مف اليركرم إعبلف حالة الطكارئ رسميان

الدستكر أك بعض قراتو ،كالذم يبرر ذلؾ الوراعات المسمحة كالحركب األىمية التي نشبت ي لبناف
كالوكماؿ كالسكداف كالعراؽ كالككيت كالجزائر كاليمف كمكريتانيا كجيبكتي ،كاستمر تعطيؿ الدستكر

عم

أرض الكاقع مف جراء االنييار التاـ ي السمطة الحككمية ،كعم

ذلؾ هف أكثر مف نوؼ

الدساتير العربية ،أك أجزاء ميمة منيا تتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،معطمة كميان أك جزئيان بسبب
حاالت الطكارئ المعمنة كغير المعمنة

()4

.

كأجاز العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية تقييد بعض الحقكؽ المدنية كالسياسية

ي ظؿ الظركؼ االستثنائية ي المادة  )4منو ،كلكف بحاالت محددة كىي:
 -1ي حاالت الطكارئ االستثنائية التي تيدد حياة األمة .

 -2أف يمارس تقييد الحقكؽ ي أييؽ الحدكد التي يتطمبيا الكيع .

 -3أف ال تمس الترتيبات المتخذة طائفة مف الحقكؽ أك األعماؿ المحظكرة ،بحيث يتـ إجازتيا بحجة
حالة الطكارئ ،كىذه الحقكؽ تتمثؿ ي الحؽ ي الحياة  ،كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفان ،حظر



)1
)2
)3
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التعذيب أك المعاممة غير اإلنسانية التي تحط مف كرامة اإلنسانية ،كحذر الرؽ كاالستعباد ،عدـ جكاز
رجعية العقكبات ،الحؽ ي الشخوية القانكنية ،الحؽ ي حرية الفكر كالديف
كترتيبان عم

ذلؾ نشير إل

)1

.

أف ما كرد ي العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية مف

استثناء لبعض الحقكؽ مف أم تعطيؿ ي أم ظرؼ ،يمثؿ خطكةن متقدمةن عم طريؽ الحفاظ عم
بعض الحقكؽ عم األقؿ ،بالرغـ مف أنيا استثنت حقكؽ ميمة بذاتيا ،كىي تجسد أقو ما يمكف أف
يتكوؿ إليو المجتمع الدكلي ي ىذه المرحمة مف تطكره ،كلذلؾ ميس مستبعدان تكسيع دائرة ىذه الحقكؽ
و
تقارب كاسع بيف أطراؼ ىذا المجتمع.
ي ظؿ أم
لذلؾ يدعك الباحث المشرع الفمسطيني إل

يركرة االلتزاـ بالمعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف

يما يتعمؽ بحاالت الطكارئ االستثنائية ،خاوةن يما كرد ي المادة  )4مف العيد الدكلي لمحقكؽ

المدنية كالسياسية ،كاذا كاف القانكف األساسي الفمسطيني كايحان إزاء إعبلف حالة الطكارئ ،كجاءت

نوكوو متقدمة عم بعض نوكص الدساتير العربية ،إال أنو يجب أف يككف كايحان إزاء الحقكؽ

التي ييسمش بتقييدىا ،كيجب أف تتماش كميان مع القكانيف الدكلية لحقكؽ اإلنساف.



)1
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سفصل سثان
س

سملنث

ساثااث ف

إف اإلنساف الفمسطيني يحتاج إل

س ان

ااا

سفحاطثن

مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات التي ال يستطيع أف يحيا

بدكنيا ،كتعد الحقكؽ المدنية كالسياسية مف أىـ ىذه الحقكؽ البلزمة لحياة األ راد ،مف اليركرم أف
يشعر كؿ مف يعيش داخؿ المجتمع الفمسطيني باألمف كاألماف كاليدكء كالسكينة ،كحرمة االعتداء عم

مسكنو كحرية اإلقامة كالتنقؿ داخؿ حدكد كطنو دكف قيكد ،كالتمتع بكامؿ حقكقو السياسية مف حؽ

المشاركة السياسية سكاء بتشكيؿ األحزاب كالجمعيات ،كحؽ االنتخاب كالترشش كحرية الرأم كالتعبير،
كلكي يتحقؽ ذلؾ كفؿ القانكف األساسي شأنو شأف الدساتير ي معظـ بمداف العالـ ،كالتشريع الداخمي
و
و
بوفة خاوة.
بوفة عامة ،كالحقكؽ المدنية كالسياسية
الحقكؽ كالحريات

كيربط ما بيف ىذيف النكعيف مف الحقكؽ عبلقة تكامؿ ،كؿ الحقكؽ مدنية ما ثبت منيا
و
دكلة معينة ،كعم ىذا األساس تثبت الحقكؽ السياسية لممكاطف،
لمشخص بوفتو مكاطنان منتميان إل
أما الحقكؽ المدنية تثبت لمجميع مكاطنيف كأجانب

()1

.

كالكاقع يشير إل أف العادة قد جرت لدل الكثير مف الباحثيف إل تناكؿ ىاتيف المجمكعتيف مف

الحقكؽ معان ،كدكنما تمييز كبير بينيما ،غير أف الباحث أجتيد كرأل أنو ربما يككف مف المناسب
اإلشارة إل كؿ ك و
احدة منيما باستقبلؿ عف األخرل ،بالنظر إل كجكد بعض االختبل ات بينيما،
كاستنادان إل

ما ذىب إليو غالبية الفقو كالنوكص الدستكرية الكاردة ي ومب القانكف األساسي

الفمسطيني  ،كلتكييش ما سبؽ نتناكؿ ىذا الفوؿ ي مبحثيف عم النحك التالي:
سم

سم

ل :س

سثان  :س

سملنث .

ساثااث .



)1
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ل

سم
س
يشير اوطبلح "الحقكؽ المدنية"

)1

سملنث
 ،كالتي تعرؼ أييان "بالحقكؽ غير السياسية" ،إل

مجمكعة الحقكؽ التي يقررىا القانكف حمايةن لمفرد باعتباره عيكان ي المجتمع المدني ،كتمكينان لو مف
و
و
إنساف،
بأعماؿ معينة يستفيد منيا ،لذلؾ تتميز الحقكؽ المدنية بأنيا تثبت لكؿ مف يتمتع بوفة
القياـ

أم أنيا تمنش لكؿ إنساف ،كتسم أييان "بالحقكؽ الطبيعية" ألنيا تمنش لو منذ الكالدة
كالحقكؽ كقاعدة عامة تتقرر لممكاطنيف كاألجانب عم

)2

.

السكاء ،ألف ىذه الحقكؽ مرتبطة

ارتباطان كثيقان بشخص اإلنساف ،كلذلؾ تكوؼ بأنيا مف قبيؿ "الحقكؽ الشخوية أك األومية" أك
"الحقكؽ المويقة بالشخوية" ،كتتجم

أىميتيا ي أنيا السبيؿ الذم يميد لئلنساف ممارسة حقكقو

األخرل  ،ذلؾ أف اإلنساف المقيد ال يستطيع ممارسة تمؾ الحقكؽ

()3

 ،لذلؾ تكوؼ الحقكؽ المدنية

بخوائص عدة :
ى
)4
 -1أنو ال يجكز التورؼ ييا عم أم نحك كاف كبأم و
حاؿ مف األحكاؿ .
 -2أنو ال يجكز الحجز عمييا ،حيث أنيا حقكؽ غير جائز التعامؿ بيا.
 -3أنيا حقكؽ ال تنتقؿ بالميراث.

 -4أنيا ال تسقط بالتقادـ أك بالترؾ كعدـ االستعماؿ.
 -5إف االعتداء عم

ىذه الحقكؽ ،ينشئ حقان ماليان لواحبيا باقتياء التعكيض المناسب جب انر لما

لحقو مف يرر مف جراء ىذا االعتداء .)5



)1

شاعت تسمية الحقػكؽ المدنيػة ػي رنسػا إبػاف القػرف الثػامف عشػر ،ككردت ػي كتابػات العديػد مػف مفكػرم ذلػؾ العوػر أمثػاؿ ركسػك) كغيػره،

ككوػػفت ىػػذه الحقػػكؽ بالمدنيػػة لسػػببيف ،األكؿ ألنيػػا تتقػػرر لمفػػرد بكوػػفو عي ػكان ػػي جماعػػة مدنيػػة منظمػػة ،كالثػػاني تميي ػ انز ليػػا عػػف الحقػػكؽ

الطبيعية التػي تسػتمد كجكدىػا مػف الطبيعػة كمػف قكاعػد القػانكف الطبيعػي التػي تثبػت لمفػرد ػي جميػع األزمنػة كاألمكنػة ك ػي البقػاع شػت

لمجػرد

ككنػػو إنسػػانان ،ػػبل تتغي ػر بتغيػػر الػػببلد ك الزمػػاف .ارجػػع :إسػػماعيؿ البػػدكم ،دعػػائـ الحكػػـ ػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية كالػػنظـ الدسػػتكرية المعاو ػرة،
مكسكعة القياء كالفقو لمدكؿ العربية ،المجمد  ،200القاىرة ،1980 ،ص . 42

)2

راجع :أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،دراسة مقارنة ي النظرية كالتطبيؽ ،ط ،1مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،2003 ،ص  .138بيداء

عبد الجكاد ،الحماية القيائية لمحقكؽ السياسية ي الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكيعي ،بحث منشكر ي مجمة ال ار ديف لمحقكؽ ،المجمد
 ،14العدد  ،50السنة  ،16ص  .312عبد الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص . 79

)3

راجع :أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  .138بيداء عبد الجكاد ،الحماية القيائية لمحقكؽ السياسية  ،المرجع السابؽ،

ص .312

)4

راجع نص المادة  )2/57كالمادة  )58مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني ،المتيف تؤكداف وراحةن عم مبدأ عدـ جكاز التورؼ ي

)5

راجع :المادة  )59مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني.

الحقكؽ المدنية لئلنساف لككنيا لويقة بشخويتو.
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كعميو نتناكؿ ي ىذا المبحث الحقكؽ المدنية الكاردة ي القانكف األساسي الفمسطيني كذلؾ

عم النحك التالي :
سمطحب

ل :س

سمطحب سثان  :س

سمطحب سثاس  :س
سمطحب س ع :س

ف
ف

سجناث .

سشخصث .

م س ثا سخاص .

سفك ث .
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سمطحب
س

ف

ل
سجناث

يعد حؽ الجنسية ي طميعة الحقكؽ المدنية مف حيث األىمية ،الجنسية ىي رابطة قانكنية

كسياسية بيف الفرد كالدكلة ،كينبغي أف تستند عم أساس اجتماعي؛ يتحدد بمكجبيا حقك و
ؽ كالتزامات

لكؿ مف الفرد كالدكلة ،الفرد الذم ال يحمؿ جنسية البمد الذم يقيـ يو يعد أجنبيا ،كبالتالي ليس لو
الحؽ ي ممارسة بعض الحقكؽ كال يتحمؿ الكاجبات التي تقع عادة عم

الجنسية

()1

.

كاىؿ المكاطف أك حامؿ

كقد كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني حؽ الجنسية بالنص عميو ي المادة  )7بالقكؿ

"الجنسية الفمسطينية تنظـ بالقانكف" كأحاؿ لمقانكف تنظيميا ،كما كيع القانكف األساسي يمانو بعدـ

جكاز تجريد المكاطف الفمسطيني مف جنسيتو كذلؾ ي المادة  )28منو بالقكؿ "ال يجكز إبعاد أم
مسطيني عف أرض الكطف أك حرمانو مف العكدة إليو ،أك منعو مف المغادرة أك تجريده مف الجنسية،
أك تسميمو ألية و
جية أجنبية" ،كما حظر القانكف األساسي عم األجنبي المشاركة ي الحياة السياسية،
كأكدت ذلؾ نص المادة  )82منو أنو " يشترط يمف يعيف رئيسان لمكزراء أك كزي انر أف يككف مسطينيان

متمتعان بكامؿ حقكقو المدنية كالسياسية" .

كبمكجب ىذا النص هف لمجنسية كجو قانكني يقود بو أف "القانكف ىك الذم ينظـ الرابطة بيف

الدكلة كالفرد ،كيحدد شركط التمتع بيا كزكاليا كاسقاطيا ،كيبيف اآلثار التي تترتب عم

الجنسية"،

الج نسية مركز قانكني ال يتمتع بو الجميع ،كتختمؼ عف المكاطنة بمفيكميا الطبيعي الناتجة عف

االنتماء إل شعب مف الشعكب ،المكاطنة مفيكـ قد ال يمنش المشاركة ي الحياة السياسية أك تكلي

الكظائؼ العامة ي الدكلة
كيترتب عم

)2

.

الجنسية أثار قانكنية ،كمف ىذه اآلثار حماية الدكلة لؤل راد الذيف يحممكف

جنسيتيا ،كترتب الجنسية لمفرد الحقكؽ كااللتزامات ،كمف ىذه الحقكؽ الحماية الدبمكماسية ،كعدـ

تسميمو إل دكلة أخرل ،كما أف بعض الدكؿ تمتنع عف إسقاط الجنسية كال تأخذ بو إال ي أييؽ
و
بداللة قاطعة عف عدـ جدارة المكاطف باالحتفاظ
الحدكد ،تقورىا عم الحاالت التي تكتشؼ



)1

راجع :سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،ط ،1دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2007 ،ص  .145ىشاـ عبد المنعـ عكاشة،

المرجع السابؽ ،ص  .45غازم وباريني ،المرجع السابؽ ،ص  .126عم يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .137

)2

راجع :عواـ الدبس ،المرجع السابؽ ،ص  .480تحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية ،المرجع السابؽ ،ص .236
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بجنسيتيا لخيانتو أك عدـ إخبلوو ككالئو ليا ،أك تحرمو مف جنسيتو إذا حوؿ عم

أخرل برغبة كاختيار ،كذلؾ لمنع حالة ازدكاجية الجنسية

()1

.

جنسية و
دكلة

و
بجنسية ما ،كقد تقرر ىذا
كيؤكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم حؽ كؿ رد التمتع

الحؽ بشكؿ حاسـ ي العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية بأف الطفؿ يتمتع بالحؽ ي أف

تككف لو جنسية

()2

.

أعد مشركع قانكف الجنسية الفمسطينية ،كقد أخذ
كمف الجدير بالذكر أف المشرع الفمسطيني ٌ
مجمؿ أحكامو مف مراسيـ الجنسية الفمسطينية السارية ي قطاع غزة 1941 – 1925ـ) ،كقانكف
الجنسية األردني لسنو 1945ـ كتعديبلتو النا ذ ي اليفة الغربية ،كقد تمت مراعاة بعض الظركؼ

كالمستجدات عم الساحة الفمسطينية ،حيث أف مشركع القانكف يتيمف  )25مادة ،تيمنت كيفية
تكييش ىكية مف يحمؿ جنسية الدكلة ،كالتجنس كالتخمي عف الجنسية ك قدانيا ك و
أحكاـ عامة.
كمع أف مشركع قانكف الجنسية الفمسطينية قد تـ إعداده منذ العاـ 1995ـ ،إال أنو لـ يطرح

عم المجمس التشريعي حت اآلف ،كما أف االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية خكلت السمطة الفمسطينية
الحؽ ي إودار جكازات سفر لممكاطنيف الفمسطينييف المقيميف ي اليفة الغربية كقطاع غزة ،كيعتبر
ىذا مظي انر مف مظاىر االعتراؼ الكاقعي كدليبلن بكجكد الجنسية الفمسطينية كيعززىا كدليبلن ميمان عمييا.

كبمكجب إودار جكاز السفر مف السمطة الكطنية الفمسطينية يتيش لممكاطف الفمسطيني السفر

جميع األقطار ،كيعطي ىذا الجكاز لواحبو الحؽ ي السفر كالعكدة إل

إل

مناطؽ السمطة

الفمسطينية ،كيسرم مفعكلو مدة خمس سنكات ،كيطمب ىذا الجكاز مف الحككمات األجنبية أف تسمش

لواحبو المركر دكف أم تأخير أك إعاقة .

كيرل الباحث أنو يؤخذ عم القانكف األساسي أنو لـ ينص عم حؽ الجنسية يمف الحقكؽ

كالحريات الكاردة ي الباب الثاني مف القانكف ،مما يعني أف التمتع بالجنسية كاالحتفاظ بيا ال يعد حقان
لممكاطف يمكف التمسؾ بو ،كاكتفت المادة التاسعة مف القانكف األساسي بالنص عم

أف الجنسية

الفمسطينية تنظـ بالقانكف ،كلـ يكف القانكف األساسي ي تنظيمو ليذا الحؽ مفوبلن عم نحك يتبلئـ
خطكرة ىذا الحؽ كأىميتو؛ لذلؾ يقع عم

لمكيكع الجنسية الفمسطينية .

عاتؽ المشرع الفمسطيني أف ييع تغطيةن قانكنيةن شاممةن



)1
)2

سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .148 ،147
راجع :المادة  )1/15مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )3/24مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

1966ـ.
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سمطحب سثان
سشخصث

س

لقد تيمف القانكف األساسي مجمكعةن مف الحقكؽ الشخوية ،التي يقود بيا حؽ الفرد ي

الحياة كالحرية كالتأميف عم نفسو ،كالتنقؿ داخؿ حدكد الدكلة كخارجيا دكف قيكد .
أ لً :س

ف

س ثا :

حؽ أساسي لئلنساف ،بؿ ىك جماع كؿ
يعد ىذا الحؽ مف أىـ الحقكؽ المدنية كيكوؼ بأنو ه
الحقكؽ ،ألف الحياة ىي شرط الكجكد كاالستمرار ،كلذلؾ حؽ الحياة يسبؽ غيره مف الحقكؽ(. )1
كعميو يمنع عم الجميع مف أ رواد كسمطات االعتداء عم الفرد كانياء حياتو ،ألف حؽ

اإلنساف ي الحياة مف الحقكؽ المويقة بالشخص التي ال يجكز التنازؿ عنيا ألم و
سبب كاف ،كما أنو
ال يجكز المساس بيذا الحؽ بأيو وكروة كانت ،كبالتالي يقع عم
تحقؽ الحماية كتكقيع الجزاء عم مف يعتدم عم ىذا الحؽ

()2

.

عاتؽ الدكلة كيع القكانيف التي

كيبلحظ أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف نص عم حؽ الفرد ي الحياة كالحرية كسبلمة

حؽ مبلزـ لكؿ
شخوو ،كما نص العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم الحؽ ي الحياة بأنو ه
إنساف ،كعم القانكف حمايتو ،كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفان(. )3
و
بشكؿ عاـ أك مف
ك ي ىذا المجاؿ لـ ينص القانكف األساسي الفمسطيني عم الحؽ ي الحياة

حيث المبدأ ،كما ىك الحاؿ ي أغمب الدساتير العربية كمنيا الدستكر المورم باعتبار أف ىذا الحؽ
أم انر مفتريان ،إيا ةن إل خمكه مف أية تدابير دستكر و
ية تقيد أك تحد مف استخداـ عقكبة اإلعداـ ،كحظر
ى
إعداـ مف ىك أقؿ مف  18سنة ،أال إف القانكف األساسي تيمف اإلشارة إل ىذا الحؽ بطريقتيف،
األكل تتعمؽ بتنفيذ حكـ اإلعداـ الوادر مف أية محكمة ،كيعيد القانكف األساسي وبلحية الموادقة
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،أما الطريقة الثانية يي منع إخياع الفرد ألم

عمي تنفيذه إل
إكرواه أك تعذيب(. )4

كمف الجدير ذكره ي ىذا المقاـ أف عقكبة اإلعداـ أثارت الكثير مف الجدؿ لدل قياء القانكف
كالسياسة ،كانقسمت آراؤىـ بيف و
و
كمعارض ليا ،كتبمكر ىذا الجدؿ ي ثبلث اتجاىات ،األكؿ يدعك
مؤيد
إل إلغائيا ألنيا تعد مف العقكبات بالغة القسكة ،كأنو ليس مف حؽ المجتمع سمب حياة األ راد ،كأف



)1
)2
)3
)4

ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،المرجع السابؽ ،ص .23
سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .186
راجع :المادة  )3مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )1/6مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .1966
راجع :اتش سميش عزاـ كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص  ، 989المكاد  )1/13 ، 109مف القانكف األساسي المعدؿ لسنو .2003
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الخطأ ييا ال يمكف إوبلحو ،أما االتجاه الثاني يرل يركرة اإلبقاء عمييا؛ لككنيا العقكبة األنجع

لمكاجية الجرائـ الخطرة ويانة لممجتمع ،بينما االتجاه الثالث قد طالب بالتيييؽ منيا
و
لطائفة مف الجنايات ،نجد أف المشرع ي
كقد قرر المشرع العادم الفمسطيني عقكبة اإلعداـ
()1

.

عقكبة اإلعداـ ي جرائـ أمف الدكلة كالقتؿ

نص عم
قانكف العقكبات المطبؽ حاليان ي قطاع غزة ٌ
و
يمانات تتعمؽ ي تنفيذ حكـ اإلعداـ ،قد تيمف قانكف العقكبات لسنة
عمدان( ، )2كما كيع المشرع
1960ـ السارم تطبيقو ي اليفة الغربية حكمان عامان ليس خاوان بجر و
يمة محددة ،بحيث نوت المادة
 )17منو عم أنو " ي حالة ثبكت ككف المرأة المحككـ عمييا بيذه العقكبة حامبلن ،يبدؿ حكـ اإلعداـ

باألشغاؿ الشاقة المؤبدة" ،ك ي المقابؿ نوت المادة  )215مف قانكف العقكبات المطبؽ ي قطاع غزة

كالتي تحدثت عف جريمة القتؿ القود عم أنو "كؿ مف أديف بارتكاب جناية القتؿ قودان يعاقب
باإلعداـ ،كيشترط ي ذلؾ أنو إذا ثبت لممحكمة و
ببينة مقنعة أف امرأة أدينت بارتكاب القتؿ قودا ىي
حبم

يحكـ عم تمؾ المرأة بالحبس المؤبد" ،ي حيف نوت المادة  )60مف قانكف مراكز اإلوبلح

كالتأىيؿ الفمسطيني لسنة 1998ـ بكقؼ تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ النزيمة الحامؿ المحككـ عمييا
باإلعداـ إل ما بعد الكالدة ،كحت

بمكغ الطفؿ سنتيف مف عمره ،كاليدؼ مف ذلؾ ىك الحفاظ عم

شخوية العقكبة ،كعم ذلؾ منع القانكف إعداـ المرأة الحامؿ حمايةن لمطفؿ كحمايةن لحقو ي الحياة،
بل يجكز معاقبة الجنيف عم جرـ ارتكبتو األـ ،كأييان نص قانكف المجرميف األحداث رقـ  )2لسنة

1937ـ الجارم تطبيقو ي قطاع غزة ،عم

حماية األحداث مف عقكبة اإلعداـ ،كذلؾ ي المادة

 )13بقكليا أنو "ال يحكـ بعقكبة اإلعداـ كال يسجؿ مثؿ ىذا الحكـ عم كلد أك حدث أك ت . " ...
تأسيسان عم

ما سبؽ ،ال تزاؿ القكانيف الفمسطينية تفرض عقكبة اإلعداـ عم

الكثير مف

األ عاؿ ،كالمحاكـ ال تزاؿ تحكـ بيذه العقكبة ي قطاع غزة ،كتنفيذ أحكاـ اإلعداـ رغـ عدـ موادقة

رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية عمييا

()3

.

كنحف نرل أف إودار األحكاـ بعقكبة اإلعداـ كتنفيذىا ،كخاوةن مف قبؿ المحاكـ العسكرية

يشكؿ مسان بحؽ اإلنساف ي الحياة كحقو ي محاكمة عادلة ،مما يتطمب العمؿ عم كيع اإلجراءات
القانكنية التي تسمش بنقض األحكاـ القيائية الوادرة عف القياء العسكرم التي تقيي بعقكبة

اإلعداـ ،كما نرل أنو ال معني لمنص عم أم ح و
ؽ مف الحقكؽ دكف كفالة الحؽ ي الحياة كالنص



)1
)2

ساىر الكليد ،األحكاـ العامة ي قانكف العقكبات الفمسطيني ،ج ،2ط ،1بدكف دار نشر ،2010 ،ص  79كما بعدىا.
راجع :المكاد  )215 ، 50مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  )74لسنة 1936ـ.

 )3سجمت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ي العاـ 2013ـ حكالي  )16حالة إعداـ وادرة عف محاكـ قطاع غزة ،ستة منيا ودر عف
و
أحكاـ أخرل ودرت عف المحاكـ العسكرية ،كنفذت منيا ثبلثة أحكاـ ،حيث لـ يودؽ الرئيس عم أم مف
المحاكـ المدنية ،كتسعة
و
األحكاـ المنفذة ،بينما سجؿ حالة إعداـ كاحدة وادرة عف المحاكـ العسكرية ي اليفة الغربية .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع
حقكؽ اإلنساف ي مسطيف ،الوادر عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف ،2013 ،ص .65
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عميو ي ومب القانكف األساسي ،كأف يككف المكاطف آمف عم حياتو ي مكاجية السمطة كأجيزتيا

األمنية؛ لذلؾ يعتبر الحؽ ي الحياة عماد الحقكؽ األخرل.
ف

ثانثاً :س

س ث

م

سشخص

كفمت المادة  )1/11مف القانكف األساسي المعدؿ الحؽ ي الحرية لجميع المكاطنيف ،حيث

حؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تيمس" ،أما بالنسبة لحؽ األماف
تنص عم أنو "الحرية الشخوية ه
الشخوي الذم يرتبط باألمف قد استكممت المادة  )2/11النص عميو ،إذ جاء ييا "ال يجكز القبض

عم أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد أك منعو مف التنقؿ إال و
بأمر قيائي ك قان ألحكاـ
القانكف كيحدد القانكف مدة الحبس االحتياطي ،"..كيبلحظ مف خبلؿ النص أف حؽ األماف الشخوي

و
إنساف مقيـ ي األرايي الفمسطينية ،بمعن أف القانكف األساسي قد كفمو لممكاطنيف
جاء عامان لكؿ
كغير المكاطنيف ،ي حيف كانت المادة  )11مف القانكف األساسي الفمسطيني مماثمة لنص المادة
 )41مف الدستكر المورم لسنة 1971ـ.

كتطبيقان عم ذلؾ ،قيت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأف االستمرار ي حبس مكاطف رغـ

ودكر قرار باإل راج عنو إىدار لمبدأ المشركعية كمخالفةن لنص المادة  )11مف القانكف األساسي

حؽ أويؿ لئلنساف ،حيث قررت بمناسبة استمرار محا ظ
الفمسطيني باعتبار أف الحرية الشخوية ه
تعدل تخكـ اختواوو كتجاكز
نابمس بتكقيؼ مكاطف عم الرغـ مف ودكر قرار باإل راج عنو بأنو قد ٌ
حدكد وبلحياتو ،بؿ عطؿ قرار المحكمة واحبة الوبلحية كاالختواص ،بما يشكؿ خرقان لمبدأ

الفوؿ بيف السمطات كبغيان عم

السمطة القيائية كاغتوابان الختواويا ،كاىدار لمبدأ المشركعية

كسيادة القانكف ،األمر يغدك معو القرار الطعيف معتبلن ترد عميو أسباب الطعف ،كتنحدر بو إل درجة

االنعداـ"

()1

.

كلمتأكيد عم أىمية كفالة الحؽ باألماف الشخوي كتقدير قيمة كرامة اإلنساف ،يمنع القانكف

األساسي تعريض اإلنساف لئليذاء سكاء أكاف معنكيان أـ جسديان ،حيث تنص المادة  )1/13منو عم
أنو "ال يجكز إخياع أحد ألم إكرواه أك تعذيب ،كيعامؿ المتيمكف كسائر المحركميف مف حرياتيـ

و
قبض تعسفي ،نوت
معاممةن الئقة" ،كما تناكؿ القانكف األساسي يمانات الفرد كحقكقو يد أم

المادة  ) 12عم أف "يبمغ كؿ مف يقبض عميو أك يكقؼ بأسباب القبض عميو أك إيقا و ،كيجب
إعبلمو سريعان و
و
بمحاـ ،كأف يقدـ لممحاكمة
بمغة يفيميا باالتياـ المكجو إليو ،كأف يتمكف مف االتواؿ

دكف تأخير"  ،كأييان حظر إجراء التجارب الطبية عم جسد اإلنساف ،حت ي حالة أف يككف ي
و
وحية خطيرة ،كعم ذلؾ تنص المادة  )16منو عم أنو " ال يجكز إجراء أم تجر و
و
و
طبية أك
بة
حالة
و
عممية عم أحد دكف رياء قانكني مسبؽ ،كما ال يجكز إخياع أحد لمفحص الطبي أك لمعبلج أك



)1
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و
لعممية جراحية إال بمكجب قانكف"  ،كعم ذلؾ اتخذ المشرع الدستكرم مسمكان جادان ي سبيؿ الحفاظ

عم حؽ األمف كعدـ جكاز االعتداء عم األ راد ،كرتب البطبلف ألم اعتراؼ يودر مف الفرد تحت

كطأة التعذيب أك التيديد المادم أك المعنكم

()1

.

كأخذ المشرع الفمسطيني بالقكاعد العامة أعبله المتعمقة بحؽ األمف ،حيث كفؿ لمفرد حؽ األمف

الشخوي ،حيث أنو بالرجكع إل قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  74لسنة 1936ـ المطبؽ ي قطاع
غزة ،نجد أنو يعاقب عم التعدم عم حرية األمف الشخوي ،حيث نص ي المادة  )262منو عم
و
بكجو غير مشركع ،يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب
أنو "كؿ مف قبض عم شخص آخر أك حجزه
بالحبس مدة سنة أك بغر و
امة قدرىا خمسكف جنييان ،كاذا كاف قد أكقع القبض غير المشركع عم ذلؾ
الشخص بادعائو زك انر بأنو يشغؿ كظيفة رسمية أك بأنو يحمؿ مذكروة قانكنية بالقبض عميو ،يعاقب
بالحبس مدة ثبلث سنكات" ،كما نوت المادة  )255عم أنو "كؿ مف خطؼ شخوان مف مسطيف أك

مف عيدة كليو الشرعي يعتبر أنو أرتكب جنايةن كيعاقب بالحبس مدة سبع سنكات" ،كما أف قانكف

العقكبات السارم ي قطاع غزة حظر التعذيب كعاقب عميو ،حيث نوت المادة  )108منو عم أف
و
مكظؼ ي الخدمة العامة عرض شخوان آخر الستعماؿ القكة أك العنؼ معو أك أمر باستعماؿ
"كؿ

القكة كالعنؼ معو لكي ينتزع منو أك مف أم رد مف أ راد عائمتو اعت ار ان بجرـ أك معمكمات تتعمؽ
بجرـ ،يعتبر أنو ارتكب جنحة" ،كذلؾ نص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 2003ـ عم مبدأ

المشركعية كمبدأ الشخوية المسؤكلية الجنائية كمبدأ عدـ رجعية القكانيف الجزائية

)2

.

كتيمف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  )3لسنو 2001ـ مجمكعةن مف المكاد

المنظمة لمقبض عم

المتيـ ،كك قان لممادة  )29منو نص عم

أنو "ال يجكز القبض عم

أحد أك

حبسو إال و
بأمر مف الجية المختوة بذلؾ قانكنان ،كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو ،كال يجكز إيذاؤه

بدنيان أك معنكيان" ،أما المادة  )125مف نفس القانكف قد نوت عم أنو "ال يجكز تكقيؼ أك حبس أم
و
إنساف إال ي مراكز اإلوبلح كالتأىيؿ السجكف) كأماكف التكقيؼ المخووة لذلؾ بمكجب القانكف،
كال يجكز لمأمكر أم مركز قبكؿ أم إنساف يو إال بمقتي أمر مكقع مف السمطة المختوة كال يجكز

لو أف يبقيو بعد المدة المحددة بيذا األمر" .



)1
)2

راجع :المادة  )2/13مف القانكف األساسي المعدؿ لسنو 2005ـ.
بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية سنو 1994ـ ،كاجراء االنتخابات التشريعية األكل

ي العاـ 1996ـ ،حيث أحدث المجمس التشريعي

نقمة نكعية ي المجاؿ التشريعي ،كاوداره العديد مف القكانيف ،كلـ يكف مف بينيا قانكف عقكبات مسطيني مكحد ،كاف كاف قد أقر ي العاـ
 2003مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني ،لكنو لـ ىير النكر بعد ،لذلؾ استمر الحاؿ عم تطبيؽ قانكف العقكبات رقـ  )74لسنة 1936ـ
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كمع ذلؾ يجكز لمأمكر اليبط القيائي القبض عم

يمانات؛ لمنع تعسؼ مأمكر اليبط القيائي ي القبض عم
عم

أنو "لمأمكر اليبط القيائي أف يقبض ببل مذكرة عم

اتيامو ي األحكاؿ التالية:

المتيـ ،ك ي ىذه الحالة ىناؾ عدة

األ راد ،حيث نوت المادة )30

و
شخص حاير تكجد دالئؿ عم
أم

 -1حالة التمبس ي الجنايات ،أك الجنش التي تستكجب عقكبة الحبس مدةن تزيد عم ستة أشير.

 -2إذا عارض مأمكر اليبط القيائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو أك كاف مكقك ان بكجو مشركع ك ر
أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ.

 -3إذا ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة ،كر ض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو
مكاف سكف معركؼ أك ثابت ي مسطيف" .

يتيش مما تقدـ ،أف القانكف األساسي الفمسطيني كاف كاف قد ترؾ لمقكانيف العادية تنظيـ

حاالت القبض عم األ راد كحبسيـ كتنقبلتيـ ،إال أنو منع كميان التعذيب ،أم أف لمفرد الحؽ ي العيش

ي أماف كاطمئناف مف دكف خكؼ أك رىبو كعدـ جكاز القبض عميو أك اعتقالو أك حبسو ،كعدـ اتخاذ
و
تورؼ يمس بأمنو الشخوي إال طبقا لمقانكف ك ي الحدكد التي بينيا مع مراعاة اليمانات التي
أم
حددىا

)1

.

ك ي ىذا الودد نوت الكثائؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف عم الحؽ ي الحياة كالحرية كسبلمة

و
ألسباب ينص عمييا القانكف
شخص الفرد ،كعدـ تعريو لمتعذيب كالقبض عميو تعسفان إال

()2

.

