
املبادئ العامة األساسية للنظام السياسي
 الفلسطيني املقترح





املبادئ العامة األساسية للنظام السياسي
الفلسطيني املقترح*

في  العامة  السياسات  مجموعة  بني  دارت  نقاشات  حصيلة  الورقة  هذه  تعرض 
التي يجب أن يتضّمنها، وأن يقوم عليها  املبادئ األساسية  مؤسسة مواطن حول 
النظام السياسي الفلسطيني، والتي يجب أن تنعكس بشكل مناسب في الدستور 
الفلسطيني القادم.  متثّل هذه املبادئ مجموعة من االفتراضات األساسية والقواعد 
العامة التي يجب االتفاق عليها قبل البدء في صياغة أي دستور، بحيث تشّكل في 
التوافق على هذه املبادئ  حال االتفاق عليها املرجعية لعملية الصياغة.  وفي حال 
بني األطراف السياسية واملجتمعية، تصبح عملية كتابة الدستور عملية فنية وتقنية 

تسعى إلى حتويل هذه املبادئ إلى مواد دستورية وقانونية.

وفي كتابة هذه املبادئ، مت األخذ باالعتبار التجربة الفلسطينية منذ تشكيل السلطة 
الدساتير  صياغة  جتارب  وبخاصة  العربية،  والتجارب  الفلسطينية،  الوطنية 
املتعلقة  العامة  واألحكام  املبادئ  إلى  إضافة  العربي،  الربيع  ثورات  بعد  اجلديدة 
باألنظمة الدميقراطية.  فتجربة صياغة الدساتير اجلديدة في بعض الدول العربية 
مثل تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وما صاحبها ويصاحبها من حوارات ونقاشات 

*  هذه الورقة هي حصيلة نقاشات وبحث ضمن مجموعة السياسات العامة في مؤسسة مواطن، التي 

تكونت ألغراض هذه الورقة من: د. جورج جقمان، مي اجليوسي، د. عزمي الشعيبي، د. عمار الدويك، 
د. عاصم خليل، هدا العريان.  وقد قام بصياغة هذه الورقة د. عمار الدويك ود. عاصم خليل.
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دائرة بدرجات ومستويات متفاوتة بني هذه الدول، تشير إلى أنه حتى هذه اللحظة 
لم يتم الوصول بعد إلى صيغة مستقرة للعقد االجتماعي الذي ينظم عالقة الدولة 
واملشاركة،  التوافق  أشكال  أوسع  يضمن  مبا  العربية،  الثورات  بعد  باملجتمع 
ويعكس حالة التنّوع الفكري والسياسي املوجودة.  وبالتأكيد، فإن عملية صياغة 
عقد اجتماعي من هذا النوع تواجه حتديات واستعصاءات كبيرة، ليس أقلها حالة 
رغبة  أو  التحّول،  فترة  أثناء  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  عدم 
أحد األطراف في السيطرة واالستئثار باحلكم في ظل تعنّت أطراف أخرى، وعدم 

تقبّلها فكرة دخول بعض القوى إلى ساحة العمل السياسي أو احلكم.

في ضوء ذلك، تهدف هذه املبادئ في مجملها إلى وضع أسس نظام دميقراطي فّعال 
ومستقر، يقوم على مبدأ املواطنة، ويضمن احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني 
كافة دون متييز.  كما تسعى هذه املبادئ إلى وضع اإلطار العام والقواعد األساسية 
للعملية السياسية، مبا يكفل استمرار النظام الدميقراطي ويضمن للجهة أو احلزب أو 
األحزاب الفائزة باالنتخابات أن تتولى احلكم، سواء مبفردها أو باالئتالف مع آخرين، 
التالية، دون أن ينتقص ذلك من حقوق املعارضة  التي تسبق االنتخابات  طوال املدة 

السياسية في ممارسة معارضتها، أو من حقوق املواطنني وحرياتهم األساسية.