كالمبلحظ أف كيع الحؽ ي الحرية كاألمف الشخوي ي مسطيف منتيؾ نتيجة تأثره بالكيع

السياسي الذم يسكد مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية نتيجة حالة االنقساـ ،كتعطؿ جيكد الموالحة

بيف حركتي تش كحماس

()3

.

كيرل الباحث أف مفيكـ التعسؼ غائبان كميان ي المادة  )11مف القانكف األساسي الفمسطيني

ي حاالت النص عم

االعتقاؿ كالتكقيؼ ،مقارنةن باستخداـ الكممة ي اإلعبلف العالمي لحقكؽ

اإلنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،كيجب عدـ االستخفاؼ بأىمية ىذا
المفيكـ ،النص عميو يعني حماية األ راد مف األ عاؿ غير المشركعة ،إذ ال يبق لحياة اإلنساف معن



)1
)2

راجع :ر عت عبد الكىاب ،النظـ السياسية ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.162

راجع :المكاد  )9 ، 5 ، 3مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )9مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

.1966

 )3تشير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ك قان لمعطيات الشكاكم لدييا ي العاـ 2013ـ التي قد كومت إل  615شككل ي اليفة كغزة،
و
و
احتكت عم انتياؾ الحؽ ي إجر و
خمفيات سياسية مقارنة بالعاـ 2012ـ ،الذم
قانكنية عادلة ،كتحديدان االعتقاؿ التعسفي كاالعتقاؿ عم
اءات
سجؿ خبللو  789شككل ي ىذا المجاؿ .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .78
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إذا كاف مطاردان ميانان أك يشعر بالخكؼ كعدـ االستقرار ،كيتعرض لبلعتقاؿ مف دكف مسكوغ قانكني أك
اؿ مجا و
تمارس عميو كسائؿ تجبره عم اإلدالء بأقك و
ية لمكاقع .
كما نطالب المشرع الدستكرم الفمسطيني بيركرة النص ي المادة  )2/11مف القانكف

و
أمر قيائي مسبؽ لمقبض كالتفتيش أسكةن بالدستكر
األساسي باستثناء حالة التمبس مف الحوكؿ عم
المورم ،كنقترح أف يككف نص المادة عم النحك التالي" يما عدا حالة التمبس ال يجكز القبض عم
أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد أك منعو مف التنقؿ إال و
بأمر قيائي ك قان ألحكاـ

القانكف كيحدد القانكف مدة الحبس االحتياطي ،كال يجكز الحجز أك الحبس ي غير األماكف الخايعة
لمقكانيف الوادرة بتنظيـ السجكف" .
ثاسثاً :س

ف

ث إلقام

س ن ل:

لقد كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ىذا الحؽ بالنص عميو ي المادة  )20عم

"حرية

اإلقامة كالتنقؿ مكفكلة ي حدكد القانكف"  ،كما نوت المادة  )28منو عم أنو "ال يجكز إبعاد أم
مسطيني عف أرض الكطف أك حرمانو مف العكدة إليو أك منعو مف المغادرة  ، "....كيقود بيذا الحؽ

و
مكاف آخر،
مكجكد يو إل أم
أف يتمكف الفرد مف اإلقامة داخؿ حدكد كطنو كمغادرة أم مكاف ىك
ه
ك ي العكدة إليو دكف قيكد ال يجيزىا القانكف(.)1
حؽ أساسي لئلنساف ي اختيار إقامتو كحؽ تغييره لمكانو ك قان إلرادتو ،كيمكف
كحؽ التنقؿ ىك ه
التمييز بيف أنكاع التنقؿ المختمفة التنقؿ الجكم كالبحرم كالبرم) ،إال أف أكثرىا كيكحان كانتشا انر ىك

و
بوكر شتٌ كطرؽ مختمفة ،كالتنقؿ سي انر عم األقداـ كىك أكثر طرؽ التنقؿ أىمية،
التنقؿ البرم كيتـ
أك داخؿ سيارة ،أك بكاسطة السكؾ الحديدية؛ لذلؾ تعتبر حرية اإلقامة كالتنقؿ أم انر طبيعيان لحياة
اإلنساف ي الممارسة اليكمية ،كىذا يعني أف ىذه الحرية تشمؿ حرية الحركة ،حرية اإلقامة ،كبالتالي

يتدخؿ المشرع لتنظيـ ىذا الحؽ لمومحة اإلنساف كالمجتمع ،كاذا اقتيت اليركرة تقييد ىذا الحؽ

ببعض القيكد  ،يجب أف تككف المومحة العميا لمدكلة ىي الباعث عم ذلؾ ،كأف تككف ىذه القيكد ي

و
كلفترة مؤقتة ،ك ي الحدكد التي رسميا القانكف(.)2
أييؽ الحدكد
و
و
و
و
بوفة
دائمة كاألماكف العسكرية مثبلن ،أك
بوفة
معينة
أماكف
لذا قد يحظر القانكف التجكؿ ي
ى
مؤقتة كالمناطؽ المكبكءة؛ حت يتـ القياء عم ما بيا مف كباء ،كقد يجعؿ قانكف المركر التنقؿ
بالسيارات ي بعض الشكارع ي اتج واه كاحد قط تفاديان لمزحاـ كالحكادث ،أك يحدد أماكف يمنع ييا



)1

راجع :عبد الفتاح مراد ،شرح الحريات العامة كتطبيقات المحاكـ شأنيا ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،بدكف سنو نشر ،ص .35

أحمد الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص 112

)2

راجع :محمد بكر حسيف ،الحقكؽ كالحريات العامة ،حؽ التنقؿ كالسفر ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص  . 9سحر

محمد نجيب ،المرجع السابؽ ،ص  .58عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص .275محمد ر عت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ،

ص.162
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انتظار السيارات ،كأماكف تخوص لعبكر المشاة ،كغيرىا الكثير مف اليكابط كالتنظيمات ،ك ي جميع

األحكاؿ هف المنع ال يككف مطمقان ،كانما ىك محدكد مف حيث الزماف كالمكاف

()1

ك ي ىذا الودد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم

.

حرية الفرد ي التنقؿ كاإلقامة

داخؿ حدكد كؿ دكلة ،كما نص العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم حؽ الفرد ي

حرية التنقؿ داخؿ حدكد دكلتو ،كحرية اختيار مكاف إقامتو كحرية المغادرة

()2

.

كاذا كاف القانكف األساسي قد يمف حؽ المكاطف ي التنقؿ داخميان ،هنو قد كيع الحماية لحقو

مف السفر لمخارج كعدـ جكاز إبعاده عف الببلد ،باعتباره حؽ دستكرم ك قان لنص المادة  )28ال يجكز
المساس بو دكف مسكغ ،كال الحد منو بغير مقتيي

()3

.

كقد تناكؿ قانكف أوكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  )2لسنة  ،2001اإلجراءات

القانكنية الكاجب إتباعيا لتقييد حؽ المكاطنيف بالتنقؿ كالسفر ي المنازعات المدنية ،كنوت المادة
 )111منو "يجكز لقايي األمكر المستعجمة عند إودار ق ارره بمنع المستدعي يده مف السفر و
بناء

و
كفالة
عم أسباب جدية تدعك إل االعتقاد بأنو عم كشؾ مغادرة مسطيف أف يكمؼ المستدعي بتقديـ

مالية؛ ليماف ما قد يويب المستدعي يده مف عطؿ أك يرر إذا تبيف أنو غير مح و
ؽ ي دعكاه" .

كمع ذلؾ هنو إذا ودر حكمان قيائيان يد المدع  ،كتـ تنفيذه هنو ما كاف يجكز منعو بعد

ذلؾ مف السفر إذا ما طمب ،كبالتالي إذا ودر قرار مف اإلدارة بسحب جكاز السفر مف المدع كمنعو
مف السفر إل الخارج يككف قد ودر بالمخالفة ألحكاـ القانكف كمف ثـ يتعيف إلغاؤه ،كما أنو ال يجكز

األخذ بالشبيات لحرماف المكاطف مف السفر إل الخارج ،كىذه الشبيات ميما بمغ نويبيا مف القكة ي
اعتبار اإلدارة ال يمكف أف ترق إل مرتبة الحكـ القيائي

()4

.

كذىب جانب مف الفقو أنو إعماالن لسيادة الدكلة عم

إقميميا يككف لمسمطات اإلدارية ي

حاالت اليركرة كألمكر تبرر ذلؾ منع األ راد مف مغادرة إقميميا ،كذلؾ ي الحدكد كبالقدر اليركرم
البلزـ لمحفاظ عم المومحة العامة لممجتمع ،كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع أم انحر و
اؼ ييدر كياف



)1

)2
)3

راجع :محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص  .174اركؽ البر ،دكر المحكمة الدستكرية ،المرجع السابؽ ،ص  .378موطفي أبك زيد
يمي ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ج ،2دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .182
راجع :المادة  )13مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .1966
أشارت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف إل أنيا تمقت خبلؿ عاـ 2013ـ العديد مف الشكاكم حكؿ انتياؾ الحؽ ي التنقؿ كالسفر ،كومت

إل  34شككل ي اليفة كغزة ،حيث اتخذت تمؾ االنتياكات أنماط نا مختمفة ،تركزت ي العديد منيا كردكد أ و
عاؿ مباشروة مبنية عم أساس

المناكفا ت السياسية القائمة بيف طر ي االنقساـ ،كمنيا عدـ تزكيد محا ظات قطاع غزة بد اتر جكازات السفر ،كشرط السبلمة األمنية ،كمنع
األجيزة األمنية بعض المكاطنيف مف السفر ،ك رض اإلقامة الجبرية عم بعض المكاطنيف .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ
اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص . 123-119

)4
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الدكلة كأمنيا الداخمي كالخارجي كيسئ إل

األدبية(.)1

موالحيا السياسية كاالقتوادية أك يمس سمعتيا

كيرل الباحث أنو ي ظؿ النوكص الدستكرية السابقة أوبش مف غير الممكف أف نخيع

دخكؿ الفمسطيني لببلده عم توريش أك ي از يحوؿ عمييا مسبقان مف السمطات الفمسطينية ،المكاطف
يدخؿ ببلده ي أم كقت يشاء ،كببل قرار يؤذف لو بالدخكؿ ،كما أنو ال يجكز منع أحد مف السفر،

كنص المادة  ) 28مف القانكف األساسي كايش بحيث ال يسمش بتدخؿ السمطة التنفيذية كلك مف باب
و
كوؼ مف األكواؼ طرد المكاطف الفمسطيني مف الببلد
التنظيـ ي ىذا المجاؿ ،بل يجكز تحت أم
إل خارجو ،كأم إجراء ي ىذا الشأف يعتبر إجراء غير دستكرم ،كما أف السمطة التشريعية ال تستطيع

أف تتدخؿ بالنص عم طرد الفمسطيني مف إقميـ الدكلة كلك عم سبيؿ العقكبة ،ألف ذلؾ يعتبر مخالفان

لمقانكف األساسي ،كبالتالي يطعف عميو بعدـ المشركعية الدستكرية .

سمطحب سثاس
س
استقر القياء كالفقو عم

ف

م س ثا سخاص

بعض األمكر التي تدخؿ يمف نطاؽ الحياة الخاوة لئلنساف

كالمتمثمة ي حرمة المسكف كالحؽ ي الحفاظ عم سرية مراسبلتو كمحادثاتو الخاوة .
أ لً :س

ف

م سماك :

و
بخوكوية خاوة بو ،كتشمؿ المسكف الذم يعد المكاف الطبيعي الذم يجد
يتمتع كؿ إنساف

يو السكينة كالطمأنينة ،كيمارس حريتو الخاوة يو دكف أم قيكد ،مما يترتب عميو كجكد حرمة
عاج مف
لمسكف اإلنساف بحيث يتمكف مف ممارسة حياتو الشخوية داخؿ مسكنو دكف ميايقة أك إز و

أحد ،كعدـ جكاز اقتحامو أك تفتيشو إال ك قان لؤلحكاؿ كاإلجراءات التي نص عمييا القانكف سكاء أكاف

المسكف دائمان أك مؤقتان ،أك كاف ممكان أك إيجار ،كاال يشكؿ ىذا الفعؿ تعديان عم حؽ حرمة المسكف .)2

"أية
كقد عرؼ المشرع الفمسطيني بيت السكف ي قانكف العقكبات النا ذ ي قطاع غزة بأنو ٌ
بناية أك عمارة أك أم و
قسـ مف بناية أك عمارة اتخذه المالؾ أك الساكف إذ ذاؾ سكنان لو كلعائمتو كخدمو،
أك ألم منيـ ،كال عبرة ي ذلؾ إذا خبل مف السكاف بيف اآلكنة كاألخرل ،كتعتبر كؿ بناية أك عمارة

مبلوقة لبيت السكف أك ممحقة بو قسمان مف بيت السكف إف كاف بينيما اتواؿ مباشر ،أك كانا



)1
)2

راجع :محمد بكر حسيف ،المرجع السابؽ ،ص  ،34 ،33عبد الفتاح مراد ،شرح الحريات العامة ،المرجع السابؽ ،ص .42 ،41
راجع :سحر محمد نجيب ،المرجع السابؽ ،ص  ،56عواـ الدبس ،المرجع السابؽ ،ص .217،216
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متوميف بكاسطة و
ممر مسقكؼ كمحكط يؤدل مف أحدىما إل اآلخر ،كتستثني مف ذلؾ كؿ بناية أك
عمارة ال يتكا ر ييا ىذا الشرط"

()1

.

ىذا الحؽ بالقكؿ "لممساكف

كبناء عميو نص القانكف األساسي ي المادة  )17منو عم
ن
حرمة ،بل تجكز مراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال و
بأمر قيائي مسبب كك قان ألحكاـ القانكف ،يقع
باطبلن كؿ ما بترتب عم مخالفة أحكاـ ىذه المادة ،كلمف تيرر مف جراء ذلؾ الحؽ ي تعكيض

عادؿ تيمنو السمطة الكطنية الفمسطينية" ،كبذلؾ كفؿ ىذا النص لممساكف حرمتيا ،كاف كاف القانكف

األساسي قد ساكل بيف تفتيش األشخاص كالمساكف باشتراطو أف يتـ التفتيش ي كبل الحالتيف و
بأمر
قيائي مسبؽ ،إال أنو ي حالة تفتيش المساكف اشترط بأف يككف األمر القيائي مسببان

()2

.

كيبلحظ الباحث أف المادة السابقة جاءت مماثمة لممادة  )44مف الدستكر المورم لسنة

1971ـ التي اشترطت الحوكؿ عم إذف قيائي قبؿ دخكؿ المساكف كتفتيشيا ،كأف يككف ىذا األمر
القيائي مسببان ،كذلؾ بنويا عم أنو" لممساكف حرمة بل يجكز دخكليا كال تفتيشيا إال بأمر قيائي

مسبب ك قنا ألحكاـ القانكف".
كعميو حرص القانكف األساسي عم تأكيد حظر انتياؾ حرمة المسكف سكاء بدخكلو أك تفتيشو
ما لـ يودر أمر قيائي مسبب ،كلما كاف نص المادة  )17مف القانكف األساسي كايش الداللة عم

عدـ استثناء حالة التمبس ي اليمانيف المذيف أكردىما ،أم ودكر أمر قيائي كأف يككف مسببان ،كال

يغير مف ذلؾ عبارة "ك قان ألحكاـ القانكف" التي كردت ي نياية المادة ،ألف ىذه العبارة ال تعني
تفكيض المشرع العادم ي إطبلؽ حالة التمبس مف قيدىما ،كانما تشير ىذه العبارة إل اإلحالة إل
القانكف العادم ي تحديد الجرائـ التي يجكز ييا ودكر األمر بتفتيش المساكف

()3

.

كقد أكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ىذا الحؽ كعدـ تعريض الفرد لتدخؿ تعسفي ي

حياتو الخاوة أك مسكنو ،ككرسو العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية بالنص عم حؽ
كؿ شخص أف يحميو القانكف مف التدخؿ كالمساس بمسكنو كخوكوياتو

()4

 ،لكف ي بعض األحياف

قد يككف دخكؿ المسكف يركريان لمتفتيش أك القبض عم متيـ مما يجعؿ ىذا الحؽ خط انر عم النظاـ
العاـ ،لذلؾ عني القانكف األساسي بالنص عم

إجازة دخكؿ المساكف ك قان لؤلحكاـ التي تحددىا

القكانيف ،مك قان بذلؾ بيف الحؽ ي حرمة المسكف كالمومحة العامة ،كما أف القانكف األساسي أكد عم
بطبلف أم إجر و
اء مخالؼ لنص المادة ،باإليا ة إلي تعكيض المتيرر مف جراء انتياؾ حرمة

مسكنو ،كتقرر القكانيف عادةن جز و
اءات جنائية عند انتياؾ حرمة المسكف إال أف ىذا ال يعني أنيا مطمقة



)1
)2
)3
)4

راجع :المادة  )5مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  )74لسنة 1936ـ.
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و
بيمانات تكفؿ عدـ إساءة
كانما ترد عمييا قيكد كتحدىا حدكد المومحة العامة كتحاط ىذه الحدكد

استخداميا ألم سبب

()1

كعم

.

ذلؾ اعتبر قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني تفتيش المنازؿ عمؿ مف أعماؿ

بناء عم اتياـ مكجو إل شخص يقيـ ي
التحقيؽ ،كال يجكز االلتجاء إليو إال بمقتيي أمر قيائي ن
المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب ج و
ناية أك جنحة ،أك باشتراكو ي ارتكابيا ،أك إذا كجدت قرائف تدؿ عم
أنو حائز ألشياء تتعمؽ بالجريمة ،ك ي جميع األحكاؿ يجب أف يككف أمر التفتيش مسببان ،كما حدد

القانكف كقت تفتيش المنازؿ بأنو يجب أف يككف نيا انر كال يجكز دخكليا ليبلن ،إال ي حاالت
االستعجاؿ ،كأف يتـ التفتيش بحيكر المتيـ كواحب المنزؿ أك اثنيف مف الشيكد ي حاؿ عدـ

حيكر المتيـ

()2

.

كحيث أف المشرع تك يقان بيف حؽ الفرد ي الحرية الشخوية ،ك ي حرمة مسكنة كحياتو

الخاوة ،كبيف حؽ المجتمع ي عقاب الجاني كجمع أدلة إثبات الجريمة كنسبتيا إليو ،قد أجاز تفتيش
و
السكف كهجر و
ليمانات معينة ال يجكز إىدارىا ،مبينان الجرائـ
اء مف إجراءات التحقيؽ بعد أف أخيعو
التي يجكز ييا التفتيش كاإلجراءات التي يتـ بيا

()3

.

ككذلؾ نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عم

الحاالت التي يجكز ييا دخكؿ

المساكف مف السمطات المختوة كبدكف أمر ،كذلؾ ي حاؿ طمب المساعدة مف الداخؿ ،كحالة
الحريؽ أك الغرؽ ،كأييان إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسان بيا ،كأخي انر ي حالة تعقب شخص يجب القبض
و
بكجو مشركع(. )4
عميو ،أك شخص ٌر مف مكاف أكقؼ يو
كيرل الباحث بأف المادة  )17مف القانكف األساسي الفمسطيني جاءت متقدمة ي الوياغة
ً
تكتؼ بدخكليا كتفتيشيا،
عم الدستكر المورم ،حينما نوت عم عدـ جكاز مراقبة المساكف ،كلـ
بؿ أف المراقبة نفسيا تحتاج إل

و
إذف مف النيابة العامة ،ك ي ذلؾ منش مزيد مف الحماية لمساكف

المكاطنيف ،إال أف المشرع العادم الفمسطيني ي قانكف اإلجراءات الجزائية ي المكاد المتعمقة بالتفتيش

لـ يتطرؽ إل مكيكع مراقبة المساكف ،فلم يورد ما يشير إلى تناوله وكيفية تنظيمه ،كىك ما يعتبر
إغفا وال كتقوي انر مف المشرع كيجب تداركو مستقببلن .




 )1رودت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف العديد مف حاالت انتياؾ حرمة المساكف عبر عدـ تقيد األجيزة األمنية الفمسطينية ي اليفة كغزة
بالتعميمات المنوكص عمييا ي القانكف بخوكص تفتيش المساكف بمذك ورة وادرة مف و
جية قيائية ،حيث سجمت الييئة كقكع  72حالة
انتياؾ .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .81

)2
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ثانثاً :س

ف ا ث سم اال :

يقود بيذا الحؽ عدـ انتياؾ سرية الرسائؿ الوادرة عف الفرد بمختمؼ أنكاعيا سكاء أكانت
و
محادثات ىاتفية ،القانكف يحمي ىذه المراسبلت ،كمف
مخاطبات الكتركنية ،أـ طركد بريدية عادية أـ
و
خاوة ،بحيث ال يجكز
ثـ ال يجكز انتياكيا ويانةن ليذا الحؽ ،الرسائؿ أيان كاف نكعيا تعد مسائؿ

حرمة المراسبلت ،كمثؿ ىذا

اعتداء عم
لغير مف كجيت إليو االطبلع عمييا ،كاال اعتبر ذلؾ
ن
اعتداء عم حرية الممكية عم اعتبار أف
االعتداء يمس حرية الفكر التي يحمييا القانكف ،كما أنو يعد
ن

الخطاب مممككان لواحبو كال يجكز التعدم عميو(.)1

و
بشكؿ عاـ عم الحؽ ي سرية المراسبلت ي القانكف
كالمشرع الدستكرم الفمسطيني لـ ينص

األساسي ،بينما كفمت أغمب الدساتير العربية حرمة المراسبلت كاعتبرتيا مف الحقكؽ الدستكرية ،بل

يجكز موادرتيا ،أك إ شاء ميمكنيا أك مراقبتيا ،إال بقيكد منيا ودكر أمر قيائي كيككف مسببان
و
كلمدة محددة ،يذا الحؽ كسائر الحقكؽ ال يمكف أف يككف مطمقان ،كأجاز المشرع الدستكرم الحد منو

لدكاعي المومحة العامة

()2

 ،كمع ذلؾ نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عم

حؽ النائب

العاـ يبط المراسبلت لدل مكاتب البرؽ كالبريد ،كما أجاز لو مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية،

بشرط أف يككف أمر اليبط أك المراقبة مسببان كلفتروة محددة
كقد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم

()3

.

ىذا الحؽ بأف ال يعرض أحد ألم تدخؿ

تعسفي ي حياتو الخاوة أك مراسبلتو  ،كأكد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم
ىذا الحؽ ،كأىمية حماية القانكف مراسبلت الفرد مف المساس كاالنتياؾ

)4

.

كيرل الباحث أنو يكجد راغ تشريعي ي حماية حرمة الحياة الخاوة ،حيث التقدـ العممي

كالتقني ككجكد بنؾ لممعمكمات أوبش مف السيؿ التعرض لخوكويات األ راد دكف عمميـ؛ لذلؾ
يتطمب مف المشرع الفمسطيني سكاء الدستكرم أـ العادم يركرة النص عم

سرية المراسبلت

كالمخاطبات الخاوة ،كحرمة الوكرة كالوكت ،ككفالة ىذا الحؽ ي ظؿ الثكرة التكنكلكجية اليائمة
المنتشرة عم وعيد العالـ .
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سمطحب س ع
سفك ث

س

كتشمؿ ىذه الطائفة مف الحقكؽ ،الحؽ ي حرية العقيدة كالعبادة ،كالحؽ ي حرية الرأم
كالتعبير ،كتعتبر مف أىـ الحقكؽ التي يحتاجيا الفرد ي حياتو ،ألنيا تتوؿ بموالحو المعنكية.
أ لً :س

ف

ث سع ثل

سع ال :

و
يقود بو حؽ الفرد ي اعتناؽ و
عقيدة محددة ،أك عدـ اعتناؽ أم ديف أك عقيدة،
ديف معيف أك

إيا ةن إل

حريتو ي ممارسة العبادات كالشعائر الخاوة بالديف الذم يعتنقو عبلنية ،كال يجكز

إخياع أم إنساف لكسيمة مف كسائؿ اإلكراه تؤدم إل تعطيؿ حريتو ي االنتماء إل أحد األدياف أك

العقائد التي يختارىا

()1

 ،كقد أكجب اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف يككف لكؿ شخص حرية

الديف ،كيشمؿ ىذا الحؽ حرية تغيير ديانتو أك عقيدتو كحرية اإلعراب عنيا ،ككذلؾ أكيش العيد

ط محددة
الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ممارسة حرية الديف كالعقيدة بيكاب ن

)2

.

كانسجـ المشرع الفمسطيني مع المكاثيؽ الدكلية يما يتعمؽ بكفالة حرية العقيدة كالعبادة ،قد

نص القانكف األساسي الفمسطيني ي المادة  )18عم أف "حرية العقيدة كالعبادة كممارسة الشعائر
الدينية مكفكلة شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة" ،كيتيش مف ىذه المادة أف

المشرع الفمسطيني كفؿ لممكاطنيف حرية القياـ بالشعائر الدينية كالعقائد ،هذا أقاـ مجمكعةن مف األ راد
اع مشاعر أوحاب الديانات األخرل
شعائر دينية كلكف كانت مخمٌة بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة كلـ ير ً
ينا نككف أماـ خرؽ لقاعدة قانكنية دستكرية ،كحرية العقيدة مطمقة ال يرد عمييا أم قيد ،كؿ إنساف

يعتقد ي الديف الذم يثؽ ي وحتو كيرل يو نجاتو ،كيتحمؿ نتيجةى اختياره بورؼ النظر عف مكقؼ
الدكلة ،أما حرية ممارسة الشعائر الدينية ،كالقياـ بالومكات أك العبادات التي تتطمبيا العقيدة تخيع

لنكع مف التنظيـ القانكني الذم يقيدىا ببعض القيكد ،حفاظان عم النظاـ العاـ كاآلداب

()3

 ،كاألدياف

التي يحمي ىذا النص الدستكرم حرية القياـ بشعائرىا ىي األدياف المعترؼ بيا ،كىي األدياف السماكية
الثبلث ،اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية حسب ،بل يسمش باستحداث أم ديف

()4

.
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كتطبيقان لذلؾ ،قيت المحكمة العميا المورية " أف العقيدة البيائية عم ما أجمع عميو أئمة

المسمميف ليست مف األدياف المعترؼ بيا ،كمف يديف بيا مف المسمميف يعتبر مرتدان ،كيبيف مف

استقواء تاريخ ىذه العقيدة أنيا بدأت ي عاـ 1844ـ ،حيف دعا إلييا مؤسسيا محمد عم الممقب

بالباب ي إيراف عاـ 1844ـ معمنان أنو يستيدؼ بدعكتو إوبلح ما سد كتقيـ ما اعكج مف أمكر
اإلسبلـ كالمسمميف  ،...حيث أ وش عف مكنكف ىذه العقيدة كأعمف خركجيا كانفواليا التاـ عف

اإلسبلـ كشريعتو ،...كلما كانت العقيدة البيائية ليست دينان سماكيان معتر ان بو ،هف الدستكر ال يكفؿ

حرية إقامة شعائرىا ،كاف إقامة الشعائر الدينية ألم ديف كلك كاف دينان معتر ان بو مقيدة بأال تككف مخمة
بالنظاـ العاـ أك منا يةن لآلداب"

()1

.

كمف الجدير بالذكر أف اعتناؽ الدكلة و
لديف معيف بحيث يوبش دينان رسميا ليا ال يتعارض كىذا

الحؽ ي الحرية الدينية ،غ ير أف اعتناؽ الدكلة ألحد األدياف يجب أال يؤثر عم مػف يعتنؽ أديانان
أخرل

()2

.

كيرل الباحث أنو يؤخذ عم

القانكف األساسي الفمسطيني أنو ترؾ المجاؿ يفايان عندما

تحدث عف حرية العقيدة كممارسة الشعائر بأنيا مكفكلة ،شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب

العامة ،مـ يحدد مت يخؿ بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة ،كمت ال يمكف اعتباره إخبلالن ،مما ترؾ
مجاالن لتفسير تمؾ المادة كأخذىا ي المستقبؿ ذريعةن لموادرة الحقكؽ كالحريات ،كما نأمؿ أف يككف
نص المادة  )18مف القانكف األساسي مقوك انر عم

شعائر األدياف المعترؼ بيا كى

السماكية الثبلث اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية ،كأال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية .
ثانثاً :س

ف

األدياف

ث س أي س ع ث :

يقود بو حؽ الفرد ي التعبير عف أ كاره ككجيات نظره الخاوة بحر و
ية تامة ،كبالكسيمة التي يريدىا

كدكنما اعتبار لحدكد ،كالكسائؿ المستعممة متعددة كمتنكعة بيف شفكية كمكتكبة كمسمكعة كموكرة

ك نية ،كاستعماليا جاء تدريجيا مع تطكر حياة اإلنساف كخيع كال يزاؿ يخيع ي استعماليا إل قيكد
تختمؼ مف دكلة ألخرل

)3

 ،كيمكف تحديد ىذه الكسائؿ ي خمس مجمكعات كذلؾ بحسب طبيعتيا:

 -1الكسائؿ المقركءة :تتمثؿ ي الوحا ة ،ككاالت األنباء ،المطبكعات مف كتب كنشرات كمموقات.
 -2الكسائؿ السمعية :الخطابة ،المحايرة ،الندكة كاإلذاعة.

 -3الكسائؿ البورية :كالرسكـ كالمنحكتات ،رسكـ الكاريكاتير ،كالوكر الفكتكغ ار ية.
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حكـ المحكمة العميا المورية ،طعف رقـ  7سنة  ،2جمسة 1975/3/1ـ ،مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج ،3المرجع السابؽ،

ص .1719
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 -4الكسائؿ السمعية البورية :كالتمفاز كالفيديك ،االنترنيت ،المسرح كالسينما.
 -5الكسائؿ الشخوية :كالمقابمة كالمحادثة كالشائعات(.)1

كقد كفؿ القانكف األساسي ىذا الحؽ ،حيث نوت المادة  )19منو أنو "ال مساس بحرية

الرأم ،كلكؿ إنساف الحؽ ي التعبير عف رأيو كنشره بالقكؿ أك الكتابة أك غير ذلؾ مف كسائؿ التعبير

أك الفف مع مراعاة أحكاـ القانكف"  ،كما تناكلت المادة  )27الحؽ ي تأسيس كسائؿ اإلعبلـ بالقكؿ
" -1تأسيس الوحؼ كسائر كسائؿ اإلعبلـ حؽ لمجميع يكفمو ىذا القانكف األساسي كتخيع موادر
تمكيميا لرقابة القانكف  -2 .حرية كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كحرية الطباعة كالنشر

كالتكزيع كالبث ،كحرية العامميف ييا ،مكفكلة ك قان ليذا القانكف األساسي كالقكانيف ذات العبلقة-3 .

تحظر الرقابة عم كسائؿ اإلعبلـ ،كال يجكز إنذارىا أك كقفيا أك موادرتيا أك إلغاؤىا أك رض قيكد
عمييا إال ك قان لمقانكف كبمكجب و
حكـ قيائي. ".

كعم ذلؾ يتيش مف تفسير نص المادة  )19المذككر أعبله ،أف كسيمة االنتقاد مف خبلؿ

الحكار كالنقاش مف كسائؿ التعبير كأدكاتو ،كبالتالي مكفكلة لكؿ مكاطف ي حدكد القانكف

()2

.

كتطبيقان لذلؾ قيت المحكمة الدستكرية العميا المورية بالقكؿ "كمف ثـ كاف منطقيان ،بؿ كأم انر

محتكمان أف ينحاز الدستكر إل حرية النقاش كالحكار ي كؿ أمر يتوؿ بالشئكف العامة ،كلك تيمف
و
ألحد أف يفرض عم غيره ومتان كلك كاف معز انز
انتقادان حادان لمقائميف بالعمؿ العاـ ،إذ ال يجكز
بالقانكف ،كألف حكار القكة إىدار لسمطاف العقؿ ،كلحرية اإلبداع كاألمؿ كالخياؿ ،كىك ي كؿ حاؿ يكلد
رىبة تحكؿ بيف المكاطف كالتعبير عف أرائو ،بما يعزز الرغبة ي قمعيا ،كيكرس عدكاف السمطة العامة

المناكئة ليا ،مما ييدد ي النياية أمف الكطف كاستق ارره"

()3

.

كلعمو مف المفيد اإلشارة ،إل أف قانكف المطبكعات كالنشر لسنة 1995ـ الذم ودر بمرسكـ
و
و
عبلقة بالحؽ ي حرية الرأم كالتعبير يودر عف السمطة الكطنية
قانكف ذك
رئاسي يعتبر أكؿ

الفمسطينية ،حيث كفؿ حرية الوحا ة كالطباعة كالرأم لكؿ مسطيني بالقكؿ كالكتابة ي كسائؿ التعبير
كاإلعبلـ ،كتشمؿ حرية الوحا ة إطبلع المكاطف عم

الكقائع كاأل كار كاالتجاىات كالمعمكمات،

كا ساح المجاؿ لممكاطنيف؛ لنشر آرائيـ كالبحث عف المعمكمات كاألخبار كاإلحوائيات التي تيـ
المكاطنيف مف موادرىا المختمفة كتحميميا كتداكليا كنشرىا كالتعميؽ عمييا ،كحؽ المكاطنيف كاألحزاب



)1

)2

عمر مرزكقي ،المرجع السابؽ ،ص  30كما بعدىا.
أشارت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف إل

تعرض الحؽ ي حرية الرأم كالتعبير ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية لمعديد مف

االنتياكات مف قبؿ األجيزة األمنية خبلؿ العاـ 2013ـ ،كانعكاس حالة االنقساـ الداخمي كتأثيرىا السمبي عم كاقع الحؽ ي حرية الرأم
كالتعبير عم

أرض الكاقع ،حيث ريت العديد مف القيكد عم ممارسة ىذا الحؽ كتعرض عدد مف المكاطنيف إل االعتقاؿ أك االعتداء


عمييـ نتيجةى ممارسة ىذا الحؽ .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .110 ،109

)3

حكـ المحكمة الدستكرية العميا المورية ،طعف رقـ  42سنة  ،16جمسة  ،1995/5/20مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج،3
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السياسية كالمؤسسات الثقا ية كاالجتماعية كالنقابات ي التعبير عف الرأم كالفكر كاإلنجازات ي

مجاالت نشاطاتيا المختمفة مف خبلؿ المطبكعات

)1

.