وفيما يلي عرض لهذه املبادئ:

1.  الشعب مصدر السلطات في الدولة: ميارسها من خالل ممثليه الشرعيني الذين 
االستفتاء  خالل  من  أو  ودورية،  ونزيهة  حرة  انتخابات  مبوجب  يختارهم 
العام الذي ينظمه الدستور ويحدد شروطه واحلاالت التي تستوجب أو جتيز 
اللجوء إليه.  لكن هذا التفويض الشعبي املمنوح لألحزاب أو الكتل الفائزة في 
االنتخابات ليس مطلقاً، فهو ال يعفي الطرف الفائز في االنتخابات من احترام 
بالفترة  مرتبط  فهو  أبدياً  ليس  أنه  كما  وحرياتهم،  املواطنني  وحقوق  القانون 
الزمنية التي تفصل بني االنتخابات الدورية.  ولتحديد مفهوم الشعب ونطاقه 
هي  اجلنسية  رابطة  أدق  بشكل  أو  املواطنة  مفهوم  يكون  املبدأ،  هذا  ألغراض 
عالقة  تربطهم  األشخاص  من  مجموعة  هو  هنا  املقصود  فالشعب  األساس.  
قانونية مع الدولة من خالل اجلنسية التي يحملونها.  فاعتبار رابطة اجلنسية 
هي أساس في حتديد مفهوم الشعب سوف يعزز من مفهوم املواطنة، وينّمي 
االهتمام الشعبي بالشأن العام، إضافة إلى اكتساب مؤّسسات الدولة الشرعية 
مطالب  لتحقيق  للعنف  اللجوء  فرص  من  والتقليل  مهامها،  ملمارسة  الالزمة 

سياسية قد تكون شرعية.

يترتب على هذا املبدأ ضرورة أن يتضّمن الدستور النصوص التي تضمن إجراء 
انتخابات دورية، تتيح التداول السلمي للسلطة، وأن تترجم نتائج االنتخابات 
الدولة، وذلك كأحد  السياسية في  القوة  توزيع  املؤسسات احلاكمة، وفي  في 
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أوجه أو مظاهر أن الشعب مصدر السلطات.  كما يقتضي هذا املبدأ وجود نظام 
سياسي يكفل مشاركة الشعب في حكم نفسه بنفسه، عن طريق اختيار ممثليه 
الدولة  آليات دستورية تضمن عمل مؤسسات  إلى تكريس  الشرعيني، إضافة 

على صيانة مصالح الشعب.

2.  الفصل بني السلطات هو املرتكز األساسي للنظام السياسي: ال يعني مبدأ الفصل 
بني السلطات استقاللية كل جهاز حكومي أو سلطة من سلطات الدولة عن أي 
بني   (checks and balance) متبادلة  رقابة  وجود  يقتضي  بل  قيد،  أو  رقابة 
التنفيذية  و/أو  التشريعية  للسلطات  ممارستها  في  الرئيسية  الدولة  سلطات 
و/أو القضائية، بشكل يحد من تعسف أيٍّ من األطراف في استخدام سلطته، 
ويحول دون تركيز القوة في يد سلطة أو جهاز أو شخص واحد، وبالتالي يقلّل 

من فرص احتكار السلطة أو حتّولها إلى سلطة مطلقة.

في  املناسب  بالشكل  وتنظيمه  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  قبول  على  يترتب 
الدولة،  سلطات  بني  متبادلة  رقابة  بوجود  مقيد  سياسي  نظام  خلق  الدستور 
وتوازن قوى مينع تعسف أيٍّ من السلطات الثالث أو رموزها باستخدام السلطة 
التملص،  الدولة  أيٍّ من سلطات  والتقليل من محاوالت  اآلخرين،  املطلقة جتاه 
باسم الفصل بني السلطات، من الرقابة على ما يصدر عنها من قرارات.  كما أن 
من النتائج العملية التي تترّتب على هذا املبدأ، قيام نظام سياسي ميّكن احلكومة 
السياسية  القرارات  السلطة بطريقة فاعلة وشرعية، بحيث تتخذ  من ممارسة 
وفق اآلليات، ومن خالل القنوات الدستورية املوصوفة، ويقلّل من فرص جلوء 

الفاعلني الرئيسيني في النظام السياسي للعنف لتحقيق أهدافهم السياسية.

السياسية،  التعددية  السياسي  النظام  يحترم  مكفولة:  السياسية  التعددية    .3
ويحمي الدستور حق املواطنني في مشاركتهم في احلياة السياسية من خالل 
احلق في تنظيم أحزاب، واملشاركة في االنتخابات عن طريق الترشح والتصويت 
املدني  املجتمع  تأسيس مؤسسات  املواطنني في  دون متييز.  كما يضمن حق 
مبدأ  ويقتضي  بهم.   خاصة  وعمالية  مهنية  نقابات  في  أو  فيها،  واالنخراط 
األفراد  وحقوق  األقلية  حق  باحترام  السياسية  األكثرية  تلتزم  أن  التعددية 
وحرياتهم الدستورية.  فاالنتخابات ليست تفويضاً مطلقاً وأبدياً للخروج عن 
تلتزم  كما  الرئيسية(.   معاملها  الدستور  يحدد  )التي  السياسية  اللعبة  شروط 
األحزاب السياسية باحترام مؤّسسات الدولة وآلية صنع القرار فيها.  يسهم 
هذا املبدأ في خلق نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية واحلزبية، ويكفل 
وصول الطرف أو األطراف التي حتصل على أكثرية األصوات في االنتخابات 
للحكم طيلة الفترة الزمنية التي يحددها الدستور.  كما يخلق نظاماً سياسياً يتم 
صقل معامله شعبياً من خالل االنتخابات الدورية من جهة، ومن خالل توفير 
املدني  املجتمع  )مثل  األخرى  وللمجموعات  لألفراد  شعبية  رقابة  تتيح  آليات 
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الدولة ملصالح  الخ( من جهة أخرى، كما يكفل صون مؤسسات   ... واإلعالم، 
الشعب الذي تدعي متثيله.  وتعزز الدميقراطية من شرعية من ميارس السلطة 

دون أن يؤدي ذلك إلى تعسف األكثرية في احلكم.

4.  سيادة القانون أو حكم القانون: وتعني التزام احلكومة واألفراد بالقانون.  فأجهزة 
القانون، وحتكم من  الدولة املختلفة متارس سلطاتها واختصاصاتها مبوجب 
خالله وتلتزم بتطبيقه باملساواة على اجلميع دون استثناء.  في املقابل، ميتنع 
األفراد عن أخذ احلقوق باليد ويلتزمون باللجوء إلى مؤسسات الدولة املختلفة 
للحصول على اخلدمة العامة )من خالل املرافق العامة(، أو للحماية )من خالل 
آليات الضبط اإلداري(، أو من خالل اللجوء للقضاء.  وال تقيد الدولة احلريات 
إال في نطاق ما هو ضروري لضمان احلريات ذاتها، ويكون ذلك فقط من خالل 
أن  العامة دون  الكافية ملمارسة احلريات  املساحة  تلك  القانون  القانون.  يكفل 
حلق  مشروع  غير  و/أو  مبرر  غير  انتقاصاً  حرية  أو  حق  أي  ممارسة  يشكل 
اآلخرين أو حريتهم.  كما يترتب على مبدأ سيادة القانون، عدم جواز فرض أية 
عقوبة دون نص قانوني، ومينع تطبيق القانون بأثر رجعي إال ما تتم اإلشارة 
إليه بشكل صريح في األمور غير اجلزائية، أو في حال توّفرت مصلحة أفضل 
“حكم القانون” مع إمكانية  لألفراد في التطبيق الرجعي للقانون.  ال يتناقض 
التقييد هو استثناء  الفردية في حال مت االلتزام بأن يكون هذا  تقييد احلريات 
ضروري  هو  ما  نطاق  ضمن  وفقط  اإلباحة(،  على  تقوم  )التي  العامة  للقاعدة 
بتطبيق  لألفراد  تسمح  بطريقة  ذلك  مت  حال  وفي  اآلخرين،  حريات  لضمان 
أفعالهم.   لنتائج  مسبقة  معرفة  مع  حياتهم  يخططون  جتعلهم  بطريقة  القانون 
وتلتزم احملاكم الفلسطينية بتطبيق القانون الدولي العرفي، كما تلتزم بتطبيق 

املعاهدات الدولية التي متت املصادقة عليها وفقاً لإلجراءات الدستورية.

الطعن فيما تتخذه  املبدأ، وجود نظام سياسي ميّكن األفراد من  ويقتضي هذا 
اللجوء  خالل  من  حلقوقهم،  مقيدة  أو  بحرياتهم،  ماّسة  قرارات  من  احلكومة 
الدولة  تلتزم  التي  اإلدارية  التظلّم  آليات  خالل  من  أو  الطبيعي،  لقاضيهم 
بتوفيرها.  كما يتطلب هذا املبدأ وجود ترتيبات دستورية تكفل إمكانية إلغاء أو 
تعليق أية قوانني أو قرارات أو تصّرفات مخالفة للدستور، مبا في ذلك تلك التي 
ضمناً،  أو  صراحة  الدستور  يكفلها  التي  األساسية  واحلريات  باحلقوق  متس 
بحيث يحترم املشّرع العادي ما يصدر عن املشرع الدستوري، وتلتزم أجهزة 

الدولة املختلفة باحترام احلقوق واحلريات الدستورية.