ك ي ىذا اإلطار نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم الحؽ ي حرية الرأم كالتعبير،

ككرسو العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،بالقكؿ أنو لكؿ إنساف الحؽ ي اعتناؽ آراء

دكف ميايقة كالحؽ ي حرية التعبير .)2

كذىب جانب مف الفقو بحؽ إل أف حرية الرأم ليست حرية مطمقة ،المشرع قد يجد أف بعض
و
حاجة لقدر مف الييبة يتحتـ عم اإلنساف أف يتعامؿ معيا كيعامميا باحتراـ كبير،
مؤسسات الدكلة ي
)3

كبناء عميو يممي ىذا االحتراـ عم الكا ة ك ي مقدمتيـ أوحاب الرأم المخالؼ
ن
كعم ذلؾ ،هف المشرع العادم الفمسطيني كجد يركريان أف يعاقب ي قانكف العقكبات
الفمسطيني رقـ  74لسنة 1936ـ المطبؽ ي قطاع غزة عم

.

عدد مف وكر حرية الرأم كالتعبير

كمنيا الخيانة التي تقع عم سمطة الحككمة ،كما عاقب عم إظيار النية لمقياـ بعمؿ مف قبؿ الخيانة،
و
و
قاسية عمي التحريض عم التمرد كالعوياف  ، )4كما نجد أف قانكف
عقكبات
باإليا ة إل رض
و
شخص آخر بكاسطة الطبع أك الكتابة أك
القذؼ بحؽ

العقكبات السارم ي قطاع غزة عاقب عم
الرسـ أك التوكير أك بأية ك و
اسطة أخرل كبكجو غير مشركع ،كما يعاقب بالحبس كؿ مف نشر شفكيان
و
كبكجو غير مشركع أم انر يككف قذ ان بحؽ شخص آخر قاودان بذلؾ القذؼ ي حؽ ذلؾ الشخص . )5
كجاء المشرع ي مشركع قانكف العقكبات لسنو 2003ـ إل عبلقة الفرد بالفرد ،منع الفرد أف

ي قذؼ ي حؽ الفرد اآلخر سكاء بالقكؿ أك الكتابة أك الرسـ كغيرىا ،هنو يعاقب بالحبس ،كال يسمش لو
بأف يقيـ الدليؿ عم ما قذؼ بو

)6

.

و
قيكد محددة ترد عم الحؽ ي حرية الرأم
ككاقع األمر أف القانكف األساسي لـ ينص عم

كالتعبير ،كاكتفي بالنص عم مراعاة أحكاـ القانكف ،كمع ذلؾ أخيع موادر تمكيؿ كسائؿ اإلعبلـ
كالوحؼ لرقابة القياء ،كما حظر رض قيكد عم كسائؿ اإلعبلـ إال ك قان لمقانكف كبمكجب و
حكـ

قيائي ،حيث أنو ترؾ المجاؿ كاسعان لمتفسير كالتأكيؿ عندما تيمف تمؾ الحرية ي عبارات كجمؿ



)1
)2
)3
)4
)5

راجع :المكاد  )4 ، 2مف قانكف المطبكعات كالنشر لسنو 1995ـ.
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كما جرـ المشرع القذؼ بوكرتيو الذـ كالقدح ،ك ي نفس اإلطار أمر بحاالت تبرير لمقذؼ كقسميا إل

أسباب تبرير مطمؽ تتعمؽ بأداء

الكاجب كالنشر مف قبؿ السمطة التشريعية كالتنفيذية كالقيائية كأييان العسكرييف ،ككذلؾ نظـ أسباب التبرير المقيد بشرط حسف النية مراعاه
لحقكؽ كحريات أساسية كىي ثمانية حاالت .راجع :المكاد  )207 ،206مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  74لسنة 1936ـ.

)6

راجع :المادة  )309مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنو 2003ـ.
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قدر كاسعان مف الحرية ي التحكـ بتنظيـ حرية الرأم كالتعبير
مقتيبة ،مما يعني إعطاء السمطات ان

بقانكف ،ككاف األجدر عم المشرع الدستكرم أف يقكـ بتحديد ىذه القيكد ك قان لممعايير الدكلية

()1

كعميو ذىبت المحكمة الدستكرية العميا المورية كأكدت عم

.

أف حرية التعبير التي كفميا

الدستكر ىي القاعدة ي كؿ تنظيـ ديمقراطي ،ال يقكـ إال بيا ،كال يعدك اإلخبلؿ بيا أف يككف إنكا انر

لحقيقة كىي أف حرية التعبير ال يجكز وميا عف أدكاتيا ،كاف كسائؿ مباشرتيا يجب أف ترتبط
بغاياتيا ،بل يعطؿ ميمكنيا أحد ،كال يناقض األغراض المقوكدة مف إرسائيا

()2

.

كيرل الباحث أنو مف اليركرم أف يقكـ المشرع الدستكرم الفمسطيني بالتأكيد عم كفالة الحؽ

ي حرية الرأم كالتعبير ي الدستكر المرتقب لمدكلة الفمسطينية ،كحظر رض الرقابة عمي الوحؼ
ككسائؿ اإلعبلـ أك موادرتيا أك كقفيا أك إغبلقيا إال بمكجب و
حكـ قيائي ،كأف يمنش لكؿ إنساف حؽ

التعبير عف رأيو بالقكؿ ،أك الكتابة ،أك التوكير ،أك غير ذلؾ مف كسائؿ التعبير كالنشر ،ككنيا ركيزة
أساسية مف ركائز الديمقراطية ،كأحد مظاىرىا األكثر برك انز ،لذا يجب التجند لمد اع عنيا كمما تيددىا
األخطار.



)1

أكردت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف بعض األمثمة التي تعريت ليا الحريات اإلعبلمية ي المناطؽ الفمسطينية ،مثؿ احتجاز الوحا ييف
كاعتقاليـ كاستجكابيـ كاالعتداء الجسدم عمييـ ،كاالستمرار ي منع طباعة بعض الوحؼ اليكمية كتكزيعيا ،كاقتحاـ المقرات كالمؤسسات

اإلعبلمية ،باإليا ة إل منع الوحا ييف كالمؤسسات اإلعبلمية مف التغطية ،كاغبلؽ المكاقع الوحا ية االلكتركنية كحجبيا  .راجع :التقرير


السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  97كما بعدىا.

)2

حكـ المحكمة الدستكرية العميا المورية ،طعف رقـ  6سنة  ،15جمسة  ،1995/4/15مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج،3

المرجع السابؽ ،ص .1750
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سثان

سم

ساثااث

س

تعد الحقكؽ السياسية أقدـ أنكاع الحقكؽ التي اىتـ بيا الفقو الدستكرم عم مر العوكر ،كال
تزاؿ تحتؿ مكانتيا العظيمة بيف الحقكؽ التي تنص عمييا أغمب الدساتير ي العالـ .
حيث ينورؼ معن

الحقكؽ السياسية إل

حؽ المكاطف ي المشاركة ي الحياة السياسية

ترشيحان كانتخابان ،كاالشتراؾ ي إدارة شؤكف المجتمع كالرقابة عمييا

)1

 ،كتتميز الحقكؽ السياسية بما

يأتي:

 -1تتقرر لممكاطنيف دكف األجانب ،بؿ و
لفئة معينة مف المكاطنيف كىي ئة المكاطنيف الذيف يشارككف
ي السيادة ،ألف مبدأ سيادة الشعب ي جميع ئاتو ليس مبدأ عامان ي النظـ المختمفة كانما تأخذ بو

بعض النظـ دكف بعييا األخر ،كميما تكسع النظاـ ي تقرير الحقكؽ السياسية استنادان لمبدأ سيادة

الشعب ،هنو ال يمكف منش ىذه الحقكؽ لؤلجانب؛ ألنيا متعمقة بسمطة الحكـ ي الدكلة ،كىذه السمطة
ال يمكف أف يتكالىا غير المكاطنيف .)2

 -2ال ينبغي النظر إلييا عم أنيا مجرد حقكؽ حسب ،كانما ىي تتجاكز ذلؾ لتوبش حقكقان ككاجبات
ي ذات الكقت ،بل يجكز لممكاطف التقاعس عف أداء كاجبو الكطني ي مباشرة ىذه الحقكؽ

)3

.

 -3ال تسقط بالتقادـ ،هف لـ يمارسيا المكاطف تبق قائمة؛ ذلؾ أف انقطاعو عف ممارسة ىذه الحقكؽ
لمدة معينو ال يعني أنو تنازؿ عنيا ،بؿ يستطيع ممارستيا ي أم و
كقت شاءه . )4

كقد كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني خمس حقك و
ؽ سياسية تندرج تحت مسم حؽ المشاركة
ي الحياة السياسية ،كقد نظميا المشرع ي و
مادة كاحدة كىي المادة  )26مف القانكف األساسي،

كيقود بحؽ المشاركة ي الحياة السياسية الحؽ الذم يخكؿ لؤل راد المساىمة كالمشاركة ي حكـ
و
مجمكعة مف الحقكؽ ،التي يتمكف المكاطف مف خبلليا مف المشاركة ي إدارة
أنفسيـ ،كتتمثؿ ي

شئكف بمده ،إما بوكروة مباشرة عف طريؽ تكلي المناوب العامة ،كاما بوكروة غير مباشروة عف طريؽ
اختيار قياداتو كممثميو

()5

.



)1
)2
)3
)4
)5

راجع :عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص  .137عبد الرحمف أبك النور ،المرجع السابؽ ،ص .79
ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص .383
أحمد الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص .140
سييؿ الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .100
راجع :محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص  ،311داكد الباز ،المرجع السابؽ ،ص .19
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ك ي ىذا المبحث سنتناكؿ الحقكؽ السياسية الكاردة ي المادة  )26مف القانكف األساسي

الفمسطيني ،كذلؾ عم النحك التالي:
سمطحب

ل:

سمطحب سثان  :س

سمطحب سثاس  :س
سمطحب س ع:

سمطاسب سخامس :س

شكثل
ف

ف

ب ساثااث

شكثل سن ا ا

لنضما إسثيا .

سجمعثا .

حل سمناصب س ظائف سعام .

لن خاب س شثح .

ف ع ل لج ماعا .
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سمطحب
ب ساثااث

شكثل

ل
لنضما إسثيا

تساىـ األحزاب السياسية ي كفالة الحقكؽ كالحريات ،كتحكؿ دكف االستبداد ،كتؤدم إل

االرتقاء بمستكل الحكـ ي الدكلة ،كىي القادرة عم تككيف رأل عاـ مستنير يككف لو أبعد التأثير ي

أجيزة السمطة ي الدكلة

()1

 ،كقد كفؿ المشرع الفمسطيني ىذا الحؽ لممكاطنيف يمف أحكاـ القانكف

األساسي ،حيث تنص المادة  )5منو عم أف "نظاـ الحكـ ي مسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي يعتمد

عم التعددية السياسية كالحزبية  ،"....كما نوت المادة  )1/26أنو "لمفمسطينييف حؽ المشاركة ي
الحياة السياسية أ رادنا كجماعات ،كليـ عم

السياسية كاالنيماـ إلييا ك قان لمقانكف".

كجو الخوكص الحقكؽ اآلتية -1 :تشكيؿ األحزاب

كعرؼ مشركع قانكف األحزاب السياسية الفمسطيني لسنو 1998ـ الحزب السياسي ي المادة
و
تنظيـ سياسي يتشكؿ مف جماعة مف الفمسطينييف ك قان ألحكاـ ىذا القانكف؛ بيدؼ
 )4عم أنو "كؿ

المشاركة ي الحياة السياسية كتحقيؽ أىداؼ محددة تتعمؽ بالشؤكف الكطنية كالسياسية كاالقتوادية
كاالجتماعية بكسائؿ مشركعة كسممية ي سعيو لتداكؿ السمطة".

بل شؾ أف األحزاب السياسية ىي عبارة عف جماعات منظمة اتحدت كتكا قت آرائيـ الفكرية

كالفمسفية بغية العمؿ بكا ة الكسائؿ الديمقراطية؛ لمحوكؿ عم
مسئكليات الحكـ لتحقيؽ برامجيا الت

ثقة الناخبيف بقود المشاركة ي

تستيدؼ اإلسياـ ي تحقيؽ التقدـ السياسي كاالجتماعي

كاالقتوادم لمببلد عم قاعدة مومحة الكطف كالمكاطنيف ،لذلؾ يشترط ي الحزب السياسي استم اررية
التنظيـ عم

السند الشعبي

المستكل المحمي كالقكمي ،كلدية الرغبة ي ممارسة السمطة مف خبلؿ الحوكؿ عم

()2

.

كيتطمب أف تككف ىذه األحزاب عمنية ليا برامج محددة تدعك إلييا كليا مقار عمنية ،كأف تبتعد

عف العنؼ السياسي المسمش ،ذلؾ ألف الديمقراطية تعني التداكؿ السممي لمسمطة ،كاف العنؼ المسمش
يتناقض مع ىذا اليدؼ ،كلكف ىذا ال يعني عدـ استخداـ كسائؿ االحتجاج كالر ض لقيية أك لقرار



)1
)2

موطفي أبك زيد يمي ،النظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .281
راجع :سعاد الشرقاكم ،النظـ السياسية ي العالـ المعاور ،األكاديمية العربية ي الدنمارؾ ،2007 ،ص  .2002-2000تحي الكحيدم،
محايرات ي الرأم العاـ كيمانة لنفاذ كاحتراـ القكاعد الدستكرية ،دار المقداد لمطباعة ،غزة ،2010 ،ص  .139ببلؿ أميف زيف الديف،

األحزاب السياسية مف منظكر الديمقراطية المعاورة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2013 ،ص  .19ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،المرجع
السابؽ ،ص .91
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معيف كالتظاىر كنشر الشعارات كالبيانات كالكتابة ي الوحؼ كغيرىا ،كلكف ىذه األنشطة ينبغي أف

تككف سممية ك ي إطار القانكف

()1

.

كالمشرع الدستكرم الفمسطيني عندما نص ي المادة  )5مف القانكف األساسي عم التعددية

السياسية كالحزبية كأساس لمنظاـ السياسي الفمسطيني ،يجعؿ ىذا التعدد غير مقيد إال بالتزاـ األحزاب

جميعيا ،سكاء عند تشكيميا أك ي مجاؿ ممارستو لعمميا بالمبادئ األساسية لممجتمع الفمسطيني
المنوكص عمييا ي القانكف األساسي ،كبالتالي يككف قد كفؿ حؽ تشكيميا ي اإلطار الذم رسمو

ليا ،كأييان يماف حؽ االنيماـ إلييا ،كعميو تتأكد شرعيو كجكد األحزاب مف كاقع الحياة السياسية،
كال يجكز االعتداء عم حؽ كفالة القانكف األساسي ليذا الحؽ الذم يمثؿ مظي انر مف مظاىر الحقكؽ
كالحريات كمنع استبداد الحككمة

()2

.

كيرل قياء القانكف الدستكرم أف حؽ تشكيؿ األحزاب كاالنتماء إلييا كمبدأ دستكرم تستيدؼ

تدعيـ الديمقراطية بجعؿ النظاـ السياسي يقكـ عم

تعدد األحزاب ،كلما أوبحت األحزاب السياسية

يركرةن ديمقراطية ،كعميو ال يمكف إلغاء األحزاب السياسية ،الحياة الديمقراطية بدكف األحزاب تككف
أشد اليرريف ،أما باألحزاب يي كاف كانت غير خيالية مف المثالب إال أنيا أخؼ اليرريف ،لذلؾ

تعتبر األحزاب السياسية محرؾ الحياة كيامف أساسي لمديمقراطية ،كيعؼ األحزاب يعني يعؼ

تمثيؿ الشعب ،كيمكف التأكيد أف األحزاب القكية تؤدم إل ىيئة اقتراع قكية كانتخابات عالة ،كيعؼ
األحزاب يعني يعؼ ىيئة االقتراع كعدـ عالية االنتخابات ،األحزاب السياسية ي األنظمة الحديثة
حقيقة كاقعة كتتبناىا أنظمة الحكـ نفسيا كفمسفة لمنظاـ السياسي

()3

.

كأتاح مشركع قانكف األحزاب السياسية الفمسطيني لسنو 1998ـ لكؿ مسطيني االنيماـ إل

عيكية الحزب ،كالنص وراحةن عم ذلؾ ي المادة  )6أف "كؿ مسطيني أك مسطينية ،يستطيع أف
يككف عيكان ي أم حزب ،كال يسمش لممكاطف الفمسطيني أف يككف عيكان ي أكثر مف و
حزب ي نفس

الكقت" ،كما أف مشركع القانكف ي المادة  )5منو يحظر ممارسة النشاط الحزبي ي الدكائر الحككمية
خبلؿ ساعات العمؿ الرسمي قط ،أما ما عدا ذلؾ بل يحظر عم

المكظفيف الحككمييف ممارسة

العمؿ الحزبي ،باستثناء العامميف ي القكات المسمحة كأجيزة األمف كالقياء كالسمؾ الدبمكماسي ،كما
أكدت أف جميع األحزاب متساكية أماـ القانكف ،كييمف القانكف حماية األحزاب السياسية كشرعيتيا(.)4



)1
)2
)3

)4

سييؿ الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .132
راجع :اركؽ البر ،دكر المحكمة الدستكرية ،المرجع السابؽ ،ص .657
راجع :سميماف الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص  .258سعاد الشرقاكم ،النظـ السياسية ي العالـ المعاور ،المرجع السابؽ ،ص .240
تحي الكحيدم ،محايرات ي الرأم العاـ ،المرجع السابؽ ،ص .149
راجع :المادة  )5مف مشركع قانكف األحزاب السياسية الفمسطيني لسنو 1998ـ.
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كمف الجدير بالذكر أف األحزاب السياسية كجدت تأييدان مف غالبية قياء القانكف العاـ كرجاؿ

السياسة ،كاستندكا إل العديد مف الحجج كاألدلة التي تبرر كجكدىا ،كيركرة االستناد إلييا؛ لمكوكؿ
بالمومحة العامة إل أقو مرامييا ،األحزاب السياسية ىي الكسيمة المثم لتككيف الثقا ة السياسية،

كما تعد كسيمة اتواؿ بيف الحكاـ كالمحككميف ،باإليا ة إل المشاركة ً
بدكر ٌعاؿ ي تأسيس رأم
عاـ قكم لدل أ راد الشعب ،كالرقابة عم أعماؿ الحككمة ،كتعتبر ركيزة أساسية مف أسس كمرتكزات
استقرار الدكلة

()1

.

كقد أكلت المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف حؽ تشكيؿ األحزاب السياسية كاالنيماـ

إلييا عنايةن خاوة ،حيث نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم حؽ الشخص ي حرية االشتراؾ
ي الجماعات السممية ،كما نص العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم

السممي المعترؼ بو ،كعدـ جكاز رض القيكد عم ىذا الحؽ إال ك قان لمقانكف

()2

.

الحؽ ي التجمع

كيرل الباحث أف التنظيـ القانكني لؤلحزاب السياسية ي مسطيف ىك مف المسائؿ الشائكة مف

الناحية القانكنية كالسياسية؛ كيرجع ذلؾ إل
حقيقية ،باإليا ة إل

كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كغياب سيادة مسطينية

كجكد امتدادات ألغمب التنظيمات الفمسطينية خارج مسطيف ،كمف شأف سف

قانكف أحزاب سياسية تعقيد األكياع الداخمية كالييكميات التنظيمية ليذه األحزاب التي تختمؼ ي

أيدلكجياتيا كبرامجيا ،كبالتالي حور تطبيقو ي نطاؽ مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،كما أف
كجكد منظمة التحرير الفمسطينية كانيماـ وائؿ معترؼ بيا ي المنظمة ترل نفسيا أكبر مف أف
تسجؿ نفسيا لدل السمطة الكطنية الفمسطينية.



)1

راجع :ببلؿ أميف زيف الديف ،المرجع السابؽ ،ص  71كما بعدىا .تحي الكحيدم ،محايرات ي الرأم العاـ ،المرجع السابؽ ،ص 140

كما بعدىا .داكد الباز ،المرجع السابؽ ،ص .37 ،36

)2

راجع :المادة  )1/20مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )21مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

.1966
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سمطحب سثان
س

ف

شكثل سن ا ا

سجمعثا

كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني ىذا الحؽ ي المادة  )2/26إذ جاء ييا "لمفمسطينييف حؽ

المشاركة ي الحياة السياسية أ رادان كجماعات ،كليـ عم كجو الخوكص الحقكؽ اآلتية -2 :تشكيؿ
النقابات كالجمعيات كاالتحادات كالركابط كاألندية كالمؤسسات الشعبية ك قان لمقانكف" .

كالجمعية ىي شخص معنكم خاص يستيدؼ تحقيؽ ىدؼ مشركع غير ربحػي ،كتتعػدد كتتنػكع

أىػػداؼ الجمعيػػات ،قػػد يكػػكف غريػػيا خيري ػان أك عممي ػان أك ثقا ي ػان أك ني ػان أك تنمكي ػان ،كلؤل ػراد الحػػؽ ػػي
إنشاء الجمعيات بالتعاكف مع األعياء اآلخريف ،كالعمؿ عمػ تحقيػؽ األىػداؼ التػي مػف أجميػا أنشػأت

لمد اع عف موالش شريحة معينة ػي المجتمػع ،كلكػؿ ػرد الحريػة الكاممػة ػي االنيػماـ إلػ الجمعيػات
كالنقابات كاالتحادات متػ شػاء دكف ي و
ػغط أك إكػرواه مػف أحػد ،كأييػان لػو الحػؽ ػي االنسػحاب منيػا أك

االستمرار ي البقاء عيكان ييا(.)1

كالنقابات تعد إحدل قكل الديمقراطية ي معظـ المجتمعات تؤثر ييا كتتأثر بيا ،كأبػرز قنػكات

المشاركة ي المجتمع ،حيث تقكـ بدكر جماعػات اليػغط المدا عػة عػف الموػالش المباشػرة ألعيػائيا،

األمر الذم يك ر ليا قاعدة حقيقية تسمش ليا بمعب دكر ي الحياة العامة

()2

.

كجاء قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني رقـ  )1لسنة 2000ـ متيمنا

اآللية التي تمكف المكاطنيف مف ممارسة ىذا الحؽ ،كتناكلت المادة  )4منو شركط تسجيؿ الجمعية
و
مستكؼ لمشركط إل الدائرة المختوة ي
بالقكؿ "عم مؤسسي الجمعية أك الييئة تقديـ طمب خطي
ك ازرة الداخمية كمكقٌع مف ثبلثة عم األقؿ مف المؤسسيف المفكييف بالتسجيؿ كالتكقيع عف الجمعية أك
الييئة ،كمر ؽ بثبلث نسخ مف النظاـ األساسي مكقٌعة مف أعياء المجنة التأسيسية .كعم كزير
الداخمية أف يودر ق ارره بشأف استيفاء الطمب لشركط التسجيؿ خبلؿ و
مدة ال تزيد عف شيريف مف تاريخ
و
بيانات إيا ية أك استكماؿ النكاقص الستيفاء التسجيؿ تبدأ مدة الشيريف مف
تقديمو .ك ي حالة تقديـ
تاريخ تقديـ ىذه البيانات .إذا انقيت مدة الشيريف عم

كركد الطمب لمدائرة دكف اتخاذ قرار تعتبر

الجمعية أك الييئة مسجمة بحكـ القانكف .ي حالة ودكر قرار مف الكزير بر ض التسجيؿ يجب أف

يككف القرار مسببان كيحؽ لمقدمي الطمب الطعف يو أماـ المحكمة المختوة خبلؿ مدة أقواىا ثبلثكف

يكمان مف تاريخ تبميغيـ قرار الر ض خطيان"  ،كما تناكلت المادة  )9مف قانكف الجمعيات حقكؽ

الجمعية ككاجباتيا كنوت عم انو "ك قان ألحكاـ القانكف :ألية جمعية أك ىيئة أىمية حؽ تممؾ األمكاؿ
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المنقكلة كغير المنقكلة لتحقيؽ أىدا يا .يجكز ألية جمعية أك ىيئة أىمية أجنبية تممؾ األمكاؿ غير

و
و
كبتنسيب مف الكزير المختص .كال يجكز
إذف بذلؾ مف مجمس الكزراء
المنقكلة شريطة الحوكؿ عم
و
جمعية أك و
و
أىمية أجنبية التورؼ باألمكاؿ غير المنقكلة إال بمكا قة مجمس الكزراء" .
ىيئة
ألية
كأىـ ما يميز قانكف الجمعيات ىك تأكيده عم دكر السمطة القيائية ي ممارسة وبلحياتيا

ي الرقابة عم القرار اإلدارم ،حيث أعطت المادة  )4مف قانكف الجمعيات لمقدمي طمب تسجيؿ
الجمعية حؽ الطعف ي قرار كزير الداخمية لدل المحكمة المختوة ،إذا أ وش الكزير عف ر ض
تسجيؿ الجمعية بعد استكماؿ كا ة اإلجراءات المطمكبة كيمف المدة المبينة ي القانكف(.)1

كتطبيقان لذلؾ  ،قيت محكمة العدؿ العميا ي قرار مدير عاـ مديرية الشئكف العامة لر يو

طمب تسجيؿ جمعية الرحمة الخيرية؛ لكجكد جمعيات أخرل مسجمة تعمؿ ي نفس الميداف بالقكؿ "
حيث أنو لـ يرد ي قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية رقـ  1لسنة 2000ـ ،أم نص يمنع
المكا قة عم منش ترخيص ألكثر مف جمعية تعمؿ عم تحقيؽ ذات اليدؼ" ،كاعتبرت قرار مدير عاـ

الشئكف العامة ي غير محمو لقيامو عم غير سند مف القانكف ،كبالتالي إلزامو بتسجيؿ الجمعية حسب
األوكؿ

()2

.

ككذلؾ ،هنو بمكجب نص المادة  )2/26مف القانكف األساسي تـ إنشاء كتككيف عدد مف

النقابات المينية ،حيث تـ إنشاء كؿ كاحدة منيا بمكجب قانكف ينظـ تككيف ىذه النقابة كشركط
االنتساب إلييا ككيفية إدارتيا ،كمنيا عم

سبيؿ المثاؿ ال الحور :نقابة المحاميف ،نقابة األطباء،

نقابة الميندسيف ،نقابة الوحا ييف ،نقابة الويادلة .

كعبر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عف ىػذا الحػؽ ػي حريػة االشػتراؾ ػي الجمعيػات ،كأنػو

ال يجكز إرغاـ أحػد عم االنيماـ إل جمعية ما ،ككذلؾ نص العيد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة

كالسياسػػية عمػ حريػػة تكػػكيف الجمعيػػات مػػع آخػريف ،كانشػػاء النقابػػات كاالنيػػماـ إلييػػا مػػف أجػػؿ حمايػػة
موالحو

()3

.

تيمف حرية تشكيؿ الجمعيات كالنقابات كاالتحادات
كيبلحظ الباحث أف القانكف األساسي
ٌ
كىي جميعيا موطمحات متراد ة بدكف تحفظات ،إال أنو لـ ييع اليمانات البلزمة كلـ يرت ً
ؽ إل
مستكل اليمانات التي أكجبيا العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،كترؾ القانكف

األساسي لمقانكف العادم تنظيـ أعماؿ الجمعيات ،كبالرغـ مف أىمية ودكر قانكف الجمعيات لسنو
2000ـ  ،إال أنو حور مسألة تسجيؿ الجمعيات ي ك ازرة الداخمية بالرغـ مف أف أىداؼ الجمعية



)1
)2
)3
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و
جمعية ألخرل ،كبالتالي يجب أف يككف التسجيؿ ك قان لمك ازرة المختوة التي
كأغراييا تختمؼ مف
تتبلقي مع أىداؼ الجمعية كبعيدان عف تسمط ك ازرة الداخمية كانفرادىا بعممية التسجيؿ ،كما ألزـ قانكف

الجمعيات كزير الداخمية كيع المكائش التنفيذية البلزمة حسب نص المادة  )44مف قانكف الجمعيات،

لكف البلئحة التنفيذية رقـ  )9لسنة 2003ـ الخاوة بذلؾ ،جاءت متناقية كمخالفة لمقانكف ،كأييان
غياب الرقابة عم الجمعيات كالتأكد مف التزاميا بأحكاـ القانكف ،كخاوةن أنو لمجمعية الحؽ ي تممؾ

األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة مف أجؿ تحقيؽ ىد يا ،يساىـ ي إىدار الماؿ العاـ .

سمطحب سثاس
س

ف

حل سمناصب س ظائف سعام

يقود بيذا الحؽ ،أف يككف لكؿ رد تتكا ر يو شركط معينة أف يتقمد الكظائؼ العامة
الحككمية ي بمد ه سكاء كانت ىذه الكظيفة سياسية أـ إدارية ،كيفترض ي ىذا الحؽ يماف المساكاة

ي الفرص لجميع المكاطنيف مف دكف تمييز بسبب الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم أك أم و
سبب

أخر ،كال يجكز استبعاد أحد مف تقمد الكظائؼ العامة ،بما أف الشركط التي حددىا القانكف قد تكا رت
يو ،لممشاركة ي بناء دكلتو كاعمارىا كاإلسياـ ييا

)1

.

كقد كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2005ـ ىذا الحؽ ،حيث تنص المادة

 )4/26منو عم أنو "لمفمسطينييف حؽ المشاركة ي الحياة السياسية أ رادان كجماعات ،كليـ عم كجو

الخوكص الحقكؽ اآلتية -4 :تقمد المناوب كالكظائؼ العامة عم قاعدة تكا ؤ الفرص".

كذلؾ أكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عم أنو لكؿ شخص نفس الحؽ الذم لغيره ي

تقمد الكظائؼ العامة ي الببلد ،ككذلؾ نص العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عم أف

تتاح لكؿ مكاطف عم قدـ المساكاة روة تقمد الكظائؼ العامة ي بمده

)2

.

كحؽ تقمد المناوب العامة ي الدكلة يخيع إلجراءات دستكرية ك ؽ نظاـ كؿ دكلة ،بينما

يتطمب لتكلي الكظائؼ المينية تكا ر الشركط التي يتطمبيا القانكف اإلدارم ي كؿ دكلة ،ك ي مقدمة
ذلؾ حوكؿ الشخص عم مر و
تبة دراسية أك عممية تعطيو حؽ التكظيؼ ي مر ؽ معيف مف م ار ؽ
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و
لشركط ييعيا ىذا القطاع بما ال يتعارض
الدكلة ،أما الكظائؼ الخاوة بالقطاع الخاص يي تخيع
كقانكف العمؿ

)1

.

كيبلحظ أف المشرع الدستكرم الفمسطيني قد نص عم

ىذا الحؽ ي تقمد الكظائؼ العامة

و
بوفة عامة كترؾ لمقانكف العادم تنظيمو ،ىذا كقد ودر قانكف الخدمة المدنية رقـ  )4لسنو 1998ـ
لتنظيـ ىذا الحؽ ،أما بالنسبة لتقمد المناوب العميا ي الدكلة كالسمطة التشريعية ،كرئيس الدكلة
كرؤساء البمديات قائمة عم أساس الترشش كاالنتخابات ،إال أف القانكف األساسي ي المادة  )40منش

رئيس السمطة الكطنية تعييف ممثمي السمطة الكطنية لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالييئات األجنبية .

كقد حدد قانكف الخدمة المدنية رقـ  )4لسنو 1998ـ العديد مف الشركط لشغؿ الكظائؼ

العامة ي المادة  )24بقكلو "يشترط يمف يعيف ي أم كظيفة أف يككف:

 -1مسطينيان أك عربيان.

 -2قد أكمؿ السنة الثامنة عشرة مف عمره ،كيثبت عمر المكظؼ بشيادة ميبلده الرسمية ،ك ي األحكاؿ
التي ال يتيسر ييا الحوكؿ عم

شيادة الميبلد يقدر عمره بقرار تتخذه المجنة الطبية المختوة

كيعتبر قرارىا ي ىذا الشأف نيائيان.

 -3خاليان مف األمراض كالعاىات البدنية كالعقمية التي تمنعو مف القياـ بأعماؿ الكظيفة التي سيعيف
ييا بمكجب قرار مف المراجع الطبي المختص ،عم أنو يجكز تعييف الكفيؼ ي عينيو أك اقد البور

ي إحدل عينيو أك ذم اإلعاقة الجسدية ،إذا لـ تكف أم مف تمؾ اإلعاقات تمنعو مف القياـ بأعماؿ

الكظيفة التي سيعيف ييا بشيادة المرجع الطبي المختص ،عم أف تتكا ر يو الشركط األخرل لمياقة
الوحية.

و
و
و
و
بجنحة مخمة
بجناية أك
محكمة مسطينية مختوة
محككـ عميو مف
 -4متمتعان بحقكقو المدنية غير
يرد إليو اعتباره. ".
بالشرؼ أك األمانة ما لـ ٌ
كالجديد بالذكر ،أف قانكف الخدمة المدنية حور الكظائؼ العامة بالمكاطنيف الفمسطينييف أك

العرب كمنع األجانب مف تكلييا ،كما يبرر ذلؾ أف الكظيفة العامة تتطمب إخبلوان كتفانيان كحروان
النيكض بيا ،كغير ذلؾ مف الوفات التي تخمقيا كتنمييا ومة الفرد بكطنو؛ ألنيـ كحدىـ

عم

يتحممكف نحك كطنيـ كثي انر مف الكاجبات التي يعف منيا األجنبي .
-5

ث

قل أخذ سمش ع سفحاطثن
إلل

ف

ط ث ث لخ ثا سم ظفث ى :

لخ ثا  :أخذ المشرع الفمسطيني بيذه الطريقة عندما أعط

رئيس السمطة

الكطنية الفمسطينية وبلحية اختيار كتعييف محا ظ سمطة النقد بقرار يوادؽ عميو المجمس التشريعي،



)1

سييؿ الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .121

86


كذلؾ أعط

القانكف لرئيس السمطة الفمسطينية الحؽ ي تعييف رؤساء الدكائر الحككمية المستقمة،

 -4سماا

 :تيمف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني طريقة المسابقة ككسيمة الختيار مف يشغؿ

كككبلء الك ازرات ،كالمديريف العاميف ،بناء عم تنسيب مف مجمس الكزراء .)1

الكظائؼ العامة ما عدا الكظائؼ التي تشمميا الفئة األكل ) ،كأكيش اإلجراءات التي يجب أف تتبعيا
الجيات المختوة ي التعييف .)2

كيرل الباحث أف النص الذم يشير لمحؽ ي تقمد المناوب كالكظائؼ العامة يبقي نوان شكميان

غير كاقعي ،جرت الدساتير المقارنة عم

إيراده؛ لمتدليؿ عم

المساكاة بيف المكاطنيف كعدـ التمييز

بينيـ عم أسس غير الكفاءة ،ما زاؿ تكلي الكظيفة العامة يقكـ عم الكاسطة كالمحسكبية ،كيبدك أف

ىذا الكاقع المؤلـ ليس ي مسطيف حسب ،كلكف ي كؿ بمداف العالـ األقؿ تطك انر ،إذ غالبان ما يخص

الحزب الفائز ي االنتخابات أعيائو بغالبية الكظائؼ اليامة مكا ئةن ليـ عم

أثناء االنتخابات .