أمام  املساواة  ومحاكمها:  الدولة  قانون  أمام  واملساواة  املوحدة  املدنية  الدولة    .5
أما وحدة  املواطنة.   القانون واحملاكم ضروري إلنشاء دولة مدنية تقوم على 
الدولة فتعني وجود مرجعيات ومؤسسات دستورية عليا واحدة على مستوى 
وتعدد  تنوع  السياسي  النظام  يتيح  أن  تنفي  ال  الدولة  وحدة  لكن  الدولة.  
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التشريعات واألنظمة القضائية واإلدارية داخل الدولة، بحيث يكون هناك بعض 
االختالفات التشريعية بني منطقة )إقليم( وأخرى، شريطة خضوعها ملرجعية 
عليا واحدة.  فعلى الصعيد التشريعي، من الضروري السعي إلى توحيد األنظمة 
قانوني  وإطار  منظومة  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  املتعّددة  القانونية 
وطني موحد، لكن ميكن لهذا التوحيد أن يتيح هامشاً من اختالف التشريعات 
املطبّقة في كلتا املنطقتني.  ويقتضي مبدأ الدولة املدنية املوّحدة، رفض األنظمة 
القضائية املوازية للقضاء النظامي، مع ضرورة إخضاع جميع احملاكم الشرعية 
بصفتها  العليا،  احملكمة  خالل  من  وبخاصة  النظامية،  احملاكم  لرقابة  والدينية 
محكمة نقض، إضافة إلى الرقابة على دستورية القوانني السارية على األحوال 
الشخصية وقرارات احملاكم الدينية، من خالل احملكمة الدستورية العليا.  كما 
يقتضي هذا املبدأ وحدانية التشريع في الدولة؛ فال يعقل أن يخضع فلسطينيون 
داخل وطنهم لقانون غير القانون الفلسطيني دون أن يؤدي ذلك إلى االنتقاص 
من سيادة الدولة وحق الفلسطينيني في تقرير املصير.  يترتب على تبني مبدأ 
أمام  املساواة  مفهوم  تعزيز  خالل  من  املواطنة  تعزيز  املوحدة،  املدنية  الدولة 

قانون الدولة والقضاء، وتعزيز مبدأ خضوع الفرد لقاضيه الطبيعي.

منذ  الفلسطيني  السياسي  النظام  جتربة  على  بناء  املقّيد:  الرئاسي  النظام  اعتماد    .6
تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية العام 1994، ومن خالل التجارب العربية مبا 
فيها جتارب صياغة الدساتير في دول الربيع العربي، فإن النظام الرئاسي املقيد 
قد يكون هو األنسب للدولة الفلسطينية.  فالنظام البرملاني اخلالص على الطريقة 
البريطانية يلزمه تقاليد وأعراف مستقرة، وهو غير متوفر في دولة حديثة النشأة 
مثل فلسطني، وإال قد ينتج عنه حالة عدم استقرار سياسي.  كما أن النظام الرئاسي 
انتخابات دورية منتظمة بطريقة جامدة،  يقوم على  الذي  األمريكية  الطريقة  على 
بحيث ال تتمكن السلطة التنفيذية من الدعوة النتخابات مبكرة، وال يستطيع البرملان 
أن يحجب الثقة عن السلطة التنفيذية، يحتاج أيضاً إلى تقاليد وأعراف تسمح ملثل 

هذا النظام بالبقاء واالستمرار، وهو غير متوّفر في احلالة الفلسطينية كذلك.

إمكانية  مع  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  على  املقيّد  الرئاسي  النظام  يقوم 
املجلس  قيام  وإمكانية  التشريعي/البرملان،  املجلس  بحل  الدولة  رئيس  قيام 
البرملان  لثقة  احلكومة  حتتاج  احلكومة.   عن  الثقة  بحجب  التشريعي/البرملان 
كي متارس مهامها، ولكن الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب وال يحتاج إلى 
حزب  عن  تختلف  قد  التي  البرملانية،  باألكثرية  يتأثر  ال  وبالتالي  البرملان،  ثقة 
أن يستقيل من أي مهام رسمية داخل حزبه حال  الرئيس  الرئيس.  لكن على 
انتخابه رئيساً للدولة.  ال ميارس رئيس الدولة أي سلطة تنفيذية مباشرة، وإمنا 
يكون ذلك من خالل مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي قرار تنفيذي يصدر عن 
الرئيس يجب أن يكون من خالل مجلس الوزراء أو الوزير املختص الذي يجب 
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أن يوقع على القرار املعني بجانب توقيع الرئيس.  يتشكل مجلس الوزراء من 
رئيس الدولة والوزراء ورئيس الوزراء، ويترأس رئيس الدولة جلسات مجلس 

الوزراء، وفي حال غيابه يترأس االجتماع رئيس الوزراء.