الجيكد التي بذلكىا

سمطحب س ع
لن خاب س شثح
يقود باالنتخاب حؽ المكاطف ي إبداء رأيو ي اختيار الشخص المناسب لتمثيمو ي حكـ

الببلد عف طريؽ التوكيت لوالحو ،كينوب االنتخاب عم اختيار رئيس الدكلة كأعياء المجمس
التشريعي ،كأوبش ىذا الحؽ أحد معايير تمييز األنظمة الديمقراطية

()3

.

كيعد ىذا الحؽ مف بيف كسائؿ حماية الحقكؽ السياسية لمفرد ،كيكتسب طابعان ىامػان ػي البمػداف

التي تقكـ عم أساس إتاحة الفروة لممكاطنيف ي المشاركة ي إدارة الشؤكف العامة ،كالتػداكؿ السػممي
لمسػػمطة ،حيػػث يسػػتطيع المحككمػػكف بكاسػػطة االنتخػػاب التعبيػػر عػػف مكنكنػػات النفػػكس كالوػػدكر تجػػاه

النظػػاـ القػػائـ ،كلمػػا أوػػبحت االنتخابػػات اليػػكـ محػػؿ اىتمػػاـ قطاعػػات شػػعبنا الفمسػػطيني كمطمبػان رسػػميان
كشعبيان ،كأييان محؿ نقاش مكثؼ بػيف كا ػة مؤسسػات المجتمػع المػدني ككػؿ الجيػات المعنيػة لمكوػكؿ

إل النظاـ األ يؿ كاألمثؿ

()4

.
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راجع :تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2تطكر أنظمة االنتخابات الفمسطينية ،ط ،6دار المقداد لمطباعة ،غزة ،

 ،2010ص .585 ، 584
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كمػف الميػـ اإلشػارة إلػ اخػتبلؼ آراء الفقيػاء ػي التكيػؼ القػانكني لبلنتخػاب ،ينػاؾ مػف يػرل

بػاف االنتخػاب حػؽ لكػؿ ػرد بػالمجتمع ،كعميػو يطبػؽ مبػدأ االقتػراع العػاـ كيسػمش لمجميػع ممارسػة ىػذا
الحؽ ،كىناؾ مف يرل بأنو كظيفةه اجتماعية كعميو يطبؽ مبدأ االقتراع المقيد ،كيحوػر ىػذا الحػؽ لمػف
ػمات كش و
يتمتػع بس و
ػركط معينػة قػط  ،كالرؤيػة الراجحػة تػرل بػأف المشػكمة ليسػت قانكنيػة بقػدر مػا ىػي
سياسية تتعمؽ بطبيعة النظاـ السياسي السائد بالبمد حيث أنو كمما اقترب مف الديمقراطيػة أخػذ بػاالقتراع

العاـ ،ككمما ابتعد عنيا أخذ باالقتراع المقيد

()1

.

كحػػؽ الترشػػيش ىػػك حػػؽ التقػػدـ إل ػ ىيئػػة النػػاخبيف ليختػػاركه لمنيابػػة عػػنيـ ػػي تػػكلي السػػمطات

العام ػػة ،أك ى ػػك ح ػػؽ ك ػػؿ مػ ػكاطف أك عي ػػك بالجماع ػػة السياس ػػية مم ػػف تنطب ػػؽ عمي ػػو الش ػػركط البلزم ػػة
بالدسػػتكر بترشػػيش نفسػػو لتػػكلي رئاسػػة الدكلػػة أك عيػػكية المجمػػس النيػػابي ،كبالتػػالي ال يجػػكز حرمػػاف

الشخص مف حؽ الترشيش تحقيقان لمبػدأ المسػاكاة الػذم يكفػؿ لجميػع المػكاطنيف مػف المشػاركة ػي شػؤكف
الحكػػـ إذا ت ػكا رت يػػو الشػػركط المطمكبػػة ،كيحػػدد دسػػتكر كػػؿ دكلػػة المكاوػػفات المطمكبػػة ػػي الشػػخص

الذم يرشش نفسو لممجالس التشريعية

()2

.

ككفؿ القانكف األساسي الفمسطيني الحؽ ي االنتخاب كالترشيش ،كأحاؿ كؿ ما يتعمؽ بتنظيـ

ممارسة ىذا الحؽ لقانكف خاص ،حيث تنص المادة  )3/26منو عم

أنو " لمفمسطينييف حؽ

المشاركة ي الحياة السياسية أ رادان كجماعات كليـ عم كجو الخوكص الحقكؽ اآلتية -3 :التوكيت
كالترشيش ي االنتخابات الختيار ممثميف منيـ يتـ انتخابيـ باالقتراع العاـ ك قان لمقانكف"  ،كبذلؾ نجد

أف المشرع الدستكرم قد نص عم مبدأ أساسي ي االنتخابات بأف يككف عامان ،بمعن أف ال تككف
ىناؾ شركط بالناخب سكاء كانت تتعمؽ بالتعميـ أك االنتماء االجتماعي كالسياسي ،كبذلؾ يككف حؽ

االنتخاب كحؽ الترشش حقان لجميع الفمسطينييف الذيف تتكا ر ييـ الشركط القانكنية مف المساىمة ي
اختيار الحكاـ ك قان لما يركنو والحان ليـ(،)3كقد أكد العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عم حؽ
المكاطف ي أف ينتخب ،كينتخب ي انتخابات نزيية باالقتراع العاـ كعم

الناخبيف(.)4

قدـ المساكاة بيف

كتطبيق ػ ػان عم ػ ػ ذلػ ػػؾ ،قيػ ػػت المحكمػ ػػة الدسػ ػػتكرية العميػ ػػا المو ػ ػرية بػ ػػالقكؿ "أف حػ ػػؽ الترشػ ػػيش

كح ػػؽ االنتخ ػػاب حق ػػاف مترابط ػػاف يتب ػػادالف الت ػػأثير يم ػػا بينيم ػػا ،ػػبل يج ػػكز أف تف ػػرض عمػ ػ مباشػ ػرة



)1

راجع :بيداء عبد الجكاد ،الحماية القيائية لمحقكؽ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص  .315تحي الكحيدم ،النظـ السياسية المعاورة كنظاـ

الحكـ ي اإلسبلـ  ،المرجع السابؽ 150 ،كما بعدىا.

)2

راجع :سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  . 111بيداء عبد الجكاد ،الحماية القيائية لمحقكؽ السياسية ،المرجع

السابؽ ،ص .313

)3
)4

عم الدباس كعم أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص .105
راجع :المادة  )25مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .1966
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أييمػ ػػا قيػ ػػكد يكػػػكف مػ ػػف شػ ػػأنيا المسػ ػػاس بميػ ػػمكنيما ،ممػ ػػا يعػ ػػكؽ ممارسػ ػػتيما بوػ ػػكروة جديػ ػػة ك عالػ ػػة؛

كذلؾ يمانان لحػؽ المػكاطنيف ػي اختيػار ممثمػييـ ػي المجػالس النيابيػة باعتبػار أف السػمطة الشػرعية ال

يفري ػػيا إال الن ػػاخبكف ،كك ػػاف ى ػػذاف الحق ػػاف الزم ػػيف لزكمػ ػان حتميػ ػان إلعم ػػاؿ الديمقراطي ػػة ػ ػي محتكاى ػػا

المقػػرر دسػػتكريان كليػػماف أف تكػػكف المجػػالس النيابيػػة كاشػػفة ػػي حقيقتيػػا عػػف اإلرادة الشػػعبية كمعب ػرة
تعبي انر وادقان عنيا"

()1

.

ىذا كقد عقدت أكؿ انتخابات مسطينية عامة استنادان إل قانكف االنتخابات الفمسطيني السابؽ

رقـ  )13لمعاـ 1995ـ كتعديبلتو ،كقد تـ إلغاؤه بمكجب نص المادة  )116مف قانكف رقـ  )9لسنة
2005ـ بشأف االنتخابات العامة الرئاسية كالتشريعية ،حيث اشتمؿ قانكف االنتخابات الجديد عم زيادة
عدد مقاعد المجمس التشريعي مف  88إل  132مقعدا ،إيا ةن إل تبني النظاـ االنتخابي المختمط،

كالذم يجرم مف خبللو تكزيع المقاعد مناوفةن بيف كؿ مف نظاـ األغمبية الدكائر) كنظاـ التمثيؿ

النسبي القكائـ) ،ككذلؾ يمف حدان أدن لتمثيؿ المرأة ي القكائـ االنتخابية

()2

.

كباستعراض نوكص قانكف االنتخابات العامة لسنو 2005ـ ،يتبيف أنو نص عم

حؽ

االنتخاب لكؿ مسطيني ك مسطينية ي اليفة الغربية كالقدس الشريؼ كقطاع غزة ،ممف تك رت ييـ

الشركط المنوكص عمييا ي القانكف ،كيعتبر الشخص مؤىبلن لذلؾ بأف يككف مسطينيان ،كيبمغ الثامنة

عشر مف العمر ،كمسجبلن ي الدائرة االنتخابية كمدرج ي جدكؿ الناخبيف ،بغض النظر عف الديف

كالرأم كاالنتماء السياسي كالمكانة االجتماعية كاالقتوادية كالعممية ،كيمارس كؿ ناخب حقو ي

االنتخاب بوك ورة حرة كمباشرة كسرية ك ردية ،كال يجكز التوكيت بالككالة ،كيدلي الناخب وكتو ي
الدائرة المسجؿ بيا ،كيحرـ مف ىذا الحؽ بمكجب و
حكـ قيائي نيائي(. )3
كأشترط قانكف االنتخابات العامة الجديد عم

الشخص الذم يرشش نفسو لعيكية المجمس

التشريعي مف المكظفيف المدنييف كاألمنييف ي السمطة الكطنية تقديـ استقاالتيـ مف كظائفيـ قبؿ
المكعد المحدد لئلعبلف عف قكائـ الترشيش النيائية ،كما يشترط ي المرشش لمنوب الرئيس ،أف يككف
مكلكدا ألبكيف مسطينييف ،كقد أتـ األربعيف مف العمر أك أكثر ،أف يككف مقيمان إقامةن دائمة
مسطينيا
ن
ن
()4
ي األرايي الفمسطينية ،كمسجبلن ي جدكؿ الناخبيف النيائي .
كيرل جانب مف الفقو الفمسطيني بحؽ أف كؿ نظاـ سياسي ال بد أف يأخذ بالحسباف كىك

بودد اختيار نظامو االنتخابي الظركؼ التاريخية كاالقتوادية كالسياسية كاالجتماعية ليذا البمد،



)1

حكـ المحكمة الدستكرية العميا المورية ،طعف رقـ  11سنة  ،13جمسة 2000/7/8ـ ،مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج،3

المرجع السابؽ ،ص .1802

)2
)3
)4

تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،ج ،2تطكر أنظمة االنتخابات ،المرجع السابؽ ،ص  645كما بعدىا.
راجع :المكاد  )10 ، 9 ، 8مف القانكف رقـ  )9لسنو 2005ـ بشأف االنتخابات العامة.
راجع :المكاد  )12 ، 11مف القانكف رقـ  )9لسنو 2005ـ بشأف االنتخابات العامة.
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بمد معيف ليس باليركرة ىك النظاـ األمثؿ ي و
النظاـ األمثؿ ي و
بمد آخر ،كأييان ىناؾ اعتبارات

عمميو تتعمؽ باالستقرار كالعدالة المطمقة التي تقتيي تمثيؿ كؿ طكائؼ المجتمع ،كأخي ار أف ال تأخذ
مف االنتخابات أداة مف أدكات المعبة السياسية بيدؼ المماطمة كالتسكيؼ كارياء أطراؼ محمية أك

دكلية ،ألنيا ستؤدم إل إىدار المومحة العامة

()1

.

يبلحظ الباحث أف التعديبلت التي أجريت عم قانكف االنتخابات الجديد قد ساىمت ي دخكؿ

عدد مف الفوائؿ الفمسطينية لممشاركة ي االنتخابات الثانية التي أجريت ي العاـ 2006ـ ،حيث
و
بشكؿ أكسع ي ىذه االنتخابات ،كلكف
أ سش القانكف الجديد المجاؿ لمفوائؿ الفمسطينية المشاركة
المبلحظ أف ىذا القانكف يمنش األحزاب الكبيرة السيطرة عم مقاعد الدكائر كييعؼ مكانة األحزاب

الوغيرة ،األمر الذم يعطي األحزاب الكبيرة القدرة عم الحوكؿ عم أكبر عدد ممكف مف المقاعد،
مما يشكؿ ثنائية حزبية تؤثر عم دكر األحزاب الوغيرة ي التأثير عم ونع القرار الفمسطيني .

كاذا كاف حؽ االنتخاب كالترشش ذات أىمية كبيرة بالنسبة لؤل راد ،هف حؽ المكاطف ي إبداء

الرأم ي االستفتاء يمثؿ أىمية أكبر نظ انر الرتباطو الكثيؽ بالحقكؽ السياسية ،كتعتبر كسيمة قانكنية
إلبداء المكاطف رأيو ي المكيكع الذم يطرح عميو ي االستفتاء ،كمع ذلؾ قد أغفؿ المشرع الدستكرم

النص عميو يمف ىذه المادة الخاوة بالحقكؽ السياسية .)2

كيرل الباحث أنو مف اليركرم إعادة وياغة نص المادة  )3/26مف القانكف األساسي بأف

تكيؼ المشاركة بالتوكيت ي االنتخابات ككاجب كطني ،كمقتي ذلؾ ي رأينا تشديد عقكبة التخمؼ

عف المشاركة ي التوكيت ،باعتباره حؽ سياسي يمزـ أف يستك ي الشخص القيد ي سجؿ الناخبيف،
كأييان النص عم أف لممكاطف حؽ إبداء الرأم ي االستفتاء ،لذا نقترح عم المشرع الدستكرم بأف

تككف وياغة نص المادة  )3/26عم النحك التالي " :لممكاطف حؽ االنتخاب كالترشيش كابداء الرأم
ي االستفتاء ك قان ألحكاـ القانكف ،كمساىمتو ي الحياة العامة كاجب كطني" .



)1
)2

تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم ،ج ،2تطكر أنظمة االنتخابات ،المرجع السابؽ ،ص  585كما بعدىا.
محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص .317

90


سمطحب سخامس
س

ف ع ل لج ماعا

يقود بو أف يتمكف األ راد مف عقد االجتماعات السممية العامة كالخاوة ي أم مكاف ككقت
لمتعبير عف آرائيـ ً
بأية طريقة سكاء أكانت بالخطب أـ المناقشات أـ عقد الندكات أـ إلقاء المحايرات

أـ المناظرات ،كغيرىا مف الكسائؿ كاستخبلص النتائج كاودار المنشكرات كالبيانات التي تتيمف
المقررات كالتكويات مع مراعاة اليكابط التي يحددىا القانكف(.)1

ككفؿ القانكف األساسي الفمسطيني الحؽ لممكاطنيف بعقد االجتماعات العامة كالخاوة ،حيث

تنص المادة  )5/26مف القانكف األساسي المعدؿ عم

أنو" لمفمسطينييف حؽ المشاركة ي الحياة

السياسية أ رادان كجماعات ،كليـ عم كجو الخوكص الحقكؽ اآلتية -5 :عقد االجتماعات الخاوة

دكف حيكر أ راد الشرطة كعقد االجتماعات العامة كالمكاكب كالتجمعات ي حدكد القانكف".

مما يعني أف القانكف األساسي يفرؽ بيف االجتماعات الخاوة كاالجتماعات العامة ،جعؿ

حؽ االجتماعات الخاوة مقررة طبيعيان لمشخص حت أنيا تعد مف حرياتو الشخوية ،كىي مطمقة
بحكـ القانكف األساسي ذاتو ،بينما جعؿ االجتماعات العامة كالتجمعات يي تتـ بوكرة مؤقتة ،ي
مكاف كاسع كالمياديف أك الشكارع أك والة االجتماعات بغرض معيف ،ىك تبادؿ اآلراء كاأل كار،

كيعني حؽ األ راد ي االجتماع العاـ حقيـ ي ممارسة ىذا النشاط كعدـ إجبارىـ عم االنيماـ رغمان

عنيـ إل تمؾ التجمعات ي حدكد القانكف ،الذم يممؾ أف يقيدىا أك يحد منيا

()2

.

كمف يمف وكر ممارسة الحؽ ي حرية االجتماع وكرتي التظاىر السممي كالسير ي

المكاكب الدينية ،كالمظاىرة ىي تجمع مف الناس يسير ي طريؽ أك ميداف عاـ كمثاليا المظاىرات

السياسية السممية ،أما المكاكب يقود بيا المكاكب الدينية ،كتختمؼ المظاىرات كالمكاكب عف
االجتماعات العامة ي أف األكل تتـ ي مكاف متحرؾ ،بينما تتـ الثانية ي مكاف ثابت

()3

.

كقد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالعيد الدكلي الخاص بالحػقكؽ المدنية كالسياسية

عم حؽ كؿ شخص ي حرية االشتراؾ ي التجمع السممي المعترؼ بو .)4



)1
)2
)3
)4

راجع :عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص  .277ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص .397
موطفي أبك زيد يمي ،النظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .218
محمد وبلح السيد ،المرجع السابؽ ،ص . 228
راجع :المادة  )1/20مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )21مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

.1966
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كأقر القانكف األساسي الفمسطيني حؽ األ راد ي التظاىر كالسير ي المكاكب كذلؾ ي الفقرة

األخيرة مف المادة  )5/26كالتي تنص عم "عقد االجتماعات العامة كالمكاكب كالتجمعات ي حدكد
القانكف" .

كقد عرؼ قانكف االجتماعات العامة رقـ  )12لسنو 1998ـ االجتماع العاـ ي المادة )1

بأنو " كؿ اجتماع عاـ دعي إليو خمسكف شخوان عم

األقؿ ي مكاف عاـ مكشكؼ كيشمؿ ذلؾ

الساحات العامة كالمياديف ،كالمبلعب كالمتنزىات كما شابو ذلؾ " ،كيبلحظ أف المادة السابقة حددت
أف االجتماع العاـ لؤلشخاص الذيف يزيد عددىـ عف خمسيف شخوان ،كيككف ي مكاف مكشكؼ،
كبذلؾ أم اجتماع يككف يو العدد أقؿ مف ذلؾ ليس بحاجة إل إشعار.

كيبلحػػظ أف المشػػرع العػػادم الفمسػػطيني قػػاـ بيػػمانة حمايػػة الحػػؽ ػػي التجمػػع السػػممي ،حيػػث

أت ػػاح ق ػػانكف االجتماع ػػات العام ػػة الحري ػػة الكامم ػػة لممنظم ػػيف ػػي تنظ ػػيـ اجتماع ػػاتيـ العام ػػة كالن ػػدكات
كالمسػػيرات ،كال يجػػكز المػػس بيػػا إال ك ق ػان لمي ػكابط المنوػػكص عمييػػا ػػي القػػانكف ،كأنػػو يجػػب تكجيػػو
إشعار كتابي لممحا ظ أك مدير الشرطة بذلؾ ،كما يمزـ الجيات المختوة بحماية االجتماع

()1

.

كلكف السمطة التنفيذية لـ تتمكف مػف التعػايش مػع القػانكف ،كيػعت الئحػة تنفيذيػة أوػدرىا

ػاء عمػ نػػص المػادة  )7مػف قػانكف االجتماعػات العامػػة ،أعطػت لنفسػيا الحػؽ ػػي
كزيػر الداخميػة بن ن
التػػدخؿ بحػ و
ػدكد أكبػػر ػػي تنظػػيـ االجتماعػػات العامػػة ،كمنحػػت الحػػؽ لرجػػاؿ الشػػرطة بالتػػدخؿ لفػػض
التجمع كتفريػؽ المشػاركيف ،ػي حػاؿ خػركج التجمػع عػف ىد ػو المحػدد ،كمػا ريػت المػادة  )3مػف

البلئحة التنفيذية قيكد عم الحؽ ػي حريػة التجمػع عنػدما نوػت عمػ أنػو " لمػدير الشػرطة قبػؿ الػرد
عم إشعار تنظيـ االجتماع أك المسيرة طمب االجتمػاع مػع منظمػي االجتمػاع أك المسػيرة لبحػث ىػدؼ
كمكيكع االجتماع أك المسػيرة كمكانيمػا كزمانيمػا كمػدتيما كخػط سػير المسػيرة " كمػا ريػت البلئحػة

قيكدان إيا ية عم ممارسة الحػؽ ػي التجمػع السػممي ،حيػث نوػت المػادة  )9منيػا عمػ أنػو " يجػب
عم منظمي االجتماع أك المسيرة مراعاة أحكاـ المرسكـ الرئاسي رقػـ  )3لسػنة  1998بشػأف تكػريس

الكحدة الكطنية كمنع التحريض " .)2

يذكر أنو جاء ي المادة  )1مف المرسػكـ الرئاسػي أنػو " تعتبػر األ عػاؿ التاليػة غيػر مشػركعة

ػي كا ػة المحا ظػات الفمسػطينية :التحػريض عمػ التمييػز العنوػرم كتشػجيع أعمػاؿ العنػؼ المخالفػة

لمقػكانيف أك تكجيػو اإلىانػة لمػديانات المختمفػة أك اسػتعماؿ العنػؼ أك التحػريض عمػ اسػتعماؿ العنػؼ



)1
)2

راجع :المكاد  )5-2مف قانكف االجتماعات العامة رقـ  )12لسنو 1998ـ.
راجع :دليؿ االجتماعات العامة ،سمسمة الدليؿ  ،) 16مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف ،2010 ،ص  .36 ،35التقرير الخاص رقـ
 ،) 76الحؽ ي التجمع السممي ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،الوادر عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف، 2012 ،

ص . 22، 21

92


الذم يير العبلقات مع الدكؿ الشػقيقة كاألجنبيػة ،كتشػكيؿ الجمعيػات غيػر المشػركعة التػي تمػارس أك
تحرض عم الجرائـ كا ساد الحياة كتييػيج الجمػاىير لمتغييػر بػالقكة غيػر المشػركعة أك التحػريض عمػ

الفتنػة أك التحػريض عمػ خػرؽ االتفاقػات التػي عقػدتيا منظمػة التحريػر الفمسػطينية مػع دكؿ شػقيقة أك
أجنبية " .

لذلؾ نرل أف خطكرة مثؿ ىذه البلئحة التنفيذية الوادرة مف كزير الداخمية تتمثؿ ػي أنػو يمكػف
أف تتخذ ذريعة لفض االجتماعات العامة ،ك رض عقكبات عمػ المشػتركيف ػي اجتمػاع عػاـ باعتبػارىـ

متجميػريف ،كبالتػػالي تفسػػر بشػػكؿ مخػػالؼ لػػركح القػػانكف ،كمػػا أف الػػدعكة إلػ

م ارعػػاة مرسػػكـ الكحػػدة

الكطنية جاء ألسباب سياسية ال قانكنية أك حقكقية(.)1
كعػرؼ قػانكف العقكبػات الفمسػطيني رقػـ  )74لسػنة  ،1936التجميػر غيػر المشػركع ػي المػادة

 )79منػو ،عمػ أنػو تجميػر ثبلثػة أشػخاص أك أكثػر بقوػد ارتكػاب جػرـ ،أك كػانكا مجتمعػيف بقوػد
تكديرىـ وفك الطمأنينة العامة بوػكرة مرعبػة لؤلىػالي ،يطمػؽ عمػ ىػذا التجميػر اسػـ شػغب ،كيقػاؿ بػأف

المتجميريف قد اجتمعكا بقود إحداث شغب .)2

ك ػػي اإلط ػػار ذات ػػو ،أكي ػػحت الم ػػادة  )164م ػػف ق ػػانكف العقكب ػػات األردن ػػي رق ػػـ  )16لس ػػنة

1960ـ المطبؽ ي اليفة الغربية ،أف التجمير غير المشركع يككف إذا تجميػر سػبعة أشػخاص ػأكثر،

أك كانكا مجتمعيف بقود تحقيػؽ غايػة مشػتركة يمػا بيػنيـ ،كيكػكف اليػدؼ منػو ارتكػاب جػرـ ،أك مػف أجػؿ
اإلخبلؿ باألمف العاـ .)3

كيرل الباحث أف إودار البلئحة التنفيذية لقانكف االجتماعات مف قبؿ السمطة التنفيذية يمثؿ
خركجان عف القانكف األساسي كالمكاثيؽ الدكلية ،ألنيا تساىـ ي الحد مف حرية التجمع السممي كاىدار
مبدأ سيادة القانكف ،كعميو نطالب بيركرة تعديؿ البلئحة التنفيذية بما ينسجـ كالقانكف األساسي

كالتشريع العادم ،كمككنات الحقكؽ كالحريات ي التشريعات الدكلية ،نحك جعؿ المجتمع الفمسطيني
أكثر ديمقراطية مف خبلؿ حماية حؽ التجمع السممي ي النظاـ السياسي الفمسطيني .



)1

أشارت الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف إل تعرض الحؽ ي التجمع السممي ي العاـ 2013ـ سكاء ي اليفة كغزة لمعديد مف االنتياكات

كالتجاكزات التي أدت إل المس بيذا الحؽ ،خاو نة ي ظؿ استمرار حالة االنقساـ السياسي ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،قد
استمر منع تنظيـ بعض التجمعات السممية كاالعتوامات كالمسيرات كاالجتماعات العامة ،باإليا ة إل اعتقاؿ المكاطنيف المشاركيف ي

ىذه التجمعات السممية كاالعتداء عمييـ باليرب ،كتكقيؼ عدد مف المشاركيف مف قبؿ األجيزة األمنية .راجع :التقرير السنكم التاسع عشر،
كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .113 – 111

)2
)3

س جعٌّ :بدُ(ِٓ)79لبٌٔ ْٛعمٛنبت ٌفٍغطٟٕ١سلُ(ٌ)74غٕ .1936
س جعٌّ :بدُ(ِٓ)164لبٌٔ ْٛعمٛنبت سدٟٔسلُ(ٌ)16غٕ .1960
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سفصل سثاس
س

ضمانا

ساثااث

سملنث

يشير اوطبلح "اليمانات" ي ىذا الخوكص ،إل مجمكعة القكاعد أك المبادئ التي يمزـ

مراعاتيا ي األساس؛ مف أجؿ كفالة االحتراـ الكاجب لمحقكؽ كالحريات

)1

 ،حيث أنو ال يكفي

و
بنوكص
لممارسة الفرد لحقكقو المدنية كالسياسية مجرد االعتراؼ بيا ي ومب القانكف األساسي
و
حماية كا ية كيمانة منطقية لممارسة تمؾ الحقكؽ ،كاال
قانكنية ليا قكة الدستكر ،كىذا يتطمب تك ير
بقيت نوكوان جامدة ببل حياة كبقيت مفاىيـ شكمية

()2

 ،كلعؿ الفرد ي الكقت الحاير يجد وعكبة

حقيقية ي إيجاد يمانات تحمي حقكقو كحرياتو ،الفرد أوبش يعيفان ي مكاجية الدكلة القكية
بسمطاتيا كما تمتمكو مف كسائؿ القير .

كعميو اليمانات تعتبر الكسيمة الفعالة لحماية تمؾ الحقكؽ المدنية كالسياسية ،كاف ممارسة

ىذه الحقكؽ يتطمب كجكد يمانات لكفالة احتراميا كعدـ االعتداء عمييا؛ الغاية مف تقرير تمؾ
اليمانات إلزاـ السمطات العامة ي الدكلة باحتراـ تمؾ الحقكؽ ،كالعمؿ عم

الكطني بما يتبلئـ كالمكاثيؽ الدكلية

()3

تقريرىا ي تشريعيا

.

كقبؿ أف نعرض لبياف ماىية اليمانات الكاردة ي القانكف األساسي ،ثمة مبلحظات بيذا

الودد يجب اإلشارة إلييا:

و
طبيعة مزدكجة ،أم أنيا تتداخؿ
سى :أف حقيقة بعض ىذه اليمانات ىي ي العادة ذات
سمال ظ
و
يمانات أساسية
مع مفيكـ الحقكؽ األساسية المقررة لؤل راد ،كما أنو ينظر إلييا بكوفيا تشكؿ

لحقكؽ معينة ،كأحيانان ينظر إلييا بكوفيا حقكقان يجب االعتراؼ بيا؛ حت

يتسن

لكؿ رد ي

المجتمع التمتع بيا .

سمال ظ سثانث  :أف األوؿ ي يمانات الحقكؽ كالحريات المقررة لؤل راد أنيا مترككة لمدكؿ ذاتيا،

ك قان لسيادة الدكلة تمامان عم إقميميا .
سمال ظ

يخية ك كر و
بأطر تار و
و
ية ،نشأت مف
سثاسث  :أف يمانات حماية الحقكؽ كالحريات مرتبطة

خبللو ،بل يجكز الزعـ مثبلن بأف اليمانات المقررة لحماية الحقكؽ كالحريات ي دكؿ أكربا تتطابؽ مع
مفيكـ اليمانات ي الدكؿ االشتراكية أك ي الدكؿ اإلسبلمية

()4

.



)1
)2
)3
)4

أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .156
عيسي بيرـ ،الحريات العامة ،المرجع السابؽ ،ص .153
راجع :عواـ عم الدباس ،النظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص .571
راجع :أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  .157 ،156عبد الكاحد الفار ،قانكف حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ،

ص .398
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كال شؾ ي أف تحديد ىذه اليمانات ي ومب القانكف األساسي يعتبر أم انر يركريان ،عم
و
تعيدات أك نوكص نظرية
اعتبار أنو بدكنيا توبش الحقكؽ المدنية كالسياسية المقررة لؤل راد مجرد
ليس إال ،الثابت أنو بمقدار ما تككف ىذه اليمانات كايحة كمحددة ككا ية ،بمقدر ما يككف ذلؾ

مؤش انر ذات داللو عم

درجة احتراـ الدكلة لمحقكؽ كالحريات  ،كبغية إعطاء وكروة كايحة عف

يمانات الحقكؽ المدنية كالسياسية البد مف التطرؽ إل

اليمانات الدستكرية العامة كالخاوة

كالقيائية( ، )1كسكؼ نتناكليا ي ثبلث مباحث عم النحك التالي:
سم

سم

سم

ل :سضمانا

سثان  :سضمانا

سثاس  :سضمانا

سلا

سلا

ث سعام .

ث سخاص .

س ضائث .




 )1يقسـ بعض الفقياء يمانات الحقكؽ إل يمانات كقائية كيمانات عبلجية ،كيقود باليمانات الكقائية الظركؼ كاإلجراءات التي تحكؿ
و
يمانات
دكف كقكع اعتداء عم الحقكؽ ،أما اليمانات العبلجية يي تمؾ التي تكاجو حاالت كقكع اعتداء مف السمطة عم الحقكؽ ،ككذلؾ
عمية تتمثؿ باليمانات االقتوادية كالثقا ية ،كاليمانات القانكنية المتمثمة بالفوؿ بيف السمطات كمبدأ سيادة القانكف كالرقابة القيائية.
راجع :سعاد الشرقاكم ،نسبية الحريا ت العامة كانعكاساتيا عم التنظيـ القانكني ،مكسكعة القياء كالفقو لمدكؿ العربية ،الجزء  ، 76القاىرة،
 ،1982ص 93كما بعدىا .
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سم
سضمانا

ل
سلا

ث سعام

الدستكر ىك القانكف األساسي لمدكلة ،كيشكؿ يمانةن أساسيةن لمحقكؽ كالحريات؛ ألف قكاعده

تحتؿ أعم

مرتبة ي القكاعد القانكنية ي كؿ دكلة ،كىي ممزمة لجميع السمطات سكاء التشريعية

كالتنفيذية كالقيائية ،كما أف مكاد القانكف األساسي تبيف المبادئ األساسية اليامنة لمحقكؽ كالحريات،

كال سيما مبدأ سيادة القانكف كالفوؿ بيف السمطات كمبدأ المساكاة

)1

.

كيرل جانب مف الفقو أف اليمانات الدستكرية ليست مف و
نمط كاحد ،قد تككف مبدئية تقتور

ذكر المبادئ العامة اليامنة لمحقكؽ ي نوكص الدستكر تاركةن التفاويؿ لممشرع العادم ي الدكلة،
و
عامة تحدد مبادئ كال تتيمف التفاويؿ الدقيقة ،كىك النمط األكثر
اعد
القكاعد الدستكرية بطبيعتيا قك ى

شيكعان ي الدساتير العربية ،أما النمط اآلخر مف الدساتير ،قد تجاكزت نوكويا ىذا اإلطار المبدئي
بحيث تيمنت تفاويؿ ىذه اليمانات

()2

ثبلث مطالب عم النحك التالي:
سمطحب

ل :م لأ اثال س ان

سمطحب سثان  :م لأ سفصل ث

سمطحب سثاس  :م لأ سماا .

 ،ك ي ىذا المبحث سنتناكؿ اليمانات الدستكرية كذلؾ ي

.

ساحطا .



)1
)2

سعدم محمد الخطيب ،حقكؽ اإلنساف كيماناتيا الدستكرية ،ط ،1منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف ،2007 ،ص .159
محمد سعيد مجذكب ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف ،ط ،1جركس برس ،لبناف  ،1988 ،ص.130
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سمطحب

ل

م لأ اثال س ان
يشكؿ مبدأ سيادة القانكف اليمانة األساسية التي توكف الحقكؽ كالحريات ي خيكع سمطات

الدكلة كاأل راد لمقانكف ،حيث يعد مف المبادئ القانكنية التي تحكـ الدكلة الحديثة.
أ لً :مفي

م لأ اثال س ان :

و
تسميات كثيرة منيا مبدأ الشرعية أك مبدأ سيطرة أحكاـ القانكف
مبدأ سيادة القانكف تطمؽ عميو

أك سيادة القاعدة القانكنية ،كيكاد يجمع الفقو عم أف مبدأ سيادة القانكف مراد ان تمامان لمبدأ المشركعية
الذم يمثؿ ي الكقت الراىف قمة اليمانات األساسية الجدية كالحاسمة لحقكؽ كحريات المكاطنيف

()1

.

كمقتيي ىذا المبدأ احتراـ كؿ مف الحاكـ كالمحككـ ألحكاـ القانكف ،بل يستطيع الحاكـ أف

يتورؼ حسب مشيئتو أك ىكاه ،كانما يككف ما يودر عنو مف تور ات ك قان ألحكاـ القانكف؛ ألف
القانكف يعمك كؽ الجميع ،كىذا المبدأ ىك الذم يميز الحككمة الديمقراطية التي تخيع لسمطات

القانكف كالحككمة المستبدة التي تنظر إل القانكف بكوفو المعبر عف إرادة الحاكـ ،كاغفاؿ ىذا المبدأ
يؤدل دكف شؾ إل اعتبار األحكاـ التي يتيمنيا الدستكر بخوكص كفالة حقكؽ األ راد كحرياتيـ ي

حكـ العدـ( ، )2لذلؾ نجد الدكلة المعاورة تؤكد عم مبدأ سيادة القانكف ،حيث يعد عنو انر مف
عناور الدكلة القانكنية ،كمف أىـ مقكمات الثبات كاالستقرار ألم و
نظاـ سياسي ،كيتمثؿ ي خيكع
جميع أعياء المجتمع كسمطات الدكلة عم

السكاء لحكـ القانكف ،مما ييمف احتراـ حقكؽ األ راد

كحرياتيـ عف طريؽ التزاميـ بالقكانيف التي تسرم عمييـ كالتزاـ سمطات الدكلة باحتراميا كتطبيقو؛ ألنو

بدكف ىذا المبدأ يعني أف الحكـ لمقكة المادية ،األمر الذم يؤدم إل االستبداد كالطغياف

()3

.

كذىب جانب مف الفقو إل أف سيادة القانكف ال يعني كجكد القانكف قط ،أم مجرد كجكده

بكوفو قانكنان بغض النظر عف محتكاه القانكني ،القانكف يجب أف نفيمو ىنا بمعناه الكاسع ،بل
يقتور معناه عم القانكف أك التشريع العادم ،بؿ يشمؿ جميع القكاعد القانكنية ك ي مقدمتيا القكاعد



)1

راجع :اركؽ عبد البر ،دكر المحكمة الدستكرية ،المرجع السابؽ ،ص  .161عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية،

المرجع السابؽ ،ص  .187 ،186عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .26

)2

راجع :عماد ممكخية ،الحريات العامة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص  .96إبراىيـ شيحا ،تحميؿ النظاـ الدستكرم المورم،

منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،2003 ،ص  .88تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص  .570ىاني
الطعيمات ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،المرجع السابؽ ،ص .333

)3

راجع :سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ،المرجع السابؽ ،ص  .114عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ،ج،2

المرجع السابؽ ،ص .29
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الدستكرية ،كبالتالي ال يمكف التحدث عف سيادة القانكف ببل ميمكف قانكني ييمف احتراـ الحقكؽ
كالحريات ي مكاجية الدكلة ،الدستكر بكوفة القانكف األسم لو السيادة ،كتمتزـ بو جميع سمطات

الدكلة كاأل راد

()1

.

ثانثاً :م قف س ان

ااا م م لأ اثال س ان :

نص القانكف األساسي الفمسطيني وراحةن عم ىذا المبدأ ي المادة  )6بالقكؿ "مبدأ سيادة

القانكف أساس الحكـ ي مسطيف ،كتخيع لمقانكف جميع السمطات كاألجيزة كالييئات كالمؤسسات
كاألشخاص"  ،كما يمكف مبلحظة مدل التزاـ المشرع الدستكرم بيذا المبدأ ي النوكص الدستكرية
المختمفة ،كمنيا نص المادة  )5التي تبيف نظاـ الحكـ ي مسطيف كاالنتخاب المباشر رئيس السمطة

الكطنية كمسؤكلية الحككمة أماـ الرئيس كالمجمس التشريعي ،كالمادة  )9مف القانكف األساسي بالنص

أف الفمسطينييف أماـ القانكف سكاء ،كنص المادة  ) 4/37ي حالو شغكر مركز رئيس السمطة الكطنية

بسبب الك اة أك االستقالة أك قداف األىمية القانكنية يتكل رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني مياـ
و
رئاسة السمطة الكطنية مؤقتان و
انتخابات حرة الختيار ر و
ئيس جديد(. )2
لمدة محددة تجرم خبلليا

كترتيبان عم ذلؾ ،أنو بعد ك اة الرئيس الفمسطيني ياسر عر ات ي 2004/11/11ـ تكل
و
بوفة مؤقتة مياـ رئاسة السمطة الكطنية
السيد ركحي تكح رئيس المجمس التشريعي ي حينيا
و
الفمسطينية بحكـ القانكف ،و
انتخابات رئاسية خبلؿ تمؾ المدة
لمدة ال تزيد عف  60يكمان ،حيث جرت
المحددة ي العاـ 2005ـ ،كأسفرت نتيجتيا عف انتخاب السيد محمكد عباس رئيسان لمسمطة الكطنية

الفمسطينية

()3

.

ي حيف أكد القانكف األساسي عم مبدأ سيادة القانكف ي المادة  )35المتعمقة بأداء الرئيس

حمؼ اليميف أماـ المجمس التشريعي قبؿ مباشرة مياـ منوبو ،كأييان أعياء المجمس التشريعي ي

المادة  )49كرئيس الكزراء كأعياء حككمتو ي المادة  ،)67مما يعني أف جميع السمطات ي
الدكلة تخيع ألحكاـ الدستكر كالقانكف

()4

.

كقد كفؿ القانكف األساسي ي المادة  )32لممكطنيف حؽ إقامة الدعكل عم كؿ اعتداء عم

الحقكؽ كالحريات ،كىذه الدعكل ال تسقط بالتقادـ ،كما منش المكاطنيف حؽ التعكيض العادؿ لمف كقع
عميو اعتداء

()5

.



)1

راجع ،محمد ر عت عبد الكىاب ،القانكف الدستكرل ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،بدكف سنة نشر  ،ص  .335احمد تحي سركر ،الحماية

الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،المرجع السابؽ ،ص .22 ،21

)2
)3
)4
)5

راجع :المكاد  )4/37 ، 9 ، 5مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .634
راجع :المكاد  )67 ، 49 ، 35مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )32مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
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ثاسثاً :سن ائ

عحى م لأ اثال س ان :

سم

انطبلقان مف نوكص المكاد الدستكرية أعبله يترتب عم مبدأ سيادة القانكف النتائج التالية:

 -1يتعيف عم

سمطات الدكلة االلتزاـ بأحكاـ القانكف األساسي كالمبادئ القانكنية العامة ،كبالتالي

يمنع عم أم سمطة أف تودر ق ار انر رديان إال ي حدكد القانكف سكاء أكاف قانكنان أـ الئحة ،السمطة
التشريعية يتعيف عمييا أف تدرؾ تمامان أنيا ليست مطمقة الحرية ي كيع القانكف ،كانما مقيدة بحدكود
معينة ،كمف دكف ذلؾ هف مبدأ سيادة القانكف يكاد يفرغ مف أم ميمكف ،كبالتالي توبش السمطة

التشريعية سمطةن مستبدة ،كما يجب عم

السمطة التنفيذية أف تمتزـ بحدكد كظيفتيا التي تقتور ي

األوؿ عم كيع القكانيف مكيع التنفيذ ،بل تتعدل دائرة عمميا إال ي الحدكد التي بينيا القانكف

األساسي

)1

.

إلغاء أك كقؼ العمؿ بو مف جانب أية سمطة ي الدكلة،
 -2عدـ المساس بالقانكف األساسي تعديبلن أك
ن
كبناء عم
ما لـ تحدد نوكص القانكف األساسي كيفية ذلؾ ك ي الحدكد التي تقررىا تمؾ النوكص،
ن
ذلؾ نوت المادة  )120مف القانكف األساسي عم أنو "ال تعدؿ أحكاـ ىذا القانكف األساسي المعدؿ

إال بمكا قة أغمبية ثمثي أعياء المجمس التشريعي الفمسطيني" ،كالمبلحظ مف خبلؿ نص المادة
المذككرة أنو يجرم تعديؿ القانكف األساسي بهتباع أسمكب تعديؿ القكانيف العادية نفسيا ،بحيث ال تتميز

قكاعده عف القكاعد القانكنية العادية بأية عمكية ،كمف ثـ هف أم خركج عم قكاعد القانكف األساسي

كلك ي الظركؼ االستثنائية يمثؿ إىدا انر ألسس الدكلة القانكنية ،كبالتالي البد أف يكاجو بالجزاء الوارـ

كالحاسـ

()2

.

يع يكا ؽ عميو ممثمك الشعب ي حدكد أحكاـ
 -3كؿ قيد يفرض عم الحقكؽ يمزـ أف يودر بتشر و
الدستكر ،المكائش كالق اررات التي تودرىا السمطة التنفيذية يي ال تعدك أف تككف تنفيذ كتكممةن لمتشريع

الوادر عف البرلماف

()3

.

و
سمطة يجب عمييا احتراـ
 -4احتراـ مبدأ تدرج التور ات القانكنية الوادرة عف سمطات الدكلة ،كؿ
كا ة الق اررات الوادرة عف السمطة األعم  ،كىكذا السمطة التنفيذية يجب أف تحترـ القكانيف الوادرة

عف البرلماف ككذلؾ نوكص القانكف األساسي ،كيجب عم

البرلماف أف يحترـ نوكص القانكف



)1

راجع :عم يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص  ،193 ،192عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية ،المرجع السابؽ،

ص .188 ،187

)2
)3

سامي جماؿ الديف ،لكائش اليركرة كيمانة الرقابة القيائية  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، 1982 ،ص.391
راجع :سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ،المرجع السابؽ ،ص  .114محمد وبلح السيد ،الحماية الدستكرية لمحريات العامة ،المرجع

السابؽ ،ص .85
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األساسي الذم يمثؿ قمة القكاعد القانكنية داخؿ الدكلة ،كالعمؿ عم حمؿ األ راد عم احتراـ الحقكؽ

كالحريات

()1

.

 -5ينبغي عم السمطة القيائية أف تمتزـ ي عمميا بسيادة القانكف ،كذلؾ عند الفوؿ بالمنازعات
المعركية أماميا ،هنو ال يجكز لمقياء أف يعطؿ حكـ القانكف ألم و
سبب كاف ،كلعؿ أىـ كاخطر ما
يشكؾ ي التزاـ القياء بيذا المبدأ اعت ار و بأف طائفة مف أعماؿ السمطة التنفيذية تتمتع بحوانة يد

رقابة القياء بجميع وكرىا أك مظاىرىا ،كىذا يشكؿ بدكره مخالفةن وريحة لما نوت عميو االتفاقيات

الدكلية كالنوكص الدستكرية التي تجعؿ حؽ التقايي مكفكالن لمجميع

()2

عاً :سضمانا

سم

لا

.

ثاً س ماث م لأ اثال س ان :

حماية مبدأ سيادة القانكف ،كقرر بعض

مف المبلحظ أف المشرع الدستكرم عمؿ عم

اليمانات اليركرية لتعزيز ىذا المبدأ كذلؾ عم النحك التالي:

 -5ا الل س ضاء:

حيث نوت المادة  )97مف القانكف األساسي عم

أف "السمطة القيائية مستقمة ،كالتي

تتكالىا المحاكـ عم اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا ،كيحدد القانكف طريقة تشكيميا كاختواواتيا ،كتودر

أحكاميا ك قان لمقانكف ،كتعمف األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني".
كيترتب عم

مبدأ استقبللية السمطة القيائية أنو ال سمطاف عم

القياة ي قيائيـ لغير

القانكف ،كبالتالي ال يجكز لمسمطة التشريعية أك السمطة التنفيذية الفوؿ ي المنازعات ،كال يحؽ لرجاؿ
الحككمة التدخؿ لدل القياة( ،)3القياء ىك ميزاف العدالة كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو ،كرد االعتداء

ي حاؿ تعرض حقكؽ األ راد كحرياتيـ التي كفميا الدستكر إل االعتداء مف قبؿ سمطات الدكلة؛ لذلؾ

يعتبر استقبلؿ القياء يمانةن أساسية لمبدأ سيادة القانكف

()4

 -4كفاس

س اض سحم طنث :

.

إف الحماية الحقيقية لسيادة القانكف ،كلحقكؽ األ راد كحرياتيـ ،سقكط كؿ الحكاجز التي تمنع

األ راد مف حؽ االلتجاء إل القياء لمطعف ي ق اررات السمطات العامة التي تعتدم عم حقكقيـ

()5

.

حؽ أويؿ كركيزة الحقكؽ كالحريات ،إذ بدكنو ال يمكف أف يأمف
حؽ األ راد ي التقايي ه
األ راد عم حقكقيـ كحرياتيـ ،كيعتبر حؽ التقايي عماد الديمقراطية؛ كذلؾ ألف ي كفالة حؽ



)1

راجع :حمدم عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  .730عماد ممكخية ،المرجع السابؽ  ،ص  .97ىاني الطعيمات ،حقكؽ

اإلنساف كحرياتو األساسية ،المرجع السابؽ ،ص .336

)2
)3
)4
)5

سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.391
راجع :المادة  )98مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :عيسي بيرـ ،الحريات العامة ،المرجع السابؽ ،ص  ،200سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ،المرجع السابؽ ،ص .138 ،137
راجع :محمد ر عت عبد الكىاب ،المرجع السابؽ ،ص  .337إبراىيـ شيحا ،تحميؿ النظاـ الدستكرم المورم ،المرجع السابؽ ،ص . 89
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التقايي لكا ة األ راد يكلد الطمأنينة كاالستقرار كعدـ الفزع مف حقكقيـ كحرياتيـ ،كيشكؿ يمانةن
و
جانب آخر( ، )1ليذا حرص
لحماية كالية القياء مف جانب ،كيماف حقكؽ األ راد كحرياتيـ مف
القانكف األساسي عم تقرير حؽ التقايي لمجميع كويانتو ،كيحظر النص ي القكانيف عم تحويف
أم ق ارور أك و
عمؿ إدارم مف رقابة القياء ،كيترتب عم الخطأ القيائي تعكييان يحدده القانكف(. )2

 -4نفثذ

كا س ضائث :

لكي ييمف المشرع الدستكرم تحقيؽ مبدأ سيادة القانكف كيككف كاقعان مممكسان يشعر بو الناس،

نوت المادة  )97مف القانكف األساسي عم

أنو " تعمف األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب العربي

الفمسطيني "  ،كيككف االمتناع أك تعطيؿ تنفيذىا مف جانب المكظفيف العمكمييف جريمةن يعاقب عمييا

القانكف ،كلممحككـ لو ي ىذه الحالة الحؽ ي ر ع الدعكل مباشرةن أماـ المحكمة المختوة
ليذا النص أوبش مف حؽ المحككـ ليـ تحريؾ الدعكل الجنائية مباشرةن دكف و
إذف مف النائب العاـ يد
و
أحكاـ قيائية كاجبة النفاذ.
المسئكليف ميما عمت مناوبيـ إذا ما امتنعكا عف تنفيذ
()3

 -3ف ض س ء

 ،كتبعان

سلفاع:

أقرت المادة  )14مف القانكف األساسي مبدأ قرينة البراءة كحؽ الد اع بالقكؿ "المتيـ برئ

حت تثبت إدانتو ي محاكمة قانكنية تكفؿ لو ييا يمانات الد اع عف نفسو ،ككؿ متيـ ي جناية
يجب أف يككف لو محاـ يدا ع عنو" ،كمعن ذلؾ أف األوؿ ي اإلنساف البراءة ،المتيـ يجد نفسو

أماـ الدكلة يعيؼ قد يعوؼ بحريتو ،كمف ثـ ال سبيؿ أمامو إال أف يمكذ بيذا المبدأ الذم يعتبر

يمانة أساسية لكؿ رد ي حالة تعريو لبلتياـ ،كحؽ الد اع يرتبط بالمجكء إل القياء ألنو بدكنو
يبق حؽ ناقص ،كالد اع قد يقكـ بو الفرد نفسو واحب المومحة أك يقكـ بو محاميو

()4

.

كنرل أف إقرار مبدأ سيادة القانكف ي ومب القانكف األساسي مسألةن ي غاية األىمية ي

مكاجيو أجيزة السمطة الحاكمة ،كما أف ىذا المبدأ يقدـ إطار الحماية البلزمة لمحقكؽ المدنية
و
حماية كالزاـ السمطات عم احترامو كااللتزاـ بو ،إذ
كالسياسية لؤل راد بما يرسمو مف موادره العميا مف

أف االعتداء عم الحقكؽ ينطكم حتمان عم خركج األعماؿ الدنيا عم القكاعد العميا ،كبالتالي تجريد
ىذه األعماؿ مف قيمتيا ككوفيا بالبطبلف .



)1
)2
)3
)4

راجع :خمؼ ا﵀ عبد الرؤكؼ ،مبدأ المساكاة أماـ القياء ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .87
راجع :المادة  )30مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )106مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :عبد الكاحد الفار ،المرجع السابؽ ،ص  ،413اتش سميش عزاـ كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص . 995
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سمطحب سثان
ساحطا

م لأ سفصل ث

يعد مبدأ الفوؿ بيف السمطات مف أىـ يمانات حماية الحقكؽ المدنية كالسياسية التي قدميا

الفكر السياسي كالقانكني ككسيمة كفاح يد السمطة المطمقة كاستبداد الحكاـ

()1

أ لً :سم ص ل م لأ سفصل ث

.

ساحطا :

يقكـ جكىر ىذا المبدأ عم عدـ الجمع بيف السمطات الثبلث التشريعية كالتنفيذية كالقيائية ي
شخص كاحد أك و
و
ىيئة كاحدة ،بؿ يجب تكزيعيا كتقسيميا بيف ىيئات مختمفة( ،)2عم ذلؾ إذا
قبية
اجتمعتا السمطتاف التشريعية كالتنفيذية ي و
ىيئة كاحدة ،هف ذلؾ يمكف السمطة التنفيذية مف إودار
و
تشر و
سمطات كاسعة أك قياميا بهودار قكانيف ردية تفتقر إل أىـ خوائص القانكف
يعات تمنش نفسيا
كىي العمكمية كالتجريد ،ك تبعان لذلؾ تنتفي عف الدكلة وفة سيادة القانكف ،كما أف اجتماع التشريع
كالقياء ي و
ىيئة كاحدة ،قد يد ع المشرع إل سف قكانيف تتفؽ مع الحمكؿ التي يريد تطبيقيا عمػ
و
طرؼ آخر كيعوؼ
الحاالت الفرديػة التي تعرض أمامو لمقياء ييا ،مما يحابي طرؼ عم حساب

بحقكؽ مف يريد ،ككذلؾ ي حاؿ الجمع بيف السمطة التنفيذية كالقيائية ،إذ تنتفي بذلؾ رقابة القياء
عم عدالة التنفيذ كشرعيتو

()3

.

و
ىيئات
لذلؾ عمدت الدكؿ ي دساتيرىا إل عدـ الجمع بيف السمطات ،بؿ أكجبت تكزيعيا بيف

مختمفة ،بحيث تمارس كؿ ىيئة إحدل السمطات ،كتككف كؿ سمطة مستقمة عف األخرل ،السمطة
التشريعية تختص بالتشريع  ،كالسمطة التنفيذية تتكل ميمة تنفيذ القكانيف ،بينما السمطة القيائية تقكـ
عم تطبيؽ التشريعات التي تودرىا السمطة التشريعية

()4

.

عم أف المقوكد بالفوؿ بيف السمطات ىك ليس الفوؿ المطمؽ أك التاـ ،بؿ يجب أف يككف

بيف السمطات تعاكف كتكازف ،كرقابة إحداىـ عم األخرل ،كال سيما بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية؛



)1

ارتبط مبدأ الفوؿ بيف السمطات باسـ المفكر الفرنسي "مكنتسكيك" الذم كاف لو الفيؿ ي إب ارزه كمبدأ أساسي لتنظيـ العبلقة بيف السمطات
العامة ي الدكلة كمنع االستبداد بالسمطة ،كالحقيقة أف مكنتسكيك لـ يكف أكؿ مف أعمف ىذا المبدأ ،قد كاف العبلـ الفكر السياسي اإلغريقي
كأ بلطكف كأرسطك دكر ىاـ ي كيع األساس الذم قاـ عميو مبدأ الفوؿ بيف السمطات ،كذلؾ الفيمسكؼ الفرنسي "لكؾ" كىك مف بلسفة

القرف السابع عشر الذم سبؽ كاف كتب عف ىذا المبدأ قبؿ مكنتسكيك .راجع :عدناف حمكدم الجميؿ ،مبدأ الفوؿ بيف السمطات ،بحث
منشكر ي مجمة الحقكؽ ،كمية الحقكؽ بجامعة الككيت ،السنة التاسعة ،العدد الثاني ،1985 ،ص  109كما بعدىا

)2

راجع :عبد الحميد متكلي ،المرجع السابؽ ،ص  .177 ،176عماد ممكخية ،المرجع السابؽ ،ص  .91عدناف حمكدم الجميؿ ،المرجع

السابؽ ،ص  .110سعدم محمد الخطيب ،المرجع السابؽ ،ص .161

)3
)4

حسيف جميؿ ،حقكؽ اإلنساف ي الكطف العربي ،ط ،2مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،2001 ،ص.140
راجع :عبد الحكيـ حسف العيمي ،المودر السابؽ ،ص .570اركؽ عبد البر ،دكر مجمس الدكلة المورم ،المرجع السابؽ ،ص .156
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لمنع أم منيما مف االستبداد أك االنحراؼ ،كىك ما يطمؽ عميو الفوؿ المرف أك النسبي ،كبالتالي

تك ير أكبر يمانةن لمفرد لتمتعو بحقكقو كحرياتو التي كفميا لو الدستكر

()1

.

كالمبلحظ أف التجارب أثبتت أف الفوؿ التاـ بيف السمطات ال يمكف تحقيقو عمميان ،كال تساعد

عميو الدكلة العورية التي يسكدىا ركح التعاكف كالتجانس كتحقيؽ كحدة السيادة ،بل يجكز أف تطغ

إحدل السمطات عم األخرل ،كأنو يجب عم السمطات احتراـ استقبلؿ القياء كحياديتو ،كما أنو ال
و
تنفيذية أك تشر و
و
و
قيائية ،كانما تتركز
يعية أك
اختواوات
يجكز لرئيس الدكلة المنتخب أف يباشر أية
ي يده أعماؿ السيادة العميا قط

()2

.

ك ي يكء ذلؾ نستطيع القكؿ أف مبدأ الفوؿ بيف السمطات أوبش كاقعان دستكريان ،يقكـ عم

ويانة الحقكؽ كالحريات كمنع االستبداد ،كيماف تحقيؽ التكازف ي عمؿ السمطات الثبلث كممارسة

الرقابة المتبادلة حت ال ييساء استخداميا؛ لذلؾ يقتيي نظاـ الحكـ الديمقراطي السميـ تطبيؽ مبدأ
و
سمطة كاحدة لمحيمكلة دكف التعسؼ كاالستبداد بالسمطة(. )3
الفوؿ بيف السمطات كعدـ تركيزىا بيد
ثانثاً :م قف س ان

ااا م م لأ سفصل ث

ساحطا

قد تبن القانكف األساسي الفمسطيني مبدأ الفوؿ بيف السمطات باعتباره اليمانة األىـ لمحقكؽ

كالحريات ،حيث نوت المادة  )2منو عم

أف "الشعب مودر السمطات كيمارسيا عف طريؽ

السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقيائية عم أساس مبدأ الفوؿ بيف السمطات عم الكجو المبيف ي
ىذا القانكف األساسي"  ،كما خوص القانكف األساسي الباب الثالث منو لرئيس السمطة الكطنية
الفمسطينية تناكلتو المكاد  ،)46-34كالباب الرابع خوص لمسمطة التشريعية تناكلتيا المكاد -47

 ،)62كما خوص الباب الخامس لمسمطة التنفيذية ي المكاد  ،)96-63بينما خوص الباب
السادس لمسمطة القيائية كتناكلتو المكاد . )109-97

و
بشكؿ وريش ،حيث
يتيش مف ذلؾ أف القانكف األساسي أخذ بمبدأ الفوؿ بيف السمطات

يتكل رئيس السمطة كالحككمة السمطة التنفيذية ،كيتكل المجمس التشريعي السمطة التشريعية ،كتكلي
القياة السمطة القيائية كانيـ ال يخيعكف لغير القانكف كذلؾ يمانةن لمحقكؽ كالحريات  ،كلكف ىذا
ال يعني الفوؿ المطمؽ كانما الفوؿ المرف القائـ عم

التداخؿ كالتعاكف كالرقابة المتبادلة بيف

السمطات ،كىك شأف النظـ السياسية البرلمانية المعمكؿ بيا ي العديد مف دكؿ العالـ.



)1

راجع :ميا بيجت يكنس ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،المرجع السابؽ ،ص  .148عدناف حمكدم الجميؿ ،المرجع السابؽ ،ص ،121

 .122ىاني الطعيمات ،المرجع السابؽ ،ص  .341سعدم محمد الخطيب ،المرجع السابؽ ،ص  .162عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ
اإلنساف كحرياتو العامة ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .71

)2
)3

تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص .564 ،563
راجع :شحاتة أبك زيد شحاتة ،المرجع السابؽ ،ص  .472سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ،المرجع السابؽ ،ص  83كما بعدىا.
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ك يما يمي بعض أكجو التداخؿ ما بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كما كردت ي نوكص

القانكف األساسي الفمسطيني:

 -1ا تتاح رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية الدكرة العادية لممجمس التشريعي ،كيمقي بيانو
اال تتاحي .)1

 -2إودار رئيس السمطة الكطنية القكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي
كردىا
 -3قياـ رئيس السمطة الكطنية بهقرار مشاريع القكانيف ٌ

)3

)2

.

.

 -4حؽ مجمس الكزراء ي التقدـ بمشاريع القكانيف لممجمس التشريعي كاودار المكائش
 -5اختواص المجمس التشريعي بالرقابة

)5

.

 -6حؽ المجمس التشريعي ي تكجيو األسئمة كاالستجكابات إل الحككمة
 -7حؽ المجمس التشريعي ي سحب الثقة بالحككمة

)7

.

)6

)4

.

.

 -8حؽ المجمس التشريعي ي تشكيؿ لجاف تقوي الحقائؽ عف نشاط إحدل اإلدارات العامة

)8

.

غير أف الجدير باإلشارة إليو ي ىذا اإلطار ،أف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية يمارس

اختواوات تشريعية بالتعاكف مع المجمس التشريعي الفمسطيني الذم يعتبر العيك األويؿ ي
العممية التشريعية ،كالقانكف األساسي قد أ رد دك انر لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ي ممارسة

الكظيفة التشريعية استقبلالن بهودار ق اررات ليا قكة القانكف ،كذلؾ ي حالة التشريع يما بيف أدكار
انعقاد المجمس التشريعي "حالة اليركرة" ،حيث أف المجمس التشريعي ال ينعقد باستمرار ،بؿ لو أدكار

لمراحة ،هذا حدث أمر طارئ ال يمكف مكاجيتو إالٌ
انعقاد عادية ،كأخرل غير عادية ،تتخمٌميا ترات ٌ
بقانكف ،هف القانكف األساسي قد عالج ىذه الحالة عم أف تتك ر ليا الشركط الدستكرية التالية:

 -1تكا ر حالة يركرة ال تحتمؿ التأخير.

 -2ي غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي.

 -3عرض القرار بقانكف عم المجمس التشريعي ي أكؿ جمسة إلقرارىا أك إلغائيا .)9



)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

راجع :المادة  )52مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )1/41مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )2/41مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )70مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )2/47مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )3/56مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )57مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )58مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
راجع :المادة  )43مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2005ـ.
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كيبلحظ الباحث أنو بالرغـ مف أف المشرع كرس التداخؿ بيف السمطتيف عف طريؽ القرار بقكة

القانكف ،إال أنو عاد ليؤكد عم

الفوؿ بيف السمطتيف ،حينما يتكل

الرئيس ميمة التشريع ،كالدليؿ

عم ذلؾ ،كجكب عرض الق اررات المتخذة ي غيبة المجمس التشريعي عم ىذا األخير لممكا قة عمييا،
ىذا أكال ،كثانيا أف النتيجة المترتبة عم عدـ مكا قة المجمس التشريعي عم تمؾ الق اررات ،تؤكد بجبلء

اىتماـ المشرع الدستكرم بالفوؿ بيف كؿ مف سمطتي التشريع كالتنفيذ ،حيث يتيش ذلؾ المكقؼ مف
اعتبار النص الدستكرم لمق اررات بقكة القانكف التي لـ تحظ بمكا قة أعياء المجمس التشريعي عمييا
بأنيا ممغاة ،ككأف بالقانكف األساسي ينشئ بجانب المجمس التشريعي ،سمطة أخرل لمتشريع ،لكف الميـ

أنو يبقي عم اختواص األويؿ.
كيرل الباحث أف القانكف األساسي أشار وراحةن إل مبدأ الفوؿ بيف السمطات ،كأكد عميو ي

تخويص باب مستقؿ لكؿ سمطة ،كىذا يعني أف القانكف األساسي جاء متقدمان عم بعض الدساتير

العربية كمنيا المورية كاألردنية كالعراقية التي لـ تشير وراحةن إليو ،إال أنيا اعتر ت بو يمنان ،كمع
ذلؾ ينبغي ليماف تطبيؽ ىذا المبدأ اإلقرار بالرقابة عم أعماؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كتحديد

االختواوات الممنكحة لكؿ سمطة مف السمطتيف بدقة؛ حت ال تتجاكز إحداىما عم األخرل ،كما
أف النص عم مبدأ الفوؿ بيف السمطات ي القانكف األساسي غير و
كاؼ ليماف الحقكؽ كالحريات،
كشعار و
و
خاؿ مف أم محتكل حقيقي .
بؿ يمزـ يماف تطبيقو عم أرض الكاقع كعدـ ر عو

سمطحب سثاس

م ةةةةةلأ سماا

تناكلت جميع الدساتير المقارنة مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف ،باعتباره أساس العدؿ كالحرية
كالسبلـ االجتماعي ،كأف غايتو وكف حقكؽ كحريات المكاطنيف ي مكاجية وكر التمييز التي تناؿ

كتقيد ىذه الحقكؽ

()1

 ،ليذا يستخدـ مبدأ المساكاة لتطبيؽ جميع القكاعد المتعمقة بالحقكؽ كالحريات،

كلذا يعتبر مبدأ المساكاة أحد دعائـ الدكلة القانكنية ،عم أساس أف سيادة القانكف ال تعمك ما لـ يطبؽ

و
عم قدـ المساكاة؛ لذلؾ ال يحتاج إقرار ىذا المبدأ إل
نص وريش ي القانكف باعتباره جزءان مفتريان
بناء عم
ثـ هنو يتمتع بالقيمة الدستكرية سكاء ن
ي النظاـ القانكني ي الدكلة القانكنية ،كمف ٌ



)1

تحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص .214،213
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نص

وريش ي الدستكر ،أك باستخبلوو يمنان مف مكاده التي تعتنؽ النظاـ الديمقراطي كمبدأ سيادة

القانكف

()1

.

كالمقوكد بالمساكاة إتاحة رص متساكية بيف األ راد لبلستفادة مف كيع معيف إذا تساكت

ظرك يـ إزاء ىذا الكيع( ،)2كأكدت ىذا المبدأ المادة  )9مف القانكف األساسي المعدؿ بالقكؿ
"الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقياء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك

الرأم السياسي أك اإلعاقة"  ،ككذلؾ نوت المادة  )4/26مف القانكف األساسي عم " تقمد المناوب

كالكظائؼ العامة عم

قاعدة تكا ؤ الفرص" ،كبذلؾ يمف القانكف األساسي الفمسطيني مساكاة

الفمسطينييف ي التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية ال تمييز بينيـ بسبب الجنس أك الديف ،كلذا تعتبر

المساكاة المبدأ الدستكرم األساسي الذم تستند إليو جميع الحقكؽ المدنية كالسياسية ي الكقت

الحاير ،كما أف األنظمة الديمقراطية تقرر أف تنظيـ الحقكؽ كالحريات العامة كما يتيمنو ىذا
و
انيف عامة مجردة تكفؿ المساكاة لجميع
التنظيـ مف تقييد أك تحديد ال يمكف أف يتـ إال بمكجب قك ى
المكاطنيف .)3
كقد اىتمت الكثائؽ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف مف اإلعبلف العالمي كالعيد الخاص

بالحقكؽ المدنية كالسياسية بالنص عم حؽ المساكاة ،كاعتبرتو مف أىـ ركائز الحقكؽ الدستكرية .)4
عحثو ثمك

 -5سماا

لثل مظاى سماا

أما س ان :

ف

س ان

ااا عحى سن

آل -:

قر القانكف األساسي المساكاة القانكنية ،كىذا ما يتيش مف نص المادة  )9منو "الفمسطينيكف
أٌ
أماـ القانكف سكاء  ،"....كىك ما يتطمب مف المشرع أف يسف تشريعاتو دكف تمييز بيف و
رد كآخر أك
و
مركز خاص كال استثناء ي نظر القانكف
بيف
طبقة كأخرل ،القانكف يطبؽ عم الجميع ،ميس ألحد ه
إال ما يقرره القانكف نفسو ،كبالشركط التي ييعيا ك ي الحدكد التي يحددىا ،في مجاؿ القانكف
الجنائي ،يجب عم المشرع أف ينص عم تكقيع العقكبة ذاتيا بالنسبة لنفس الجريمة عم الجميع

)5

.