متنح بعض الصالحيات السيادية للرئيس ميارسها بشكل مباشر دون احلاجة 
ملجلس الوزراء، وبخاصة في حال النزاع بني أجهزة الدولة )البرملان واحلكومة(، 
الطلب من شخص آخر تشكيل احلكومة، وفي  للرئيس صالحية  بحيث يكون 
ميكن  البرملان،  ثقة  على  احلصول  في  املقترحني  الوزراء  رؤساء  عجز  حال 
إلجراء  والدعوة  باألزمة،  االستمرار  لتجنب  البرملان  حل  اجلمهورية  لرئيس 
انتخابات خالل فترة زمنية يحددها الدستور.  كما تكون للرئيس صالحية رد 
التشريعات، وفي حال إصرار البرملان على موقفه يجب حصول التشريع املعني 
على أغلبية ثلثي األعضاء حتى ميرر على الرغم من اعتراض الرئيس.  وميكن 
إعالن حالة الطوارئ في ظروف معينة من خالل رئيس الدولة بعد استشارة 
الرئاسي  املرسوم  مبوجب  ومحددة  مؤقتة  الطوارئ  حالة  وتكون  احلكومة، 
الكامل في حاالت يكون فيه  الدولة االختصاص  الذي يعلنها.  ويكون لرئيس 
استقالل الدولة وأمنها معرضني للخطر، ويستعني بذلك بالقوات املسلّحة.  فيما 
عدا تلك الظروف االستثنائية، متارس السلطات الثالث األخرى اختصاصاتها 

في الظروف الطبيعية دون تدخل للجيش.

ووفقاً للنظام الرئاسي املقيّد املقترح، ال يوجد ما مينع أن يتم اختيار الوزير من 
على  احلكومة  حصول  حال  في  ولكن  التشريعي/البرملان،  املجلس  أعضاء  بني 
البرملان،  املكلف تقدمي استقالته من منصبه كنائب في  الوزير  الثقة، يجب على 
اقتراح  للوزراء  وميكن  االنتخابات.   قانون  يحدده  ما  وفق  الشاغر  ملء  ويتم 
مشاريع قوانني من خالل مجلس الوزراء مبا يحقق السياسات العامة التي ترغب 
احلكومة في حتقيقها باستخدام التشريع كأحد أدوات تنفيذ السياسات العامة.