)1
)2
)3
)4

أحمد تحي سركر ،الحماية الدستكرية ،المرجع السابؽ ،ص .113
والش حسف سميع ،أزمة الحرية السياسية ،المرجع السابؽ ،ص .30
راجع :عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص  ،249،248ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص .419
راجع :المكاد  )2 ، 1مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948كالمادة  )1/2مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
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)5

راجع :مجدم النيرم ،المرجع السابؽ ،ص  ،334حيدر عبد اليادم كمازف رايي ،المرجع السابؽ ،ص  ،160شحاتة أبك زيد شحاتة،
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كقد نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

عم مبدأ المساكاة أماـ القانكف لجميع الناس بدكف تفرقة ،كليـ التمتع بحماية متساكية

)1

.

كبذلؾ ،هف المقوكد بالمساكاة أماـ القانكف ليست المساكاة الفعمية ي ظركؼ الحياة العادية،

بؿ المقوكد بيا أف يناؿ الجميع بحماية القانكف عم قدـ المساكاة دكف تمييز ي المعاممة ،أك ي
تطبيؽ أحكاـ القانكف عمييـ

)2

.

كىناؾ نكعاف مف المساكاة أماـ القانكف ،األكؿ يتمثؿ ي المساكاة العامة ي الحقكؽ

كااللتزامات ،كمف ذلؾ الحؽ ي الحياة كالحؽ ي األمف الشخوي ،مثؿ ىذه الحقكؽ يجب أف يتمتع

بيا الناس بوكروة متساكية ،بينما النكع الثاني يككف ي المساكاة بيف ئة مف الناس ،التعييف ي مينة

و
لشخص
الطب مثبلن ال يتمتع بيا إال األطباء الذيف يحممكف شيادة طبية معترؼ بيا قانكنان ،بل يجكز
أف يطالب بتعيينو طبيبا دكف أف يحمؿ شيادة الطب ،كبالتالي إذا تقدـ شخواف لشغؿ مينة الطب
ينبغي تعييف األكفاء منيـ طبقان لممعايير التي حددىا القانكف

()3

.

كتطبيقان عم ذلؾ ،ذىبت المحكمة الدستكرية العميا المورية ي أحد أحكاميا بالقكؿ "كأف كاف

مبدأ المساكاة أماـ القانكف ال يعني معاممة المكاطنيف جميعان ك ؽ قكاعد مكحدة ،ذلؾ أف التنظيـ

التشريعي قد ينطكم عم تقسيـ أك تونيؼ أك تمييز ،سكاء مف خبلؿ األعباء التي يمقييا عم البعض
أك مف خبلؿ المزايا التي يمنحيا و
لفئة دكف غيرىا ،إال أف مناط دستكرية ىذا التنظيـ ىد و أال تنفوؿ
نوكوو التي ينظـ المشرع مكيكعان معينان عف أىدا يا ،ليككف اتواؿ األغراض التي تكخ تحقيقيا

بالكسائؿ التي لجأ إلييا منطقيان كليس كاىيان أك كاىنان أك منتحبلن بما يخؿ باألسس التي يقكـ عمييا

التمييز المبرر دستكريان ،كمف ثـ هذا ما قاـ التماثؿ ي المراكز القانكنية التي تنظـ بعض ئات
المكاطنيف كتساكييـ بالتالي ي العناور التي تككنيا ،استكجب ذلؾ كحدة القاعدة القانكنية التي ينبغي
تطبيقيا ي حقيـ ،هف خرج المشرع عم ذلؾ سقط ي حمئة المخالفة الدستكرية ،سكاء كاف خركجو

ىذا مقوكدان أك كقع عريان"

()4

.

و
بسمطة تقديرية ي التشريع ،إال أنو
كعميو هف المشرع كىك يودر النوكص التشريعية يتمتع

يرد عمييا بعض القيكد التي أكردتيا المادة  )9مف القانكف األساسي ،المشرع عند تنظيمو لمحقكؽ
كالحريات يجب أال يميز بيف المكاطنيف عم

السياسي أك اإلعاقة ،كىي وكر لـ ترد عم

أساس العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم

سبيؿ الحور ،يناؾ وكر أخرل مف التمييز ليا



)1
)2
)3
)4

راجع :المادة  )7مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .1948المادة  )26مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 1966
عواـ الدبس ،المرجع السابؽ ،ص .549
سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .174
حكـ المحكمة الدستكرية العميا المورية ،طعف رقـ  155سنة  ،18جمسة  ،1999/3/6مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج،5
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خطرىا ،كيجب إخياعيا لمرقابة القيائية تطبيقان لمبدأ المساكاة أماـ القانكف كليماف احترامو ي
جميع مجاالت تطبيقو

()1

.

كأكدت المحكمة الدستكرية العميا المورية عم

ذلؾ بالقكؿ "كاف كانت المادة  )40مف

الدستكر المورم حظرت التمييز بيف المكاطنيف عم أساس الجنس أك األوؿ أك المغة أك الديف أك

العقيدة ،هف ذلؾ ال يعني البتة حو انر لؤلحكاؿ التي يمتنع ييا التمييز ،كانما كاف ذكرىا ليا باعتبارىا
األكثر كقكعان ي العمؿ ،كالقكؿ بغير ذلؾ يؤدل إل

إجازة التمييز يما عدا تمؾ األحكاؿ كىك ما

يناقض جكىر مبدأ المساكاة كيحكؿ بينو كبيف تحقيؽ اليدؼ منو كيعرض الحريات كالحقكؽ كالكاجبات

و
أسس مكيكعية تبرره"
العامة لخطر التمييز ييا بيف المكاطنيف عم غير

()2

 -2سماا

أما س ضاء:

.

نظـ القانكف األساسي ىذه المساكاة  ،نص ي المادة  )9منو "الفمسطينيكف أماـ القياء

سكاء  "....ككذلؾ نص المادة  )1/30بالقكؿ "التقايي حؽ موكف كمكفكؿ لمناس كا ة ."....

كبناء عميو تشمؿ ىذه المساكاة القياء بمختمؼ جياتو كدرجاتو ،كتعني ممارسة جميع األ راد
ن
لحؽ التقايي عم قدـ المساكاة بدكف تفرقة بينيـ بسبب الجنس أك المكف أك الديف ،كيقتيي ميمكف
ىذه المساكاة كحدة القياء ،أم أف يتقاي الجميع أماـ محاكـ كاحدة ال تختمؼ باختبلؼ األشخاص

أك الطبقات االجتماعية ،كذلؾ يجب أف يككف القانكف المطبؽ عم

الجميع ي منازعاتيـ القيائية

كاحدان ،كأف تككف إجراءات التقايي مكحدة ،كأف تكقع ذات العقكبات المقررة لمج ارئـ نفسيا عم

أشخاص مرتكبييا ،كينتج عف ذلؾ كحدة العقكبات المكقعة نتيجة كحدة القانكف المطبؽ مف جية،
كشخوية العقكبة مف و
جية أخرل  ،)3كال يتعارض مع ميمكف المساكاة أماـ القياء كجكد محاكـ
مختمفة باختبلؼ أنكاع المنازعات أك باختبلؼ طبيعة الجرائـ بشرط أف ال تقاـ تفرقة أك يتقرر تمييز

بيف أشخاص المتقاييف .)4

كقد نوت المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف عم

بالنظر ي قييتو أماـ محكمة مستقمة نزيية

)5

حؽ اإلنساف بالمساكاة التامة مع اآلخريف

.



)1
)2

موطفي أبك زيد يمي ،النظـ السياسية ،ج ،2المرجع السابؽ ،ص  156كما بعدىا.
حكـ المحكمة الدستكرية العميا المورية ،طعف رقـ  155سنة  ،18جمسة  ،1999/3/6مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،ج،5

المرجع السابؽ ،ص .2861

)3

راجع :خمؼ ا﵀ عبد الرؤكؼ ،المرجع السابؽ ،ص  . 27 ،26عبد الغني بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص  .263،262شحاتة أبك زيد

شحاتة ،المرجع السابؽ ،ص . 39

)4

راجع :ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص  .420شحاتة أبك زيد شحاتة ،المرجع السابؽ ،ص  . 39خمؼ ا﵀ عبد الرؤكؼ ،المرجع السابؽ،

ص . 27

)5
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 -4سماا

ف

س

س ظائف سعام :

أكدت ىذه المساكاة المادة  )4/26مف القانكف األساسي عم تقمد الكظائؼ العامة عم قاعدة

تكا ؤ الفرص ،كبالتالي يتساكم جميع المكاطنيف الفمسطينييف ي تكلي الكظائؼ العامة ،كأف يعاممكا
نفس المعاممة مف حيث الشركط المطمكبة قانكنان لكؿ كظيفة

()1

 ،كقد حدد قانكف الخدمة المدنية رقـ
)2

.

مع طابع الكظائؼ كنظاـ العمؿ ييا  ،كما ىك حاوؿ عبلن بشأف رجاؿ القياء كالجيش كغيرىـ

)3

 )4لسنة 1998ـ ي المادة  )24العديد مف الشركط المطمكب تكا رىا لشغؿ الكظائؼ العامة

أمر
كال شؾ ي أف التفرقة بيف الكظائؼ المختمفة مف حيث المزايا أك المرتبات أك اليمانات ه
ال يتنا مع المساكاة أماـ الكظائؼ العامة؛ ألف ىذه المساكاة ال تككف إال بيف ذكم الظركؼ
و
و
بفئات معينة مف المكظفيف تتفؽ
أنظمة خاوة
كالمؤىبلت المتماثمة ،كليس ىناؾ ما يمنع مف كيع
.

كينبغي اإلشارة إل أننا عندما ندعك إل المساكاة ال نقود أف يتـ معاممة األ راد دكف تمييز أك

جعؿ الناس عم درجة كاحدة مف حيث المركز القانكني ،بؿ نقكؿ أف الناس الذيف يتساككف ي المراكز
القانكنية أف يتـ التعامؿ معيـ عم

قدـ المساكاة ،كذلؾ أف يتـ تك ير حد معقكؿ مف العدالة

االجتماعية ،ال سيما يما يخص المساكاة كاالنتفاع بالحقكؽ كالحريات العامة

()4

.

كعمػ ذلػػؾ يػػرل الباحػػث أف المػػادة  )9مػػف القػػانكف األساسػػي ال تتسػػـ بالشػػمكلية ،حيػػث أغفػػؿ

المشػػرع ال ػػنص عمػ ػ المس ػػاكاة ػػي الحق ػػكؽ كالكاجب ػػات العام ػػة كى ػػي أس ػػاس كمح ػػكر ي ػػمانات الحق ػػكؽ

كالحري ػػات ،كاف ك ػػاف المش ػػرع أحس ػػف و ػػنعان عن ػػدما ن ػػص عمػ ػ حظ ػػر التميي ػػز بس ػػبب اآلراء السياس ػػية

انسجامان مع التعددية السياسية ي المجتمع الفمسطيني ،كمع ذلؾ أييا أغفػؿ الػنص عمػ عػدـ التمييػز
بسػ ػػبب اآلراء االجتماعيػ ػػة ،كىػ ػػي ال تقػ ػػؿ أىمي ػ ػةن عػ ػػف األمػ ػػكر السياسػ ػػية ،كلمػ ػػا أوػ ػػبش التنػ ػػكع الفكػ ػػرم
االجتماعي عنكانا لممجتمع الديمقراطي ي العور الحديث ،كمػا أف المشػرع الدسػتكرم أحسػف ػي ذكػر

اإلعاقة .



)1
)2
)3
)4

خمؼ ا﵀ عبد الرؤكؼ ،المرجع السابؽ ،ص . 23،24
راجع :المادة  )24مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  )4لسنة 1998ـ.
ثركت بدكم ،المرجع السابؽ ،ص .421
شحاتة أبك زيد شحاتة ،المرجع السابؽ ،ص . 41
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سم
سضمانا

سثان
سلا

ث سخاص

يمانات دستكر و
و
ية خاوة لمحقكؽ
تبن القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2005
و
بوفة عامة ك ي مقدمتيا الحقكؽ المدنية كالسياسية ،حيث يعتبر النص عمييا ي
كالحريات العامة
ومب القانكف األساسي الفمسطيني حماية ليذه الحقكؽ مف تعسؼ السمطة الحاكمة ،كى

دستكرية جديدة ي النظاـ الدستكرم الحديث استجابةن لمبدأ الشرعية ،كعم
اليمانات الدستكرية الخاوة مف خبلؿ المطالب التالية:
سمطحب

ل :م ءم س ش ثع س طن

سمطحب سثان  :قا

سيثئا

سما ح .

سمطحب سثاس  :ج ث لع ل ء عحى س

سم عح

اس

س ثا .
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مع سم ثث

سل سث .

نوكص

ذلؾ سكؼ نتناكؿ

سمطحب
م ءم س ش ثع س طن

سم عح

ل
مع سم ثث

اس

سل سث

تتمثؿ ىذه اليمانة بعدـ مخالفة التشريعات الداخمية المتعمقة بالحقكؽ كالحريات بوفة عامة

ك ي طميعتيا الحقكؽ المدنية كالسياسية لؤلحكاـ كالقكاعد العامة التي نوت عمييا المكاثيؽ الدكلية

المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو خاوةن ،بعد أف أوبحت ىذه الحقكؽ كالحريات شأنان دكليان يتجاكز

سيادة الدكؿ ،حيث يعتبر اإلنساف شخوان دكليان يجب االعتراؼ بو مف قبؿ الدكؿ بحقكقو كحرياتو
المنوكص عمييا دكليان ،حت كاف كاف ىذا اإلنساف ىك أحد مكاطنييا

()1

.

كانعكاسان لذلؾ ،هف القانكف األساسي الفمسطيني ال يعتبر المودر الكحيد لمحقكؽ كالحريات

العامة ي النظاـ الدستكرم الفمسطيني ،إذ أف الموادر الدكلية العر ية لحقكؽ اإلنساف تعكس نفسيا
كتفرض حيكرىا عم كاقع حقكؽ اإلنساف كحرياتو ي مسطيف

()2

.

كعم ذلؾ نوت المادة  )10مف القانكف األساسي الفمسطيني عم أنو " -1حقكؽ اإلنساف

كحرياتو األساسية ممزمةن ككاجبة االحتراـ -2 .تعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف إبطاء عم
االنيماـ إل اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحم حقكؽ اإلنساف" .

كيتيش مف نص المادة السابقة أف المشرع الدستكرم الفمسطيني أكد عم

إلزامية ككجكب

احتراـ الحقكؽ كالحريات العامة مف قبؿ السمطات العامة ي الدكلة كاأل راد ،كبالتالي يماف االعتراؼ

الكاجب بحقكؽ كحريات األ راد كاحتراميا كالك اء بيا ،كما أكد المشرع عم أىمية قياـ السمطة الكطنية

الفمسطينية باتخاذ الخطكات كاإلجراءات البلزمة لبلنيماـ إل المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية ،كالعمؿ الجاد
عم حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،كيعد ذلؾ اعتراؼ يمني مف قبؿ المشرع الفمسطيني بالمبادئ

العامة الكاردة ي تمؾ المكاثيؽ كاألخذ بيا عمي وعيد التشريع الكطني .
كالمبلحظ أف المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية أكدت عم

احتراـ الحقكؽ كالحريات العامة لؤل راد

تسكؿ لو نفسو االعتداء عمييا ،إال أنيا كانت
ككجكب ويانتيا ككيع اليمانات الكفيمة بردع مف ٌ
منطقية ككاقعية ي تعامميا مع ىذه الحقكؽ كالحريات ،كذلؾ بهتاحتيا لمقانكف الداخمي لمدكؿ تنظيـ
بعض وكر ىذه الحقكؽ كالحريات سكاء أكاف ىذا القانكف الداخمي مجسدان ي نوكص دستكرية أـ

نوكص قكانيف عادية

()3

.



)1
)2
)3

عواـ الدبس ،المرجع السابؽ ،ص .653
أحمد األشقر ،الحماية القيائية لمحقكؽ كالحريات العامة ي مسطيف ،الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،راـ ا﵀ ،2013 ،ص .20
محمد الركف ،التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ كالحريات العامة ،المرجع السابؽ ،ص .380
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كيرل البعض أف اعتبار القانكف األساسي الفمسطيني حقكؽ اإلنساف ممزمةن ككاجبة االحتراـ

بالتبلزـ مع الدعكة إل االنيماـ لئلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية ،يشير إل أف الموادر الدكلية لحقكؽ
اإلنساف تكتسب وفة االلتزاـ األخبلقي كالقانكني ي النظاـ الدستكرم الفمسطيني

()1

.

ك ي ىذا السياؽ يرل الباحث أنو بعد حوكؿ مسطيف عم وفة دكلة مراقب غير عيك ي

األمـ المتحدة يركرة قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية العمؿ عم اتخاذ اإلجراءات القانكنية البلزمة
لمتكقيع كالموادقة عم جميع االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف.

سمطحب سثان
ضمان

سيثئا

قا

سما ح

أكرد القانكف األساسي الفمسطيني نوان دستكريان عم دكر الييئات ي يماف حقكؽ اإلنساف

كحرياتو ،كىذا ما نوت عميو المادة  )31عم أف "تنشأ بقانكف ىيئة مستقمة لحقكؽ اإلنساف كيحدد

القانكف تشكيميا كمياميا كاختواواتيا كتقدـ تقاريرىا لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية كالمجمس
المحظة ،لكف الييئة تعمؿ

التشريعي الفمسطيني"  ،كبالرغـ مف عدـ إودار القانكف المذككر حت
و
كبشكؿ كايش ،استنادان إل المرسكـ الرئاسي الوادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عر ات بتاريخ
1993/9/30ـ ،كقد نشر المرسكـ ي الكقائع الفمسطينية الجريدة الرسمية لمسمطة الكطنية

الفمسطينية) تحت رقـ  )59لعاـ 1995ـ ،الذم بمكجبة أنشئت الييئة العامة المستقمة لحقكؽ
اإلنساف ،كتحددت مياـ كمسؤكليات الييئة عم متابعة كيماف تكا ر متطمبات ويانة حقكؽ اإلنساف
ي مختمؼ القكانيف كالتشريعات كاألنظمة الفمسطينية ،ك ي عمؿ مختمؼ الدكائر كاألجيزة كالمؤسسات

ي دكلة مسطيف كمنظمة التحرير الفمسطينية

()2

.

حماية حقكؽ اإلنساف كتعزيزىا،

كبناء عميو تقكـ الييئة بوفتيا الكطنية كالدستكرية عم
ن
استنادان لمقانكف األساسي الفمسطيني كالمعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف لمراقبة امتثاؿ السمطة الكطنية

الفمسطينية ،كمؤسساتيا لتمؾ المعايير مف خبلؿ:

 -1رود كتكثيؽ االنتياكات بشأف حقكؽ اإلنساف .

 -2تمقي الشكاكل مف المكاطنيف كمتابعتيا .
 -3التدخؿ القيائي.



)1
)2

أحمد األشقر ،المرجع السابؽ ،ص .20
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 -4مراجعة التشريعات ليماف مكاءمتيا لمنظكمة الحقكؽ كالحريات.
 -5نشر ثقا ة حقكؽ اإلنساف بالتكعية كالتدريب

()1

.

كب استقراء مياـ الييئة المستقمة ،نجد أف ليا الحؽ ي مراقبة التجاكزات عم

الحقكؽ

كالحريات ،كبالتالي الحؽ ي االنتقاؿ كزيارة أم مكاف لمتأكد مف عدـ كجكد مساس بحؽ أم إنساف،

كاف ليا الحؽ ي مخاطبة الجيات ذات العبلقة لئلجابة عف أم تساؤالت أك تزكيدىا بأية معمكمات .

كالجدير بالذكر أنو شيد ي العاـ 1978ـ تبني أكؿ مجمكعة مف المعايير الدكلية بخوكص

تأسيس كآليات عمؿ ىذه الييئات ،كذلؾ ي ختاـ أعماؿ مؤتمر جنيؼ حكؿ المؤسسات الكطنية
كالمحمية المعنية بتعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا ،كتبع ذلؾ ودكر مبادئ باريس عف كرشة عمؿ

دكلية أقيمت ي باريس ي عاـ 1991ـ ،كقد حددت مبادئ باريس مجمكعة شركط لبللتزاـ بمفيكـ
الدستكر أك القانكف ،كاستقبللية ىذه الييئات

بناء عم
المؤسسة الكطنية تتمثؿ بأف يككف تأسيسيا ن
كأعيائيا ،كيحدد الدستكر ترة كاليتيا كوبلحياتيا ،كحظيت ىذه المبادئ بقبكؿ لجنة حقكؽ اإلنساف

التابعة لممجمس االقتوادم كاالجتماعي أحد مجالس األمـ المتحدة ،كقبمت ىذه المبادئ كنادت بيا
كباحتراميا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،كتبنت ق ار انر بالخوكص بتاريخ 1993/12/20ـ ،كنادم

إعبلف كبرنامج عمؿ يينا الوادر ي عاـ  1993بيركرة تعزيز استقبلؿ الييئات المعنية بحقكؽ
اإلنساف ،كأكد عم أىميتيا

()2

 ،كما أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أودرت قرار رقـ  134/48ي

تاريخ 1994/3/4ـ بشأف المؤسسات الكطنية ي حماية حقكؽ اإلنساف كتعزيزىا ،حيث أكدت مف

جديد عم أىمية إقامة مؤسسات كطنية عالة لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف ،ك قان لمتشريع الكطني،
كأىمية يماف كفالة استقبلليا ،كتشجع الدكؿ األعياء عم إنشاء مثؿ تمؾ المؤسسات

()3

.

كيرل الباحث أف كجكد الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف يعتبر نقمةن نكعية؛ لوكف الحقكؽ

كالحريات كالمحا ظة عم حقكؽ اإلنساف ،كنممس ذلؾ مف أىداؼ الييئة التي تساىـ ي ترسيخ مبادئ
حقكؽ اإلنساف ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية عم

كالرقابي عم أعماؿ أجيزة السمطة .

وعيدم الفكر كالممارسة ،كالدكر الياـ

لذلؾ نطالب بيركرة اإلسراع ي إودار قانكف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،حروان عم

تعزيز النيج الديمقراطي ،كتعزيز حقكؽ اإلنساف كاحتراـ سيادة القانكف ،كيركرة قياـ الييئة بدكرىا ي
عقد الندكات ككرش العمؿ لمعامميف ي جميع األجيزة بيدؼ إطبلعيـ عم

حقكؽ اإلنساف ككيفية

وكنيا كالمحا ظة عمييا .



)1
)2

راجع :التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص .14
راجع :موطفي مرعي ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ي يكء المعايير الدكلية ،سمسمة التقارير القانكنية  ،)17الييئة

الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ ا﵀ ،2000 ،ص .9 ،7

)3

راجع :الدكرة الثامنة كاألربعكف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،البند  )114ب مف جدكؿ األعماؿ. 1994/3/4 ،
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سمطحب سثاس
ج ث لع ل ء عحى س

س ثا

حرص المشرع الدستكرم الفمسطيني عم تعداد الحقكؽ كالحريات العامة مع ترؾ كسائؿ أك

يمانات تحقيقيا لمتشريع العادم ،غير أف القانكف األساسي الفمسطيني قد نيج ي سبيؿ كفالة الحقكؽ

نيجان مغاي انر لمدساتير األخرل ،كأكرد نوان ىامان لو طابع الجدية ي حياتنا الدستكرية كيشكؿ يمانةن
ىامة كمميزة لحماية الحقكؽ كالحريات العامة جميعا ،كيتمثؿ ىذا النص ي المادة  )32منو التي
نوت بأف "كؿ اعتداء عم أم مف الحريات الشخوية أك حرمة الحياة الخاوة لئلنساف كغيرىا مف

الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال

المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،كتيمف السمطة الكطنية تعكييان عادالن لمف كقع عميو اليرر" .

كيرل الباحث أف القانكف األساسي اخذ بالمعيار اإلنساني بما يتفؽ مع مبادئ حقكؽ اإلنساف

المتعارؼ عمييا دكليان ،حيث لـ يقيدىا بحقكؽ المكاطنة ،كبالقكانيف الكطنية كما عؿ المشرع المورم
ي نص المادة  )99مف دستكر 2014ـ ،كما أف القانكف األساسي منش كؿ متيرر مف ىذا

االعتداء كلك كاف ىذا االعتداء بشكؿ غير مباشر الحؽ بالتعكيض ،أما الدستكر المورم قد حدد

لمميركر إقامة الدعكل الجنائية بالطريؽ المباشر ،أما بخوكص الحقكؽ المكفكلة كانت جميع

الحريات التي حفظيا القانكف األساسي أك أم قانكف أخر ،كبالمقارنة كانت قط الحريات التي كفميا
الدستكر المورم كالقانكف معا

()1

.

كعم ذلؾ جعؿ القانكف األساسي مف كاقعة االعتداء عم الحقكؽ كالحريات العامة مف جانب

رجاؿ السمطة جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،يذا النص يجعؿ

واحب كؿ سمطة ميما كانت مكانتو حريوان عم أف ال تؤدل بو نشكة السمطة إل االعتداء عم

حرية أم مكاطف ،إذ سيدرؾ تمامان أنو عند زكاؿ السمطة سيقؼ متجردان منيا؛ ليسأؿ ي أم كقت عف
أم جريمة يككف قد ارتكبيا باالعتداء عم حرية الغير مف الناحية الجنائية أك مف الناحية المدنية

()2

كعم

.

سبيؿ المثاؿ ،إذا تعرض األ راد لمتعذيب مف قبؿ رجاؿ السمطة بل تسقط الدعكل

الناشئة عف ذلؾ بالتقادـ ،كبالتالي تككف المسؤكلية عم

الدكلة كال تقتور عم مرتكب التعذيب أك

الجية التي قامت بذلؾ ،كىذا يدؿ عم أف المشرع قدر أف التعذيب الذم ترتكبو السمطة يد األ راد



)1

نوت المادة  )99مف الدستكر المورم لسنو  2014أف " كؿ اعتداء عم الحرية الشخوية أك حرمة الحياة الخاوة لممكاطنيف كغيرىا
مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا الدستكر كالقانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،كلمميركر

إقامة الدعكل الجنائية بالطريؽ المباشر" .

)2
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ىك عمؿ إجرامي؛ ذك طبيعة خطيرة أيان كانت الظركؼ التي يقع ييا أك السمطة اآلمرة بارتكابو ،كأف
الدعاكل الناشئة عنو قد يتعذر الكوكؿ إل الحؽ ييا ما بقيت الظركؼ السياسية التي كقع ي ظميا
قائمة ،كلما استثن المشرع ىذه الدعاكل مف القكاعد العامة منع سقكطيا بالتقادـ كلـ يقور المسئكلية
ييا عم مرتكبي التعذيب كالجيات التي يتبعكنيا بؿ جعؿ ىذه المسئكلية عم عاتؽ الدكلة بأسرىا(.)1

كالجدير بالذكر أف ىذا القكؿ يتفؽ مع ما جاء ي اتفاقية مناىية التعذيب ،حيث طالبت كؿ

دكلة بأف تتخذ إجراءات تشريعية أك إدارية أك قيائية عالة أك أيو إجراءات أخرل لمنع أعماؿ التعذيب

ي أيو إقميـ يخيع الختواويا القيائي ،كال يجكز التذرع بأيو ظركؼ استثنائية أيان كانت سكاء

أكانت ىذه الظركؼ حالة حرب أك تيديدان بالحرب أك عدـ استقرار سياسي داخمي ،أك أية حالة مف
حاالت الطكارئ العامة كمبرر لمتعذيب كال يجكز التذرع باألكامر الوادرة عف مكظفيف أعم مرتبة أك
عف سمطة عامة كمبرر لمتعذيب

()2

.

كمما ال شؾ يو أف المحاكـ المدنية تتكل اختواص الحكـ بالتعكيض عف األيرار الناتجة

عف األ عاؿ غير المشركعة التي تمس ي جكىرىا أحد الحقكؽ الشخوية ،كما أف اختواص المحاكـ
المدنية بالتعكيض يشكؿ الوكرة األساسية لمحماية القيائية لمحقكؽ كالحريات العامة ،ذلؾ أف الفقو

الفرنسي استقر عم اعتبار التعكيض كجزاء لبلعتداء عم الحقكؽ ،حيث يرل أف التعكيض ىك جزاء
االنحراؼ كالتعدم عم حقكؽ الغير ،كىذا ما يسم بالجريمة المدنية ،كقد أقرت التشريعات الفمسطينية

السارية مبدأ التعكيض عف اإليرار بالغير ،كتمارس المحاكـ المدنية اختواواتيا القيائية بالحكـ
بالتعكيض لمف ألحؽ بو يرر مف قبؿ الغير( ،)3كما ييتـ قانكف االجراءات الجزائية بالدعكل المدنية

كىي الدعكل الناشئة عف جريمة ىد يا تعكيض اليرر الناتج عف ىذه الجريمة.

كيرل الباحث أف نص المادة  )32مف القانكف األساسي أشمؿ مف نص المادة المقابمة ي

الدستكر المورم ،كما أنو ييعد ىذا النص جديدان ي النظـ الدستكرية العربية ،كىك يمثؿ ردة عؿ يد
تحكـ كظمـ السمطات العامة ي الدكلة التي تعبث بالحقكؽ كالحريات العامة لمفرد ،كقيمة ىذا النص
ىك أف مف اعتدل عم حؽ مف الحقكؽ أك الحريات لفرد مف األ راد يرتكب جريمة متميزة تختمؼ عف

أية جريمة أخرل ،يجكز مقاياة المعتدم جنائيان ميما طاؿ العيد بعد عدكانو عم الحقكؽ كالحريات،



)1

)2

راجع :خالد خفش ،الجريمة التي ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،مقاؿ منشكر عم مكقع النيابة العامة لدكلة
مسطيف .2011 ،عبد الكاحد الفار ،المرجع السابؽ ،ص . 302 ، 301
راجع :المادة  )2مف اتفاقية مناىية التعذيب لسنو  . 1984

يذكر أف دكلة مسطيف استممت إخطارات مف االميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف كبوفتو الجية الكديعة لبلتفاقيات كمكاثيؽ االمـ
المتحدة ،بقبكؿ ايداع مجمكعة مف االتفاقية التي كقعيا الرئيس محمكد عباس ،رئيس دكلة مسطيف بتاريخ 2014 / 4 / 1ـ ،كمنيا اتفاقية
مناىية التعذيب التي دخمت حيز التنفيذ ي  2014 / 5 / 2ـ .راجع :مكقع ك ازرة الخارجية لدكلة مسطيف عم
/http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar
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الرابط التالي:

هقامة الدعكل يده ال تتقادـ بأية حاؿ ،كعم

ذلؾ يككف المشرع قد أحاط بالحريات الشخوية

كاإلنسانية التي يتمتع بيا الشخص إحاطة تجعمو بمنأل عف التعدم عميو أك إيذاؤه بدنيان أك معنكيان أك
تقييد حريتو أك النيؿ مف كرامتو ،ككؿ شخص كقع عميو اعتداء أف يستعمؿ الحؽ المقرر لو ي القانكف
ي أم كقت أك أم روو تتاح لو كبغض النظر عف المدة ،مما رسخ مبدأ أف مثؿ ىذه الجرائـ التي

تمس حرية اإلنساف ال تسقط بالتقادـ ،لذلؾ هف ىذا النص جدير بالتقدير ،يك قد أت بحكـ عم قدر

كبير مف األىمية ي شأف تأميف حقكؽ كحريات األ راد كحمايتيا مف اعتداء السمطات الحاكمة،

كيمانة رئيسية لمتودم لكؿ مف يعتدم عم حرية الغير .

116


سثاس

سم

س ضائث

سضمانا

تعتبر اليمانات القيائية مف أقكل يمانات الحقكؽ المدنية كالسياسية التي تقرره النظـ

القانكنية المعاورة يد تسمط السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عم حقكؽ األ راد كحرياتيـ ،كمف أىميا
تنظيـ الرقابة القيائية عم أعماؿ ىاتيف السمطتيف ،كيتكل ىذه الرقابة المحاكـ عم اختبلؼ أنكاعيا

كالتي تككف ي مجمكعيا السمطة القيائية المستقمة طبقان لمدستكر عف غيرىا مف السمطات

()1

.

غير أف ىذه االستقبللية ال تعني التحكـ كاالستبداد ي الرأم كالحكـ ،بؿ تقتيي خيكع
و
عامة تكفؿ حياده ،إيا ةن إل عدـ جكاز تعديؿ األحكاـ التي تودرىا المحاكـ بؿ أف
القياء لمبادئ
ىذه األحكاـ تفرض عمييما(.)2

كتعكد أىمية الرقابة القيائية إل

تمتع القياء بالحياد كالخبرة ،كما يتسـ بو القايي مف

مكيكعية كنزاىة ،كغياب االعتبارات السياسية كأسمكب المجاممة لدل قيامة بممارسة عممو ،كلما تتسـ

بو األحكاـ القيائية الوادرة عنو مف حيث تمتعيا بحجية الشيء المقيي بو ،كالتي تعتبر عنكنان

لمحقيقة

()3

 ،كعميو نتناكؿ ي ىذا المبحث دكر القياء ي يماف حقكؽ األ راد المدنية كالسياسية

كعم النحك اآلتي :
سمطحب

ل :س قا

سمطحب سثان  :س قا

س ضائث عحى لا

ث س نث .

س ضائث عحى أعمال إلل

.



)1
)2

راجع :المادة  )97مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ.
راجع :حسيف جميؿ ،حقكؽ اإلنساف ي الكطف العربي ،المودر السابؽ ،ص .141ميا بيجت يكنس ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،

المرجع السابؽ ،ص .150

)3

عواـ عم الدباس ،النظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص .573
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سمطحب
س قا
إف الحاجة إل

ل

س ضائث عحى لا

ث س نث

جيةن رقابية تحكؿ دكف مخالفة السمطة التشريعية لمدستكر يركرة قانكنية

لحماية حقكؽ كحريات األ راد ،الرقابة عم دستكرية القكانيف تؤكد إلزامية قكاعد الدستكر ،كبيا يتأكد
أف الدستكر ىك القاعدة القانكنية األسم  ،كأنو ىك األوؿ ي كؿ وحة قانكنية

()1

أ لً :سم ص ل اس قا عحى لا
يقود بالرقابة عم

.

ث س نث :

دستكرية القكانيف كجكب خيكع القكانيف الوادرة عف السمطة التشريعية

لمرقابة القيائية؛ لمتحقؽ مف مدل مطابقتيا كامتثاليا لمنوكص الدستكرية ،لذلؾ يرتكز مفيكـ تمؾ
الرقابة إل ما يتمتع بو الدستكر مف عمك باعتباره القانكف األسم لمدكلة ،كأف القكاعد الكاردة يو ىي
األعم مرتبة ،مما يتكجب عم جميع سمطات الدكلة ك ي مقدمتيا السمطة التشريعية احتراميا كالعمؿ

بمكجبيا ،كعدـ إودار قانكف مخالؼ لمدستكر

)2

.

دستكرية القكانيف إل

كبناء عميو ،هننا نتفؽ كالرأم الذم يسند ميمة الرقابة القيائية عم
ن
محكمة دستكرية خاوة؛ ألف تشكيؿ المحكمة الدستكرية الخاوة كثي انر ما ييـ كفاءات متخووة ي
بحث المسائؿ الدستكرية ،كفقياء القانكف الدستكرم كرجاؿ السياسة ،كىذا بدكره يؤدم إل سرعة حسـ

الدعاكل كاودار األحكاـ ي وحة القكانيف العادية ،كما أنو ييفي عم مكيكع الرقابة أىمية كبيرة
كيمنحيا مزيدان مف االحتراـ مف قبؿ المشرع العادم ي مجاؿ الحقكؽ كالحريات

)3

كاذا كانت غالبية الدساتير تتجو نحك إسناد االختواص بالرقابة عم

.

دستكرية القكانيف

لمحكمة تنشأ خويوا ليذا الغرض ،كىك ما يعرؼ لدل البعض باسـ "مركزية الرقابة القيائية"،
كعم

ذلؾ يجب مبلحظة أف تقرير ىذه الرقابة يككف متكقفان عم

نص وريش ي الدستكر يجيزىا

كيقررىا ،أما إذا لـ تكجد ىذه النوكص ،بل يجكز ممارسة الرقابة القيائية عف طريؽ الدعكل

األومية كانما عف طريؽ آخر كىك الد ع بعدـ الدستكرية . )4



)1

أحمد تحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،المرجع السابؽ ،ص  .156تحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع

السابؽ ،ص . 137

)2

راجع :محمد سعيد مجذكب ،المودر السابؽ ،ص  .138حمدم عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص  .730سعدم محمد

الخطيب ،المرجع السابؽ ،ص  .221أحمد الرشيدم ،المرجع السابؽ.171 ،

)3

راجع :عبد الغني بسيكني ،النظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص  . 422تحي الكحيدم ،القياء الدستكرم ي مسطيف ،المرجع السابؽ،

ص .58

)4

راجع :إبراىيـ شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1982 ،ص .240شحاتة أبك زيد شحاتة ،المرجع

السابؽ ،ص . 480
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ثانثاً :م قف س ان
تبن

س قا عحى لا

ااا م

القانكف األساسي الفمسطيني الرقابة عم

ث س نث :
دستكرية القكانيف ،حيث تنص المادة )103

منو -1 " :تشكؿ محكمة دستكرية عميا بقانكف كتتكل النظر ي -:
أ .دستكرية القكانيف كالمكائش أك النظـ كغيرىا.

ب .تفسير نوكص القانكف األساسي كالتشريعات .

ج .الفوؿ ي تنازع االختواص بيف الجيات القيائية كبيف الجيات اإلدارية ذات االختواص

القيائي .

 -2يبيف القانكف طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا ،كاإلجراءات الكاجبة اإلتباع ،كاآلثار المترتبة
عم أحكاميا. ".

كتطبيقان لذلؾ قد جاءت المادة  )24مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ

 )3لسنو 2006ـ لتؤكد عم

تمؾ االختواوات ،حيث نوت عم

أنو "تختص المحكمة دكف

غيرىا بما يمي:

 -1الرقابة عم دستكرية القكانيف كاألنظمة.
 -2تفسير نوكص القانكف األساسي كالقكانيف ي حاؿ التنازع حكؿ حقكؽ السمطات الثبلث ككاجباتيا
كاختواواتيا.

 -3الفوؿ ي تنازع االختواص بيف الجيات القيائية كالجيات اإلدارية ذات االختواص.

و
جية
 -4الفوؿ ي النزاع الذم يقكـ بشأف تنفيذ حكميف نيائييف متناقييف وادر أحدىما مف
جية ذات اختواص قيائي ،كاآلخر مف و
قيائية أك و
جية أخرل منيا.
 -5البت ي الطعف بفقداف رئيس السمطة الكطنية األىمية القانكنية ك قان ألحكاـ البند /1ج) مف المادة
 )37مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة  2003ـ ،كيعتبر قرارىا نا ذان مف تاريخ موادقة المجمس

التشريعي عميو بأغمبية ثمثي عدد أعيائو. ".
كيتمتع أعياء المحكمة

()1

يتمكنكا مف ممارسة مياميـ عم

باالمتيازات البلزمة التي تيمف استقبلؿ أعياء المحكمة حت

أكمؿ كجو ،كمنيا عدـ قابمية األعياء لمعزؿ ،نص المشرع ي

المادة  )2/99مف القانكف األساسي عم
قانكف السمطة القيائية" ،كأكدت عم
نوت عم

"تسرم عم

"القياة غير قابميف لمعزؿ إال ي األحكاؿ التي يجيزىا

ذلؾ المادة  )12مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا التي

أعياء المحكمة بما يتفؽ مع كياف ىذه المحكمة كاستقبللو) األحكاـ



)1

المحكمة الدستكرية العميا تتألؼ مف رئيس كنائب لو كسبعة قياة ،كتنعقد ىيئة المحكمة مف رئيس كستة قياة عم األقؿ ،كتودر ق ارراتيا

باألغمبية ،كيشترط يمف يعيف عيكان بالمحكمة أف تتكا ر يو الشركط العامة البلزمة لتكلي القياء طبقان ألحكاـ قانكف السمطة القيائية .


راجع :المكاد  )7-2مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ  )3لسنة 2006ـ.
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المتعمقة برد القياة كعدـ قابميتيـ لمعزؿ ككاجباتيـ كاستقاالتيـ كاجازاتيـ كاعارتيـ المنوكص عمييا
ي قانكف السمطة القيائية"  ،كما نوت المادة  )104مف القانكف األساسي ذاتو عم أف "تتكل

المحكمة العميا مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ،ما لـ تكف داخمو
و
ي اختواص و
قيائية أخرل ك قان لمقكانيف النا ذة" .
جية
ثاسثاً :ط

س قا

عحى لا

ث س نث :

يذىب قياء القانكف الدستكرم إل أف الرقابة عم دستكرية القكانيف تمارسيا جيات قيائية

مختوة سكاء عف طريؽ الدعكل األومية أك عف طريؽ الد ع بعدـ الدستكرية .

 -1س قا

ع طث

سلع ى

صحث ( قا إسغاء):

تتمثؿ الدعكل األومية بتقديـ األ راد أك بعض الييئات ي الدكلة طمب إل المحكمة المختوة
إللغاء القانكف المخالؼ لمدستكر ،دكف انتظار تطبيؽ القانكف عمييـ ي دعكل مف الدعاكل القيائية،

كاذا تبيف ليذه المحكمة أف ىذا القانكف المطعكف بدستكريتو ىك مخالؼ ألحكاـ الدستكر قيت بهلغائو،
و
بحجية مطمقة تجاه الجميع . )1
كاعتباره كأنو لـ يكف ،كيتمتع قرار المحكمة
كنظ انر لخطكرة النتائج المترتبة عم

الرقابة عف طريؽ الدعكل األومية باعتبارىا كسيمة

ىجكمية ،إذ أنيا تؤدم إل إلغاء القياء لمقانكف الذم كيعتو السمطة التشريعية ،أف الدساتير
و
ىيئة قيائية ي الدكلة ،ذلؾ
المختمفة قيت أف تككف الييئة المختوة بالفوؿ ي ىذه الدعكل أعم
أف ترؾ أمر خطير كهلغاء القانكف لممحاكـ العادية قد يؤدم إل نتائج يارة بالنسبة الستقرار النظاـ

القانكني ،إيا ةن إل

الوداـ بيف المحاكـ العادية كالسمطة التشريعية؛ لذلؾ تختمؼ النظـ الدستكرية

بشاف الجية التي يعيد إلييا النظر ي ىذه الدعكل ،بعض دساتير الدكؿ عيدت إل المحكمة العميا
و
محكمة
ي النظاـ القيائي ىذا االختواص ،بينما ذىب البعض اآلخر كأسند ميمة الرقابة إل

دستكرية متخووة يتـ إنشاءىا لمقياـ بيذه الميمة كحدىا

)2

.

ك ي ىذا اإلطار منش قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني الحؽ لؤل راد ي تحريؾ

دعكاىـ لمطعف ي دستكرية قانكف أك الئحة ،حيث نوت المادة  )27عم أنو "تتكل المحكمة الرقابة



)1

راجع :عمر التركماني ،القياء الدستكرم ي مسطيف ك قان ألحكاـ المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني ،رسالة ماجستير مقدمة إل كمية

الحقكؽ بجامعة األزىر ،إشراؼ األستاذ الدكتكر :تحي الكحيدم أستاذ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،غزة ،مسطيف ،2010 ،ص
 .198سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ،المرجع السابؽ ،ص  .211سعدم محمد الخطيب ،المرجع السابؽ ،ص  .223 ،222عم
الدباس كعم أبك زيد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو ،المرجع السابؽ ،ص . 88

)2

راجع :وبلح الديف كزم ،المحيط ي النظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص  .90سميماف الطماكل ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم،

المرجع السابؽ ،ص  .387تحي الكحيدم ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص  .123 ،122حيدر عبد اليادم كمازف رايي،
حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص . 211 ،210
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القيائية عم الدستكرية عم الكجو التالي -1 :بطريؽ الدعكل األومية المباشرة التي يقيميا الشخص
المتيرر أماـ المحكمة استنادان إل أحكاـ المادة  )24مف ىذا القانكف" .

إال أف الرئيس محمكد عباس أودر ق ار انر بقانكف ي العاـ  2012بشأف تعديؿ قانكف المحكمة

الدستكرية لسنو 2006ـ ،اسقط حؽ اال راد بالدعكل المباشرة أماـ المحكمة الدستكرية ،كحور إقامة
الدعكل أماـ المحكمة الدستكرية بالسمطات الفمسطينية الثبلث كممثمي األحزاب أك المفكض العاـ لمييئة

الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،حيث تنص المادة  )11مف القرار بقانكف عم ما يمي" :تعدؿ

الفقرة  )1مف المادة  )27مف القانكف األومي لتوبش عم

النحك اآلتي -1 :بطريؽ الدعكل

األومية المباشرة المقامة مف :أ .رئيس السمطة الكطنية .ب .رئيس أك ثمثي أعياء مجمس الكزراء.

ج .رئيس أك ربع أعياء المجمس التشريعي .د .رئيس أك ثمثي أعياء مجمس القياء األعم  .ق.

المفكض العاـ لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف .ك .ممثمك األحزاب السياسية المرخوة لمعمؿ ي

أرايي السمطة الكطنية" .)1

كمف الجدير بالذكر ،أف بعض الدساتير التي تباشر نظاـ الرقابة القيائية عف طريؽ الدعكل

األومية ،لـ تمنش األ راد الحؽ ي ر ع ىذه الدعكل ،كجعمتو مف حؽ بعض الييئات العامة

)2

 ،لذلؾ

هف حور حؽ ر ع تمؾ الدعكل بالييئات العامة مف شأنو أف يقمؿ مف أىمية تمؾ الرقابة ككسيمة عالو

لحماية الدستكر كأداة لكفالة أحكامو ،ألف بعض ىذه الييئات تجد مف مومحتيا عدـ إثارة الطعف
بالقكانيف المخالفة لمدستكر ي حاؿ كاف القانكف يتفؽ كتحقيؽ أىدا يا ،كما أف حرماف األ راد مف

ممارسة ذلؾ الحؽ يتعارض مع النوكص الدستكرية التي تجعؿ حؽ التقايي مكفكال لمجميع .)3

كعميو يرل بعض الفقو يركرة أف تتيمف الدساتير نوكوان تمنش األ راد الحؽ ي ر ع

الدعكل يد القكانيف المخالفة لمدستكر ،ذلؾ أف ىدؼ النوكص الدستكرية الخاوة بالحقكؽ كالحريات
يماف تمؾ الحقكؽ مف االنتياؾ ،كبالتالي األ راد أدرل مف غيرىـ بحاالت تعرض حقكقيـ لبلنتياؾ

مف قبؿ أجيزة الدكلة المختمفة

)4

.



)1

الجدير بالذكر ،أف الرئيس محمكد عباس أودر بتاريخ 2012/10/30ـ ق ار انر بقانكف بشأف تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية لسنو 2006ـ،

كأياؼ ىذا القرار بقانكف أحد عشر تعديبلن عم

القانكف األومي ،كقد أثار ىذا القرار جدالن كاسعان بيف األطراؼ القيائية كمؤسسات

المجتمع المدني ،كقامت ىيئة ممثمي الكتؿ كالقكائـ البرلمانية بتكجيو كتاب إ ل الرئيس تكوي بعدـ إقرار القرار بقانكف ،كبالفعؿ لـ ينشر ي

الجريدة الرسمية .راجع :التقرير السنكم الثامف عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،الوادر عف الييئة
المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف ،2012 ،ص . 80 ،79

)2
)3
)4

راجع :عبد الغني بسيكني ،النظـ السياسية ،المرجع السابؽ ،ص  .420شحاتة أبك زيد شحاتة ،المرجع السابؽ ،ص .483
إبراىيـ شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص . 236
راجع :إبراىيـ شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،المرجع السابؽ ،ص  .236تحي الكحيدم ،القياء الدستكرم ي مسطيف ،المرجع السابؽ،

ص .113 ،112
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كيرل الباحث أف منش األ راد الحؽ ي ر ع ىذه الدعكل ينسجـ مع ما نوت عميو المادة

 )10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ي التأكيد عم

أىمية دكر األ راد ي حماية حقكقيـ

كالنظر ي دعكاىـ أماـ محكمة مختوة مستقمة كحيادية ،ككذلؾ نص المادة  )14مف العيد الدكلي

الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

 -2س قا

ع طث

)1

.

ث ( قا

سلفع عل سلا

م ناع)

()2

:

يمارس القياء الرقابة عم دستكرية القكانيف بطريؽ الد ع بمناسبة دعكل مر كعة سكاء كانت
ىذه الدعكل مدنية أك إدارية أك تجارية ،يراد ييا تطبيؽ قانكف معيف ،يد ع احد أطراؼ الدعكل بعدـ
دستكرية ذلؾ القانكف مطالبا بعدـ تطبيقو ،كىكذا يجد القايي نفسو أماـ قانكنيف متعارييف :الدستكر

كىك القانكف األعم كالقانكف األدن منو ىك التشريع العادم ،هذا تبيف لو عدـ وحة الد ع ،أنو يحكـ
ي النزاع طبقان ليذا القانكف ،أما إذا تأكد مف مخالفة القانكف ألحكاـ الدستكر هنو يمتنع عف تطبيقو،

كيفوؿ ي الدعكل عم ىذا األساس

)3

.

كىذه الرقابة تثار أماـ المحاكـ عم اختبلؼ درجاتيا؛ ألنو ال يترتب عمييا إلغاء القانكف ،كال

يجبر المشرع عم تعديمو أك إلغائو ،كيستمر تطبيقو عم قيايا أخرل ،كيحكز حكـ القياء الوادر
و
و
نسبية مقوكرة عم النزاع المعركض أماميا . )4
حجية
ي ىذا الخوكص عم
كال شؾ أنو إذا كانت الرقابة عف طريؽ الدعكل األومية تفترض كجكد نص ي الدستكر

يجيزىا كيحدد المحكمة المختوة بهجرائيا ،هف الرقابة عف طريؽ الد ع بعدـ الدستكرية ال تتطمب
كجكد مثؿ ىذا النص ،حيث أجمع الفقو الدستكرم عم أف عدـ تنظيـ الدستكر لمرقابة يعتبر قبكؿ ليا

بكاسطة الد ع الفرعي ،كأف الرقابة تعد كاجبان كحقان لمقايي بحكـ كظيفتو ي الفوؿ بالمنازعات
كتغميب القانكف األعم عندما يتعارض معو قانكف أدن

()5

.

كأشار قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني إل كسيمة الد ع لتحريؾ الرقابة القيائية

عم دستكرية القكانيف أماـ المحكمة الدستكرية العميا الفمسطينية  ،حيث نوت المادة  )27مف قانكف
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المحكمة الدستكرية العميا عم أنو "تتكل المحكمة الرقابة القيائية عم الدستكرية عم الكجو التالي:
إذا د ع الخوكـ أثناء نظر دعكل أماـ إحدل المحاكـ أك الييئات ذات االختواص القيائي بعدـ
و
و
و
الئحة أك نظاـ أك قرار ،كرأت المحكمة أك الييئة أف الد ع
مرسكـ أك
قانكف أك
دستكرية نص ي

جدم ،أجمت نظر الدعكل كحددت لمف أثار الد ع ميعادان ال يجاكز تسعيف يكمان لر ع دعكل بذلؾ أماـ
المحكمة الدستكرية العميا ،هذا لـ تر ع الدعكل ي الميعاد ،اعتبر الد ع كأف لـ يكف".

كذىب جانب مف الفقو إل أف المقوكد بالد ع الجدم ىك الد ع الذم ال يستيدؼ إطالة أمد

الدعكل المكيكعية ،الد ع الذم ييدؼ لمتسكيؼ يعد غير جدم ،كأييان الد ع الغير مؤثر ي الفوؿ
بالدعكل ،بينما يرل جانب آخر مف الفقو أف المقوكد بالجدية ىك أف يككف الفوؿ ي مسألة

الدستكرية منتجان ،أم أف يككف القانكف أك البلئحة المشككؾ ي دستكريتيما متوبلن بمكيكع النزاع،
كالزمة لمفوؿ ي الدعكل المطركحة عم

محكمة المكيكع ،أك أف يككف ىناؾ شؾ لدل قايي

المكيكع حكؿ دستكرية النوكص المد كع بعدـ دستكريتيا ،أك كجكد شبية خركج القانكف أك البلئحة
عم أحكاـ الدستكر

)1

.

كيرل أغمبية الفقو كنحف نؤيده أف الرقابة عف طريؽ الدعكل األومية يككف ييا يماف

الحقكؽ كالحريات أقكل منو بطريؽ الد ع بعدـ الدستكرية؛ ألف األكل

تؤدم إل

يماف استقرار

األكياع القانكنية بعكس األخيرة التي قد ال يتحقؽ ي ظميا ذلؾ االستقرار ي المراكز القانكنية،
و
محكمة أخرل عم
القانكف الذم تثبت شرعيتو أماـ محكمة مف المحاكـ ،قد ال تثبت شرعيتو أماـ

الرغـ مف أف نظاـ السكابؽ القيائية قد خفؼ مف سمبية ىذا األسمكب الرقابي

()2

عاً :أىمث س قا عحى لا

ث س نث ف

ماث س

.

س ثا :

و
كيمانة لحماية الحقكؽ كالحريات
لعؿ الدليؿ عم أىمية دكر الرقابة عم دستكرية القكانيف

العامة لؤل راد أخذت غالبية دساتير العالـ بمبدأ الرقابة عم

السمطة كالحرية كما يمي:

دستكرية القكانيف لتحقيؽ التكازف بيف

 -1تحقؽ حماية الشعب مف أعياء المجمس التشريعي ،كىـ مشرعكف بتفكيض مؤقت ،ك ي حالة
مخالفتيـ ألحكاـ الدستكر ،تقكـ السمطة القيائية بدكرىا عف طريؽ القياء بعدـ دستكرية التور ات

المخالفة كبطبلنيا كالغائيا ،كبالتالي تجعؿ السمطة التشريعية تبتعد قدر اإلمكاف عف إقرار القكانيف
الجائرة التي تمس بحقكؽ األ راد كحرياتيـ

()3

.



)1

راجع :تحي الكحيدم ،القياء الدستكرم ي مسطيف ،المرجع السابؽ ،ص  .128 ،127عمر التركماني ،القياء الدستكرم ي مسطيف،

المرجع السابؽ ،ص . 214 ،213

)2
)3

والش حسف سميع ،أزمة الحرية السياسية ،المرجع السابؽ ،ص . 560
راجع :كريـ كشاكش ،الحريات العامة ،المرجع السابؽ ،ص  .429 ،428سعدم محمد الخطيب ،حقكؽ اإلنساف كيماناتيا الدستكرية،

المرجع السابؽ ،ص . 252

123


 -2التأكيد عم

و
ىيئة كاحدة،
مبدأ الفوؿ بيف السمطات ،كالحيمكلة دكف تركيز السمطات ي يد

القانكف األساسي دستكر الدكلة يحدد اختواوات السمطات الثبلث كعبلقتيما مع بعييما البعض،

كىنا يبرز دكر الرقابة عم

المحددة ليا دستكريان

()1

.

االختواوات

دستكرية القكانيف ،ي إلزاـ السمطات بعدـ الخركج عم

 -3يماف التطبيؽ الفعمي لمبدأ سيادة القانكف كتفعيمو ،مبدأ سيادة القانكف يككف عديـ الفائدة ما لـ
يتقرر جزاء عم مخالفة سمطات الدكلة لمقانكف ،كىذا الجزاء ال يمكف ريو إال بكاسطة و
ىيئة قيائية
تتمتع باالستقبلؿ كالنزاىة كالكفاءة

()2

.

 -4تحقؽ مبدأم سمك الدستكر كتدرج القكاعد القانكنية ،كبالتالي حماية الحقكؽ كالحريات ،بل يجكز
لمقانكف أف يخالؼ الدستكر ،كما أنو ال يجكز لؤلنظمة كالمراسيـ أف تخالؼ القانكف كالدستكر

()3

.

 -5تحمي حقكؽ األ راد كحرياتيـ مف التجاكزات التي ترتكبيا السمطة التنفيذية كاإلدارية بما تودره مف
أنظمة كلكائش كتعميمات مقررة لتنظيـ الحقكؽ كالحريات

()4

.

كتطبيقان لذلؾ  ،نجد أف قياء المحكمة العميا بوفتيا الدستكرية قد اتسـ عم

كجو العمكـ

بسمة تيييؽ حدكد رقابتيا القيائية ،حيث ركزت ىذه المحكمة عم الجكانب الشكمية ي الطعكف

المنظكرة مف قبميا أكثر مف تركيزىا عم مياميف ىذه الطعكف مف الناحية المكيكعية ،كىذا ما ظير

جميا مف خبلؿ حكميا ي الطعف دستكرم رقـ  ،2005/4حيث قامت المحكمة برد ىذا الطعف لعدـ
تحديد الطاعف كجو المخالفة الدستكرية ،معممة ذلؾ بأف الطاعف اكتف

باإلشارة العابرة لممخالفة

الدستكرية ،األمر الذم رأت يو المحكمة دليبلن عم عدـ جدية الطعف ،ما يستكجب رده

()5

.

كاذا كانت المحكمة العميا بوفتيا الدستكرية قد تمسكت بانتفاء المومحة لرد الطعف ،هنيا قد

تمسكت ي الطعف رقـ  2010/3بانعداـ وفة الجية المقدـ يدىا الطعف ،حيث رأت المحكمة "أف

الطعف الماثؿ اتوؿ بعدـ الدستكرية كألف الحككمة ىي المعنية كواحبة الشأف كتتكل

الد اع

عف سبلمة تطبيؽ القكانيف كاف مف المتعيف تكجييو إل الحككمة ،كبالتالي هف ىذا الطعف يغدك مقامان

عم غير ذم وفة ككاجب الرد مف ىذه الناحية" ،كىذا الطعف يرتبط بوكرة كثيقة مع حرية االعتقاد
كالديف ،ذلؾ أنو قد انوب عم

الطعف بعدـ دستكرية سخ عقد زكاج بدعكل الردة كعدـ دستكرية
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عدـ جدية الطعف  .راجع :الطعف

الحؽ العاـ الشرعي ،ككنا نأمؿ أف تتودل المحكمة العميا بوفتيا الدستكرية لمفوؿ ي مكيكع ىذا
الطعف الرتباطو المباشر بالحقكؽ كالحريات العامة
مما تقدـ نخمص إل

()1

.

مدل أىمية الرقابة عم

دستكرية القكانيف التي تنبع مف خبلؿ تنفيذ

أحكاـ الدستكر كاحترامو كالتزاـ الجميع بو ،كعدـ مخالفتو مف جانب السمطات العامة يما يودر عنيا
مف قكانيف كق ارر و
و
نوكص ال يكف كحده لتحقيؽ
ات كأعماؿ ،ذلؾ أف كجكد الدستكر كما يتيمنو مف

حماية لمحقكؽ كالحريات العامة ،بل معن لمدستكر كما يحتمو مف منز و
و
لة سامية ما لـ يكف ىناؾ
أية
رقابة عالة عم دستكرية القكانيف تجعؿ مف سمك الدستكر سمكان حقيقيان ال وكريان .

سمطحب سثان
س ضائث عحى أعمال إلل

س قا

تعتبر الرقابة القيائية أكثر يمانان كحيادية كاستقبلالن مف أنكاع الرقابة األخرل عم أعماؿ
سمطات ك و
و
اسعة لتنظيـ حقكؽ األ راد كحرياتيـ ،كقد تنتيؾ ىذه الحقكؽ
اإلدارة؛ لما تممكو اإلدارة مف
و
تعميمات أك ق ارر و
و
مخالفة ألحكاـ القانكف أك إساءة
ات تنطكم عم
كالحريات بما تودره اإلدارة مف

استع ماؿ السمطة ،كىنا ال بد مف رض رقابة قيائية عم
نوابيا القانكني كتوحيش االنحراؼ

)2

أعماؿ اإلدارة كق ارراتيا لرد األمكر إل

.

كيرل جانب مف الفقو بأف القياء اإلدارم لو دكر ال ينكر ي حماية حقكؽ األ راد ،إال أنو

تكجد معكقات يوطدـ بيا ،مثبلن رقابة القياء اإلدارم ال تمارس إال إذا تحرؾ الفرد الميركر عند

االعتداء عم حقكقو كحرياتو ،كىك أمر يتردد معو الكثيركف خك ان مف بطش جية اإلدارة كمف تكاليؼ
التقايي ،كما أف إجراءات التقايي أماـ القياء اإلدارم طكيمة كمعقدة ،باإليا ة إل

القايي اإلدارم ي تكجيو أكامر محددة إل اإلدارة لتنفيذىا

()3

عدـ قدرة

.

كاذا كانت الرقابة القيائية تشكؿ يمانةن أساسيةن لمحقكؽ ،قد تنكعت األنظمة القيائية ي

الدكؿ الديمقراطية ي ىذا الشأف بيف نظاميف رئيسييف ،يأخذ أحدىما بنظاـ القياء المكحد ،كاآلخر

بنظاـ القياء المزدكج .



)1
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أ لً :نظا س ضاء سم ل:

يقود بيذا النظاـ أف تختص جية قيائية كاحدة ،كىي جية القياء العادم عم اختبلؼ

محاكميا حسب النظاـ المتبع ي الدكؿ ،بالنظر ي سائر المنازعات التي تنشأ بيف األ راد أنفسيـ أك
بينيـ كبيف اإلدارة ،أك بيف الجيات اإلدارية بعييا مع البعض األخر ،كتطبؽ عمييا قانكنا كاحدا كىك

القانكف العادم

()1

 ،عم ذلؾ يقكـ ىذا النظاـ عم ركيزتيف(:)2

 -1كحدة القياء الذم يفوؿ بجميع المنازعات بورؼ النظر عف أط ار يا.
 -2كحدة القكاعد القانكنية التي تطبؽ عم ىذه المنازعات.
ثانثاً :نظا س ضاء سم ل ج:

يقكـ ىذا النظاـ عم أساس كجكد جيتاف قيائيتاف مستقمتاف ،األكل تتمثؿ ي جية القياء

العادم التي تختص بالنظر ي المنازعات التي تنشأ بيف األ راد ،أك بينيـ كبيف اإلدارة بوفتيا شخوان

معنكيان عاديان ،كالثانية جية القياء اإلدارم التي تتكل

الفوؿ ي المنازعات التي تنشأ بيف األ راد

كاإلدارة بوفتيا سمطة عامة ،أك المنازعات التي يحددىا القانكف

()3

.

كالجدير بالذكر أف جية القياء اإلدارم تتألؼ مف محاكـ متخووة كمتدرجة بحسب أنكاع

القيايا اإلدارية ،كعم

رأسيا محكمة إدارية عميا تككف المرجع النيائي لمطعف ي أحكاـ المحاكـ

اإلدارية المختمفة ،كتقكـ ىذه المحاكـ بتطبيؽ القانكف اإلدارم المتميز ي مبادئو كأحكامو الذم يختمؼ
بدكره عف القانكف الخاص .

كيتمتع القياء المزدكج بعدة مميزات أىميا أنو نظاـ يؤدم إل

نشأة قكاعد قانكنيو تحكـ

العبلقات بيف اإلدارة ك األ راد كتطبؽ عم كؿ المنازعات اإلدارية ،كما يؤدم ىذا النظاـ إل التك يؽ
بيف الموالش العامة التي تيدؼ اإلدارة لتحقيقيا ،حيث يمزـ تمتعيا ببعض االمتيازات كالمومحة

الخاوة لكؿ رد كالمتمثمة ي حماية الحقكؽ كالحريات العامة

()4

.

األخذ بنظاـ القياء المزدكج ،كقد أجاز القانكف األساسي

كاتجو المشرع الفمسطيني إل
محكمة إدار و
و
ية مختوة بالنظر ي القيايا اإلدارية ،حيث جاء ي نص المادة
الفمسطيني إنشاء
 )102منو " يجكز بقانكف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر ي المنازعات اإلدارية كالدعاكم التأديبية ،كيحدد

القانكف اختواواتيا األخرل ،كاإلجراءات التي تتبع أماميا" .



)1

ادم نعيـ عبلكنة ،مبدأ المشركعية ي القانكف اإلدارم كيمانات تحقيقو ،رسالة ماجستير مقدمة إل

النجاح ،نابمس ،مسطيف ،2011 ،ص .140 ،139

)2
)3
)4

عم يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .205
حيدر عبد اليادم كمازف رايي ،حقكؽ اإلنساف ،المرجع السابؽ ،ص . 215
ادم نعيـ عبلكنة ،المرجع السابؽ ،ص .146
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كمية الدراسات العميا ي جامعة

إال أف المشرع عاد كقرر ي المادة  )104مف ذات القانكف عم أف "تتكل المحكمة العميا

مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ،ما لـ تكف داخمو ي اختواص
و
جية قيائية أخرل ك قان لمقكانيف النا ذة" .

كالمبلحظ أف ىذه المادة قد أعطت وبلحية النظر ي المنازعات اإلدارية لممحكمة العميا
مؤقتان ،كالمحكمة العميا كما ىك معركؼ تتشكؿ مف محكمة و
عدؿ عميا تختص بالمنازعات اإلدارية،
كمحكمة نقض تختص بالطعكف المدنية ،كىذا دليؿ عم أف النظاـ الفمسطيني ما زاؿ منتميان إل الدكؿ
ذات النظاـ القيائي المكحد ،بل تكجد سكل و
جية قيائية كاحدة تتمثؿ ي المحكمة العميا ،ليا الكالية
العامة لمنظر ي المنازعات كا ة سكاء كانت بيف األ راد أنفسيـ أك بينيـ كبيف الييئات اإلدارية ي

ظؿ عدـ إنشاء محكمة إدارية مختوة بذلؾ
كبالنظر إل

()1

.

التنظيـ التشريعي الذم يحدد الطبيعة المكيكعية لعمؿ القياء اإلدارم

الفمسطيني ،نجد أف إجراءات التقايي أماـ محكمة العدؿ العميا قد نظمت بقانكف أوكؿ المحاكمات

المدنية رقـ  2لسنة 2001ـ ،كيستمد القياء اإلدارم الفمسطيني اختواواتو ي إودار أحكامو
القيائية مف الوبلحية الممنكحة لو بمكجب المادة  )291مف ىذا القانكف ،التي نوت عم

أف

"تودر المحكمة حكميا عم كجو السرعة ي الطمب كذلؾ إما بر يو أك إلغاء القرار المطعكف يو أك
بتعديمو مع ما يترتب عم حكيما مف آثار قانكنية" .

كالمبلحظ أف ميمكف المادة  )291مف قانكف أوكؿ المحاكمات المدنية يكجب عم

المحكمة أف تراعي ي حكميا ما يترتب عميو مف آثار قانكنية بحؽ الكا ة ،كمؤدل ذلؾ أف لممحكمة
حؽ بحث آثار القرار المعيب؛ كما يترتب عم

ىذه اآلثار مف إخبلؿ بالمراكز القانكنية بما ييا

األيرار الناشئة عف القرار اإلدارم الطعيف ،هذا حكمت المحكمة بهلغاء القرار اإلدارم ،هنيا ممزمةه
ببحث آثار ىذا القرار عم يكء حكـ اإللغاء أك التعديؿ ،كمنيا الحكـ بجبر اليرر الناتج عف اتخاذ

ىذا القرار؛ باعتبار اليرر أث نار مباش انر لمقرار المحككـ بهلغائو أك تعديمو ،مما يعني أف الطبيعة

المكيكعية لمقياء اإلدارم الفمسطيني ليست قياء إلغاء قط مف الناحية النظرية عم األقؿ ،ألنيا
تعطي القايي اإلدارم حؽ إنشاء مراكز قانكنية أخفؽ القرار اإلدارم المعيب بمنحيا ألوحابيا ك قا

لمقانكف

()2

.

كيرل الباحث أف تعزيز دكر القياء اإلدارم ي حماية الحقكؽ كالحريات العامة يتطمب أف

يتجاكز القياء اإلدارم الفمسطيني حدكد قياء اإللغاء ،كيستجيب إل القياء اإلدارم الشامؿ األكثر

اعمية ي مكاجية متطمبات العدالة ،ال سيما ي وبلحيتو لمحكـ بالتعكيض ،ذلؾ أف خطأ اإلدارة



)1
)2

ادم نعيـ عبلكنة ،المرجع السابؽ ،ص .148 ،147
أحمد األشقر ،المرجع السابؽ ،ص . 140
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الذم يمر دكف إلزاميا بالتعكيض عف األيرار التي لحقت باأل راد كحقكقيـ ،سيؤدم إل تمادييا ي
انتياؾ الحقكؽ كالحريات العامة دكف رادع .

كتطبيقان لذلؾ ،قد ودرت العشرات مف األحكاـ عف محكمة العدؿ العميا بيذا الودد ،كمنيا

ما قيت بو محكمة العدؿ العميا ي حكـ ليا إل مخالفة االعتقاؿ التعسفي ألحكاـ القانكف األساسي،
حيث رأت أف "تكقيؼ المستدعي بالرغـ مف عدـ كجكد تيمة يده كدكف أف يتـ التحقيؽ معو كاحالتو
محكمة مختوة بعد ميي أكثر مف عشرة شيكر يخالؼ نوكص القانكف األساسي كالمادة

إل

 )120مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة 2001ـ ،كيككف اعتقالو مخالفان لمقانكف ،مما

يستدعي إلغاءه كاإل راج عنو ك انر ما لـ يكف محككمان أك مكقك ان لداع آخر"

()1

.

كما أف تجربة القياء اإلدارم المورم؛ تعتبر ريدة مف نكعيا ي ما يتعمؽ بحماية الحقكؽ

المدنية كالسياسية ،حيث أف مجمس الدكلة المورم ي حكـ لو يما يتعمؽ بحرية االعتقاد كممارسة
الطقكس كالكاجبات الدينية رأل أف "إسداؿ المرأة النقاب أك الخمار ال يحرمو الديف كالعرؼ السائد ال
ينكره ،كيجب أف يظؿ النقاب طميقان ي غمار الحرية الشخوية ،كمحر انر ي كنؼ حرية العقيدة ،بل

يجكز حظره بوفة مطمقة ،أك منعو بوكرة كمية عم المرأة ،كلك ي جية معينة ،أك مكاف محدد ،مما

يحؽ ليا ارتياده ،إذ إف الحظر المطمؽ أك المنع الكم يمس الحرية الشخوية ي ارتداء المبلبس كىك
تقييد لحرية العقيدة"

()2

.

ك ي يكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف نظاـ القياء المكحد يتمتع بميزوة أساسية كاحدة تتمثؿ ي

المحا ظة عم حقكؽ األ راد كحرياتيـ ،أما نظاـ القياء المزدكج قياء إدارم مستقؿ كقياء عادم)
يشكؿ أ يؿ نظاـ لحماية حقكؽ األ راد كحرياتيـ ،كتحقيؽ التكازف بيف الموالش العامة كالموالش

الخاوة ،كما يتطمبو ىذا التكازف مف يركرة يـ حسف سير اإلدارة ،كادراؾ ما تحتاجو مف كسائؿ

تحقؽ ليا المركنة ي أعماليا .



)1
)2

حكـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ي الدعكل اإلدارية رقـ  8لسنة  ،2002راـ ا﵀ ،غير منشكر .
حكـ محكمة القياء اإلدارم المورم ،الطعف رقـ  1316لسنة  ،34أميف ؤاد ،المكسكعة الشاممة ألحكاـ محكمتي القياء اإلدارم
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سخا م
بعد أف قاـ الباحث بدارسة مكيكع التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ المدنية كالسياسية ك قان ألحكاـ

القانكف األساسي ،كتناكؿ مدل اىتماـ المشرع الدستكرم كالعادم ي تنظيـ مكيكع الحقكؽ ككيع
اليمانات البلزمة لكفالتيا ،هف الباحث تكوؿ إل عدد مف النتائج كالتكويات بالخوكص كما يمي:
أ لً :سن ائ :

 -1أ رد القانكف األساسي الفمسطيني بابان مستقبلن مف أبكابو لمحقكؽ كالحريات دكف أف يميز بيف الحؽ
كالحرية ،لكف بالرغـ مف ىذا التخويص هف البعض مػف الحقكؽ المدنية كالسياسية كردت يمف

أبكاب أخرل ،كما أغفؿ المشرع الدستكرم النص عم

أكؿ كأىـ الحقكؽ أال كىك حؽ اإلنساف ي

الحياة ،كما أنو أغفؿ النص عم حقكؽ أخرل مثؿ الحؽ ي سرية المراسبلت ،يبلن عف ذلؾ هف

البعض مف الحقكؽ لـ ترد ي مادة مستقمة كانما كردت كمبدأ عاـ ،كالحؽ ي الحرية كاألمف
الشخوي.

 -2إف تقرير الحقكؽ المدنية كالسياسية ي ومب القانكف األساسي الفمسطيني "الكثيقة الدستكرية"
يسبغ عمييا مف القكة ما لمنوكص الدستكرية األخرل ،األمر الذم يحكؿ دكف تبلعب السمطتيف

التشريعية كالتنفيذية ييا مف خبلؿ تقييدىا أك موادرتيا ،كمف ثـ جعؿ كؿ تشريع يتعارض مع ما
نص عميو القانكف األساسي مف حقكؽ يعد غير دستكرم ككاجب اإللغاء .

 -3تختمؼ القيمة القانكنية لمحقكؽ باختبلؼ طبيعة الدساتير التي تتيمنيا ،مف حيث المركنة
كالجمكد ،كقد اتيش لنا أف الدستكر الجامد ىك الذم يك ر الحماية الكا ية لمحقكؽ؛ لتككف بمنأل عف

التعديؿ أك التبلعب مف السمطة التشريعية مف خبلؿ تقييدىا أك حت إلغائيا ،القانكف األساسي مف
الدساتير المرنة الذم يمزـ لتعديمو نفس اإلجراءات التي تتبع بخوكص القكانيف العادية ،كيتطمب

لتعديمو مكا قة أغمبية ثمثي أعياء المجمس التشريعي الفمسطيني .

 -4إف إحالة القانكف األساسي إل المشرع العادم لتنظيـ الحقكؽ لو مسكغاتو باعتبارات متعمقة بأف
السمطات ي الدكلة تمتزـ باحتراـ التشريع بكوفو الناطؽ بالقاعدة القانكنية ،كال يجكز ليا رض قيكد
عم الحقكؽ ليس ليا سند مف القانكف ،يبلن عف أنو ال يمكف رض أم التزواـ قانكني عم األ راد إال
إذا أجاز التشريع ذلؾ بوكروة مباشرة أك غير مباشرة ،القانكف األساسي لـ ينص عم

إودار تشريع يقيد حؽ معيف .

عدـ جكاز

 -5نبلحظ أف مف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف ممارسة األ راد لحقكقيـ المدنية كالسياسية ىك أف
و
بشكؿ يفرغ معظـ ىذه الحقكؽ مف ميمكنيا ،كما أف البعض اآلخر مف
القكانيف تنظـ ممارسة الحقكؽ
الحقكؽ مقيدة بعبارات النظاـ العاـ) أك اآلداب العامة) ،كىي ي الكاقع مفاىيـ كاسعة المقاود
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كالمعاني ،كمف ثـ يوعب يبطيا أك تحديدىا ،ىذا ي الظركؼ االعتيادية ،أما ي الظركؼ

االستثنائية قد أنيطت ميمة إعبلف حالة الطكارئ إل رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية دكف اإللزاـ
بعرييا عم المجمس التشريعي ليقرر ما ىك مناسب بخوكويا ،إال أنو ي حاؿ تمديد ترة الطكارئ
تطمب مكا قة أغمبية ثمثي أعياء المجمس التشريعي ،كما أنو ألغيت جميع أحكاـ حاالت الطكارئ
المعمكؿ بيا ي مسطيف قبؿ نفاذ القانكف األساسي ،كترؾ األمر إل أحكاـ الباب السابع لبياف حالة

الطكارئ ،مما يعني غياب قانكف يفوؿ أحكاـ حالة الطكارئ ي مسطيف .

 -6أحاط المشرع الدستكرم بالحقكؽ المدنية كالسياسية التي يتمتع بيا الشخص يمانات دستكرية
عامة ،كىي تشكؿ مبادئ عامة أقرتيا أغمب الدساتير الحديثة تتمثؿ ي مبدأ سيادة القانكف ،كمبدأ

الفوؿ بيف السمطات ،كالتأكيد عم المساكاة بيف الفمسطينييف .

 -7انفرد القانكف األساسي الفمسطيني عف بقية الدساتير العربية كسجؿ تقدمان ممحكظان بعدد مف المكاد
و
يمانات دستكرية خاوة كيمانة مكائمة التشريعات الكطنية مع المكاثيؽ
المستحدثة عندما نص عم
الدكلية كاإلقميمية ،كيمانة رقابة الييئات المستقمة ،كتجريـ االعتداء عم

الحقكؽ كالحريات العامة،

ككؿ شخص كقع عميو اعتداء أف يستعمؿ الحؽ المقرر لو ي القانكف ي أم كقت أك أم روو تتاح

لو كبغض النظر عف المدة ،مما رسخ مبدأ أف مثؿ ىذه الجرائـ التي تمس حرية اإلنساف ال تسقط
بالتقادـ .

 -8نجد أف القانكف األساسي أكد عم اليمانات القيائية ،حيث نص عم الرقابة القيائية عم
دستكرية القكانيف ي المادة  )103منو عم

تشكيؿ محكمة دستكرية عميا ،كرغـ ودكر قانكف

المحكمة الدستكرية العميا ي العاـ  ،2006إال أف المحكمة الدستكرية لـ تشكؿ بعد ،كما أف القانكف

األساسي لـ يمنش األ راد حؽ الطعف ي دستكرية القكانيف ،أما يما يتعمؽ بالرقابة القيائية عم

أعماؿ اإلدارة  ،هف الكاقع العممي يؤكد أف مسطيف ما زالت تأخذ بالنظاـ القيائي المكحد ،بل تكجد
سكل و
جية قيائية كاحدة تتمثؿ ي المحكمة العميا لمنظر ي المنازعات اإلدارية ك قان لممادة )104
مف القانكف األساسي ،بالرغـ مف أف المادة  )102منو أجازت إنشاء محكمة إدارية مختوة بالنظر
ي القيايا اإلدارية .

 -9نبلحظ أف التطكر عم
الفمسطيني لـ ً
يؤد إل

وعيد تدكيف ككفالة الحقكؽ المدنية كالسياسية ي القانكف األساسي

إحراز تقدـ مممكس بالدرجة المرغكب ييا عم

الوعيد العممي ،إذ يبلحظ

تواعد االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية ،كما يواحب ذلؾ مف اثر سمبي ي

االستقرار السياسي كاالقتوادم كاالجتماعي كالثقا ي ي المجتمع الفمسطيني .
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ثانثاً :س صثا :

 -1نكوي المشرع الدستكرم عدـ التراجع عف النوكص الدستكرية الخاوة بالحقكؽ المدنية
كالسياسية الكاردة ي القانكف األساسي التي تمثؿ الحد األدن  ،كيركرة النص عم الحقكؽ المدنية
و
بشكؿ وريش ك ي مكاد مستقمة ،كحسب ما ىك محدد ي
كالسياسية ي الدستكر الفمسطيني المرتقب
االتفاقية الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية الوادرة عاـ 1966ـ كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،

جانب

كأف يتيمنيا المشرع الدستكرم ي وؿ كاحد مف الباب المستقؿ بالحقكؽ كالحريات ،إل
وؿ خاص باليمانات ي إطار ىذا الباب.

 -2نكوي المشرع الدستكرم وياغة األحكاـ الدستكرية التي تجيز التحديدات أك التقييدات المفركية
و
و
عم الحقكؽ المدنية كالسياسية ي عبار و
ايحة كوريحة ،بحيث ال تسمش لمسمطة التشريعية
دقيقة ك
ات
بالتفسير أك التأكيؿ ،كأف يحدد الدستكر القادـ عدـ جكاز رض أم تحديدات أك تقييدات عم الحقكؽ

لغير األىداؼ التي كيعت مف أجميا ،كأف تككف مكقكتة بفترة زمنية محددة ،كعدـ جكاز نفاذىا ألكثر
مف المدة المطمكبة ،كاألخذ بما لجأت إليو الدساتير الحديثة بكيع يكابط تفويمية عم

المشرع

العادم تحد مف تدخمو لفرض قيكد لـ يورح بيا الدستكر ،كأف تككف معظـ المكاد المتعمقة بالحقكؽ
بويغة إلز و
و
امية كليست بويغة عامة .
كالحريات العامة كخاوة الحقكؽ المدنية كالسياسية

 -3نكوي المشرع الدستكرم باستحداث مادة دستكرية جديدة لتدارؾ كثرة تقييد الحقكؽ كالحريات تنص
عم

أنو "ال يككف تقييد ممارسة أم مف الحقكؽ كالحريات الكاردة ي ىذا الدستكر أك تحديدىا إال

بقانكف أك بناء عميو كأف ال يمس ذلؾ التحديد كالتقييد جكىر الحؽ كالحرية ،ككؿ تقييد لحرية أك حؽ

أساسي تبرره المومحة العامة يجب أف يخيع لرقابة القياء" .

 -4نكوي المشرع الدستكرم الفمسطيني بأف يقكـ بكفالة الحؽ ي الحياة كالحؽ ي سرية المراسبلت

ي الدستكر المرتقب لمدكلة الفمسطينية؛ دكف تحفظ باعتباره أحد الحقكؽ األساسية لئلنساف كقد كرستو

الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،كالتأكيد عم

كفالة الحؽ ي حرية الرأم كالتعبير ،كحظر رض

الرقابة عمي الوحؼ ككسائؿ اإلعبلـ أك موادرتيا ،أك كقفيا أك إغبلقيا بأم شكؿ مف األشكاؿ إال
بمكجب و
حكـ قيائي ،كأف يمنش لكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو بالقكؿ ،أك الكتابة ،أك التوكير ،أك
غير ذلؾ مف كسائؿ التعبير كالنشر .

 -5ندعك المشرع الفمسطيني بأف ييع تغطيو قانكنية شاممة لمكيكع الجنسية الفمسطينية ،كالنص

عم حؽ الجنسية يمف الحقكؽ كالحريات الكاردة ي الباب الثاني مف القانكف األساسي باعتباره حقان
لممكاطف يمكف التمسؾ بو ،كيركرة تعديؿ البلئحة التنفيذية لقانكف االجتماعات بما تنسجـ مع القانكف
األساسي كالتشريع العادم كمككنات الحقكؽ كالحريات ي التشريعات الدكلية ،نحك جعؿ المجتمع

الفمسطيني أكثر ديمقراطية مف خبلؿ حماية حؽ التجمع السممي ي النظاـ السياسي الفمسطيني .

131


 -6نكوي المشرع الفمسطيني باالستمرار ي التأكيد عم

المادة  )26مف القانكف األساسي التي

كانت مكيع اتفاؽ مع المعايير الدكلية ي مجاؿ اإلقرار بالحقكؽ السياسية ،كاعادة وياغة الفقرة )3

مف المادة بأف " لممكاطف حؽ االنتخاب كالترشيش كابداء الرأم ي االستفتاء ك قان ألحكاـ القانكف،
كمساىمتو ي الحياة العامة كاجب كطني" .

 -7يجب أف يشدد الدستكر أف جميع الحقكؽ تتمتع بالحماية كىي غير قابمة لمتجزئة ،مف خبلؿ النص
ي الدستكر عم "أف جميع الحقكؽ تتمتع بنفس القدر مف الحماية ي الدستكر ،كتككف مكفكلة كقابمة

لئلعماؿ عم قدـ المساكاة"  ،كىذا سيعكس الكيع المتساكم لجميع حقكؽ كحريات األ راد؛ كأف يجعؿ
لمنوكص الخاوة بالحقكؽ كالحريات العامة قدسية مطمقة كقكه أعم

مف باقي مكاده ،بل يجكز

تعديميا أك استبداليا أك المساس بيا تحت أم ظرؼ مف الظركؼ كال بأم طريقة مف الطرؽ باعتبارىا

مف خمؽ النظاـ االجتماعي ،كليست كليدة إرادة المشرع .

 -8يركرة استمرار المشرع الدستكرم بااللتزاـ ي المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف يما يتعمؽ بحاالت
الطكارئ االستثنائية خاوةن يما كرد ي المادة  )4مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،كاألخذ

بالقكاعد التي تتعمؽ بتنظيـ إعبلف حالة الطكارئ كتحديد المدة الزمنية ليذه الحالة ،كاألسباب التي

تدعك إل إعبلنيا طبقان لممعايير الدكلية ،يبلن عف إخياع نظاـ حالة الطكارئ إل رقابة القياء

لتقييـ مدل تطابؽ ىذه األنظمة االستثنائية مع القانكف ،كنطالب المجمس التشريعي بهودار قانكف

ينظـ حالة الطكارئ ،كيحدد اختواوات السمطة التي تتكل ىذه الميمة.

النوكص الدستكرية التي تخص ويانة كيمانة الحقكؽ

 -9نكوي المشرع بيركرة اإلبقاء عم
و
و
حقيقية كمكيكعية كمستقمة بذاتيا تكفؿ ممارسة الحقكؽ المدنية
يمانات
كالحريات بكوفيا
كالسياسية ،كالعمؿ عم
محتكاه ىاد ا إل

احترـ ىذه الحقكؽ كاال بل عبرة ي كجكد القانكف كسيادتو إذا لـ يكف ي

حماية الحقكؽ كالحريات ،ككذلؾ تطبيؽ مبدأ الفوؿ بيف السمطات لمحيمكلة دكف

ىيمنة السمطة التنفيذية عم السمطات األخرل .

 -10ندعك المشرع الدستكرم بأف يتيمف الدستكر القادـ نوان خاوان يمنش األ راد كبنص وريش حؽ
الطعف ي دستكرية القكانيف ،ىذا الحؽ الذم تقرر ي األوؿ ليماف حقكقيـ .
كأخي انر البد مف اإلشارة إل

حقيقة كىي أف مشكمة الحقكؽ بشكؿ عاـ كالحقكؽ المدنية

كالسياسية بشكؿ خاص ليس النص أك عدـ النص عمييا ي الدستكر ،بؿ التناقض بيف النص كالكاقع

 ،العبرة إذان ليست ي النوكص كانما بما يجرم ي الحياة العممية .

س مل هلل سذي نعم و
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سصاس ا

سم جع
أ لً :س آ

سك ث .

ثانثاً :سمصال سحغ ث :
 .1أحمد بف محمد عم

المغربي الفيكمي ،الموباح المنير ،ج ،1المطبعة األميرية ،القاىرة،

.1909
 .2الشيخ اإلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،مختار الوحاح  ،المكتبة االمكية،
بيركت ،دمشؽ.1978 ،
ثاسثاً :سك ب سعام :
 .1إبراىيـ شيحا ،المبادئ الدستكرية العامة ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،بيركت.1982 ،
 .2أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،دراسة مقارنة ي النظرية كالتطبيؽ ،ط ،1مكتبة الشركؽ
الدكلية ،القاىرة.2003 ،
 .3أحمد سميـ سعيفاف ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت،
.2010
 .4ثركت بدكم ،النظـ السياسية ،دار النيية العربية ،القاىرة.1999 ،
 .5حمدم عامر ،حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة األساسية ي القانكف الكيعي كالفقو
اإلسبلمي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية.2010 ،
 .6ر عت عبد الكىاب ،النظـ السياسية ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية.1996 ،
 .7رمزم الشاعر ،الكجيز ي القانكف الدستكرم ،مطبعة جامعة عيف شمس ،القاىرة،1991 ،
ص 184
 .8زيف بدر راج ،مبادئ ي القانكف الدستكرم ،دار النيية العربية ،القاىرة ،بدكف سنة نشر.
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 .9ساىر الكليد ،األحكاـ العامة ي قانكف العقكبات الفمسطيني ،ج ،1ط ،2بدكف دار نشر،
.2011
 األحكاـ العامة ي قانكف العقكبات الفمسطيني ،ج ،2ط ،1بدكف دار نشر.2010 ،
 .10سميماف الطماكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1988 ،
 .11سييؿ حسيف الفتبلكم ،حقكؽ اإلنساف ،ط ،1دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2007 ،
 .12السيد عبد الحميد كدة ،حقكؽ اإلنساف بيف النظـ القانكنية الكيعية كالشريعة اإلسبلمية،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2006 ،
 .13وبلح الديف كزم ،المحيط ي النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار النيية العربية،
القاىرة.2000-1999 ،
 .14عبد الحميد متكلي ،القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
.1999
 .15عبد الرحمف أبك النور ،قانكف حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،ط ،5مكتبة القدس،
غزة.2012 ،
 .16عبد العظيـ عبد الحميد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة ك قان ألحدث الدساتير العالمية
كالمكاثيؽ الدكلية ،الجزء األكؿ كالثاني) ،ط ،1دار النيية العربية ،القاىرة.2005 ،
 .17عبد الغني بسيكن  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
.1997
 .18عبد الفتاح ساير ،القانكف الدستكرم ،ط ،2دار الكتاب العربي ،مور.2004 ،
 .19عواـ الدبس ،النظـ السياسية ،الحقكؽ كالحريات العامة كيمانات حمايتيا ،ط  ،1دار
الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2011 ،
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 .20عمي بدير كآخركف ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،العراؽ،
.1993
 .21عماد ممكخية ،الحريات العامة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2012 ،
 .22غازم حسف وباريني ،الكجيز ي حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،ط ،3دار الثقا ة لمنشر
كالتكزيع ،عماف .2011 ،
 .23تحي الكحيدم ،الفكر السياسي كتطكر األشكاؿ المختمفة ألنظمة الحكـ المعاورة ،ط،2
مطابع الييئة الخيرية ،غزة.1995 ،
 النظـ السياسية المعاورة كنظاـ الحكـ ي اإلسبلـ ،ط ،5دار المقداد لمطباعة،
غزة.2012 ،
 حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،ط ،1مطابع شركة البحر كالييئة الخيرية ،غزة،
.1998
 .24ماجد راغب الحمك ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.2000،
 .25مازف رايي كحيدر عبد اليادم ،حقكؽ اإلنساف دراسة تحميمية مقارنة ،دار المطبكعات
الجامعية ،اإلسكندرية.2009،
 .26مازف ليمك رايي ،القانكف اإلدارم ،ط ،3مطبعة جامعة دىكؾ ،العراؽ.2010 ،
 .27مجدم مدحت النيرم ،النظـ السياسية ،دار أـ القرل ،المنوكرة.1996 ،
 .28محمد حساـ لطفي ،المدخؿ لدراسة القانكف ،ط ،6بدكف دار نشر ،القاىرة.2008 ،
 .29محمد ر عت عبد الكىاب ،القانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،بدكف سنو نشر
 .30محمد سعيد مجذكب ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف ،ط ،1جركس برس ،لبناف .1988 ،
 .31محمكد شريؼ بسيكني كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ،ـ ،1دار العمـ لممبلييف ،لبناف.1988 ،
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 حقكؽ اإلنساف ،ـ ، 3دار العمـ لممبلييف ،لبناف.1989 ،
 .32موطفي أبك زيد يمي ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ج ،2دار المطبكعات الجامعية،
اإلسكندرية.2000 ،
 النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،ج ،1دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية.2000 ،
 .33ىاني الطعيمات ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
.2001
عاً :سك ب سخاص :
 .1إبراىيـ الشربتي ،حراسات الطكارئ ،دار المعارؼ ،مور.1964 ،
 .2إبراىيـ شيحا ،تحميؿ النظاـ الدستكرم المورم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية. 2003 ،
 .3أحمد تحي سركر ،الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات ،ط ،2دار الشركؽ ،القاىرة.2000 ،
 .4اسماعيؿ البدكم ،دعائـ الحكـ ي الشريعة اإلسبلمية كالنظـ الدستكرية المعاورة ،مكسكعة
القياء كالفقو لمدكؿ العربيو ،المجمد  ،200القاىرة.1980 ،
 .5بدرية العكيي ،النوكص المقيدة لحقكؽ اإلنساف األساسية ي العيد الدكلي ك ي دساتير
دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،جامعة الككيت.1985 ،
 .6ببلؿ أميف زيف الديف ،األحزاب السياسية مف منظكر الديمقراطية المعاورة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2013 ،
 .7حسف يكسؼ ،اليمانات الدستكرية لمحرية الشخوية ،دار النيية العربية ،القاىرة.1992 ،
 .8حسيف جميؿ ،حقكؽ اإلنساف ي الكطف العربي ،ط ،2مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
.2001
 .9خمؼ ا﵀ عبد الرؤكؼ ،مبدأ المساكاة أماـ القياء ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2012 ،
136


 .10داكد الباز ،حؽ المشاركة ي الحياة السياسية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2006 ،
 .11سامي جماؿ الديف ،لكائش اليركرة كيمانة الرقابة القيائية  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
. 1982
 .12سحر محمد نجيب ،التنظيـ الدستكرم ليمانات حقكؽ اإلنساف كحرياتو ،دار الكتب
القانكنية ،القاىرة.2011 ،
 .13سعاد الشرقاكم ،النظـ السياسية ي العالـ المعاور ،األكاديمية العربية ي الدنمارؾ،
.2007


نسبية الحريات العامة كانعكاساتيا عم التنظيـ القانكني ،مكسكعة القياء كالفقو لمدكؿ
العربية ،الجزء  ، 76القاىرة.1982 ،

 .14سعدم محمد الخطيب ،حقكؽ اإلنساف كيماناتيا الدستكرية ،ط ،1منشكرات الحمبي
الحقكقية ،لبناف.2007 ،
 .15شحادة أبك زيد شحادة ،مبدأ المساكاة ي الدساتير العربية ي دائرة الحقكؽ كالكاجبات العامة،
الناشر  ، presالقاىرة.2001 ،
 .16والش حسف سميع ،أزمة الحرية السياسية ي الكطف العربي،ط ،1الزىراء لئلعبلـ العربي،
القاىرة. 1988 ،
 .17عبد الحكيـ حسف العيمي ،الحريات العامة ي الفكر كالنظاـ السياسي ي اإلسبلـ ،دار الفكر
العربي.1974،
 .18عبد العميـ مشرؼ ،دكر سمطات اليبط اإلدارم ي تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره عم الحريات
العامة ،دار النيية العربية ،القاىرة.1998 ،

137


 .19عبد الفتاح مراد ،شرح الحريات العامة كتطبيقات المحاكـ شأنيا ،المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر .
 .20عبد الكاحد الفار ،قانكف حقكؽ اإلنساف ي الفكر الكيعي كالشريعة اإلسبلمية ،دار النيية
العربية ،القاىرة.1991،
 .21عومت الشيخ ،النظاـ القانكني لحرية إودار الوحؼ ،دار النيية العربية ،القاىرة،
.1999
 .22عمي الدباس كعم

أبك زيد ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية ي

تعزيزىا ،ط ،2دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2009 ،
 .23عمي يكسؼ الشكرم ،حقكؽ اإلنساف بيف النص كالتطبيؽ ،دار وفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف.2011 ،
 .24عيس بيرـ ،الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف بيف النص كالتطبيؽ ،ط ،1دار المنيؿ المبناني،
بيركت.1998 ،
 .25اتش سميش عزاـ كآخركف ،حقكؽ اإلنساف ي الفكر العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت.2002 ،
 .26اركؽ البر ،دكر مجمس الدكلة المورم ي حماية الحقكؽ كالحريات العامة ،ج ،1مطابع
سجؿ العرب ،القاىرة.1988 ،
 دكر المحكمة الدستكرية المورية ي حماية الحقكؽ كالحريات ،النسر الذىبي لمطباعة،
القاىرة.2004 ،
 .27تحي الكحيدم ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ،ج ،2تطكر أنظمة االنتخابات
الفمسطينية ،ط ،6دار المقداد لمطباعة ،غزة .2010 ،
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 القياء الدستكرم ي مسطيف ،ط ،1مطابع المقداد ،غزة.2004 ،
 المبادئ الدستكرية العامة مع شرح التطكرات الدستكرية ي مسطيف ،ط ،5مطابع المقداد،
غزة.2011 ،
 محايرات ي الرأم العاـ كيمانة لنفاذ كاحتراـ القكاعد الدستكرية ،دار المقداد لمطباعة،
غزة.2010 ،
 .28كريـ كشاكش ،الحريات العامة ي األنظمة السياسية المعاورة ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية،
.1987
 .29محمد بكر حسيف ،الحقكؽ كالحريات العامة ،حؽ التنقؿ كالسفر ،ط ،1دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2007 ،
 .30محمد وبلح السيد ،الحماية الدستكرية لمحريات العامة بيف المشرع كالقياء ،دار النيية
العربية ،القاىرة.2009 ،
 .31محمكد حا ظ ،القرار اإلدارم ،دار النيية العربية ،القاىرة.1993 ،
 .32محي شكقي أحمد ،الجكانب الدستكرية لحقكؽ اإلنساف ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة،
.1986
 .33نعيـ عطية ،النظرية العامة لمحريات الفردية ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرة.1965 ،
 .34ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،الحقكؽ السياسية لمتعدد الجنسية ،دار النيية العربية ،القاىرة،
.2004
 .35كجدم غرباؿ ،حماية الحرية ي مكاجية التشريع ،دار النيية العربية ،القاىرة-1989 ،
.1990
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خامااً :س اائل سعحمث :
 .1حبشي لزرؽ ،أثر سمطة التشريع عم الحريات العامة كيماناتيا ،رسالة دكتكراه مقدمة إل
كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة أب بكر بمقايد ،الجزائر.2013 ،
 .2عمي قريشي ،الحرية السياسية ي النظاـ الدستكرم المعاور كالفقو اإلسبلمي ،رسالة دكتكراه
مقدمة إل كمية الحقكؽ ،جامعة األخكة منتكرم قسنطينة ،الجزائر .2005،2004
 .3عمر التركماني ،القياء الدستكرم ي مسطيف ك قان ألحكاـ المحكمة الدستكرية العميا
الفمسطيني ،رسالة ماجستير مقدمة إل كمية الحقكؽ بجامعة األزىر ،غزة ،مسطيف.2010 ،
 .4عمر مرزكقي ،حرية الرأم كالتعبير ي الجزائر ي ظؿ التحكؿ الديمقراطي ،رسالة ماجستير
مقدمة إل كمية العمكـ السياسية كاإلعبلـ ،جامعة بني يكسؼ بف خدة  ،الجزائر.2005 ،
 .5ادم نعيـ عبلكنة ،مبدأ المشركعية ي القانكف اإلدارم كيمانات تحقيقو ،رسالة ماجستير
مقدمة إل كمية الدراسات العميا ي جامعة النجاح ،نابمس ،مسطيف.2011 ،
االااً :سمجال

سل ثا :

 .1أحمد األشقر ،الحماية القيائية لمحقكؽ كالحريات العامة ي مسطيف ،الييئة المستقمة لحقكؽ
اإلنساف ،راـ ا﵀.2013 ،
 .2بيداء عبد الجكاد ،الحماية القيائية لمحقكؽ السياسية ي الشريعة اإلسبلمية كالقانكف
الكيعي ،بحث منشكر ي مجمة ال ار ديف لمحقكؽ ،المجمد  ،14العدد  ،50السنة .16
 .3التقرير الخاص رقـ  ،)76الحؽ ي التجمع السممي ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية،
الوادر عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف.2012 ،
 .4التقرير السنكم التاسع عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ي مسطيف ،الوادر عف الييئة المستقمة
لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف.2013 ،
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 .5التقرير السنكم الثامف عشر ،كيع حقكؽ اإلنساف ي مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية،
الوادر عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف.2012 ،
 .6خالد خفش ،الجريمة التي ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،مقاؿ
منشكر عم مكقع النيابة العامة لدكلة مسطيف.2011 ،
 .7دليؿ االجتماعات العامة  ،)16مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،مسطيف.2010 ،
 .8عدناف حمكدم الجميؿ ،مبدأ الفوؿ بيف السمطات ،بحث منشكر ي مجمة الحقكؽ ،كمية
الحقكؽ بجامعة الككيت ،السنة التاسعة ،العدد الثاني.1985 ،
 .9عواـ عابديف ،سير العممية الدستكرية ككيفية بناء الدستكر الفمسطيني ،المركز الفمسطيني
لمبحكث السياسية كالمسحية ،راـ ا﵀.2004 ،
محمد الركف ،التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ كالحريات العامة ،بحث منشكر ي مجمة

.10

الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثامف ،نك مبر .1994
موطف

.11

مرعي ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ي يكء المعايير

الدكلية ،سمسمة التقارير القانكنية  ،)17الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ ا﵀،
.2000
ميا بيجت يكنس ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ي دستكر جميكرية العراؽ،

.12

بحث منشكر ي مجمة الكك ة لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،مجمة الكك ة ،العدد األكؿ.2009 ،
اا عاً :مجم ع

كا س ضائث :

 .1أحكاـ المحكمة العميا الفمسطينية بوفتيا اإلدارية ،المكتب الفني ،راـ ا﵀ ،غير منشكر .
 .2أحكاـ المحكمة العميا الفمسطينية بوفتيا الدستكرية ،المكتب الفني ،راـ ا﵀ ،غير منشكر .
 .3أحكاـ محكمة القياء اإلدارم المورية ،مجمكعة السنة الخامسة.
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 .4مكسكعة أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ،الجزء الثالث  ،الجزء الخامس) ،مجدم محمكد
حا ظ ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.2008 ،
 .5المكسكعة الشاممة ألحكاـ محكمتي القياء اإلدارم كاإلدارية العميا ،مجمس الدكلة المورم،
أميف ؤاد ،دكف دار نشر.2011 ،
ثامناً :س نث :
 .1قانكف االجتماعات العامة رقـ  )12لسنة 1998
 .2قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  )3لسنة 2001
 .3القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2005
 .4قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الفمسطيني رقـ  )1لسنو 2000
 .5قانكف الخدمة المدنية رقـ  )4لسنة 1998
 .6قانكف العقكبات األردني رقـ  )16لسنة 1960
 .7قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  )74لسنة 1936
 .8قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ  )3لسنة 2006
 .9قانكف المطبكعات كالنشر لسنة 1995
 .10القانكف رقـ  )9لسنو 2005ـ بشأف االنتخابات العامة
 .11مشركع القانكف المدني الفمسطيني
 .12مشركع قانكف األحزاب السياسية الفمسطيني لسنة 1998
 .13مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 2003
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ااعاً :أى س ثائ

سل سث :

 .1اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 1948
 .2العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 1966
عاش ً :سم قع إلسك

نث :

 .1المكقع اإللكتركني لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنسافhttp://www.ichr.ps//ar :
 .2مكقع المقتفي ،منظكمة القياء كالتشريع ي مسطيفhttp://muqtafi.birzeit.edu :
 .3مكقع ك ازرة الخارجية لدكلة مسطيفhttp://www.mofa.pna.ps/index.php/ar :
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