7.  وجود آليات مناسبة حلل اخلالفات: إن وجود نظام سياسي فاعل )يقوم على 
التي قد تنشأ بني  آليات حلل اخلالفات  الفصل بني السلطات( مرهون بوجود 
أجهزة الدولة وسلطاتها املختلفة، مبا يضمن استمرار هذا النظام دون وصوله 
إلى  اللجوء  إلى  الفاعلة فيه  السياسية  إلى طريق مسدود، واضطرار األطراف 
العنف، أو إلى وسائل غير دستورية في تسوية خالفاتها.  فمهما كان النظام 
ال  فإنه  مفّصالً،  الدستور  كان  ومهما  التصميم،  حيث  من  متطوراً  السياسي 
ميكن له أن يتنبأ بجميع اخلالفات والنزاعات املمكنة، لكن ميكنه أن يضع آليات 
العمل في حال نشوئها.   السياسي عن  النظام  يتوّقف  ال  للتعامل معها، بحيث 
لذا، يجب أن يحتوي الدستور على آليات دقيقة للتعامل مع األزمات التي ميكن 
أن تنشأ بني أجهزة الدولة، مع حتديد مرجعية عليا تكون حكماً بني السلطات.  
اخلالفات  وحل  اخلالفية  القضايا  في  للبت  النهائية  املرجعية  تكون  ما  وعادة 
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املستعصية بني السلطات، هي إما رئيس الدولة، وإما احملكمة الدستورية، وإما 
أنه منتخب  باعتبار  تفويضاً شعبياً  الدولة ميلك  بينهما.  فرئيس  ميكن اجلمع 
الرئاسية(، ولكن تبقى  الرئاسية وشبه  الشعب مباشرة )في األنظمة  من قبل 
السياسي  اخلالف  في  طرفاً  يكون  أن  أو  احلكم  في  تعسفه  إمكانية  احتمالية 
احملكمة  وهي  أخرى  مرجعية  أيضاً  هناك  تكون  أن  ميكن  لذا  واردة،  القائم 
الدستورية.  فاحملكمة الدستورية يفترض بها أنها مرتبطة بالدستور وروحه 
شعبي  بتفويض  ترتبط  وال  حتكمه،  التي  العامة  واملبادئ  وأساساته  وأهدافه 
متقلّب.  ولضمان دور فاعل للمحكمة الدستورية، يجب أن يكون هناك للسلطات 
الثالث دور في تعيني قضاتها مع وجود ضمانات وترتيبات استقاللية للقضاة 
ملدة زمنية  الوالية  أو  احلياة،  بالوالية مدى  املرتبط  الوظيفي  األمان  من خالل 
الشعبي  أن يكون االستفتاء  العزل.  كذلك ميكن  أو  للتجديد  قابلة  محددة غير 
إحدى اآلليات التي ميكن اللجوء إليها في حاالت محددة للخروج من أزمات أو 
آليات ومرجعيات واضحة  إن من شأن وجود  خالفات سياسية مستعصية.  
إمكانية  فيه  السياسية خلق نظام سياسي فاعل ومستقر، تقل  حلل اخلالفات 

جلوء األطراف إلى العنف حلل خالفاتهم.

أرض  من  جزء  على  فلسطني  دولة  قيام  حال  في  التحرير:  ومنظمة  الدولة    .8
الفلسطينيني في تقرير  ينتقص من حق جميع  التاريخية، فإن هذا ال  فلسطني 
إلى وطنهم.  وفي  العودة  بديالً عن حقهم في  الدولة  قيام  املصير، وال يشكل 
هذه احلالة، ستكون الدولة الفلسطينية دولة جلزء من الفلسطينيني )في الغالب 
املقيمني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن يحصل على اجلنسية من الجئي 
املهجر والشتات(.  متنح الدولة اجلنسية الفلسطينية للفلسطينيني املقيمني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن يطلبها من الالجئني الفلسطينيني وفقاً ألحكام 

قانون اجلنسية الذي سوف تسنّه الدولة.

يجب  ذلك  ومع  التحرر،  عملية  عن  جوهرها  في  تختلف  الدولة  بناء  عملية  إن 
أنه  إال  التحرير،  ومنظمة  الفلسطينية  الدولة  بني  الوثيقة  العالقة  على  احملافظة 
يجب عدم اخللط بني أشخاص ومؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات منظمة 
التحرير.  تتابع املنظمة جميع الصالحيات التي ال تناط بالدولة، مبا فيها القضايا 
املرتبطة بحق الفلسطينيني بتقرير املصير، وحتقيق األهداف الوطنية الفلسطينية، 
والقضايا األخرى املرتبطة بالفلسطينيني غير املواطنني.  يهدف النظام السياسي 
سياسياً  نظاماً  ويكون  أوالً،  الدولة  مواطني  خدمة  إلى  الفلسطينية  الدولة  في 
مستقالً.  كما تكون دولة فلسطني مستقلّة تتمتع بشخصية معنوية دولية، دون 

أن تشكل بديالً عن منظمة التحرير، وال تشكل انتقاصاً من حق العودة.

الدول  في  االنتخابية  األنظمة  من  عديدة  أشكال  هناك  االنتخابي:  النظام   .9
السياسية  لظروفها  األنسب  تراه  الذي  النظام  تأخذ  دولة  وكل  الدميقراطية، 
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واالجتماعية.  والتجربة الفلسطينية االنتخابية، على الرغم من قصرها، تعتبر 
جتربة غنية ومتنوعة ميكن االستفادة منها والبناء عليها.  ومبعزل عن طبيعة 
النظام االنتخابي الذي ميكن تبنيه في املستقبل، فإن هناك مجموعة من املبادئ 
التي يجب أن يتضمنها أي نظام انتخابي.  فيجب ضمان استقالل اللجنة أو الهيئة 
وسرياً  وحراً  مباشراً  االنتخاب  يكون  أن  يجب  كما  االنتخابات،  على  املشرفة 
تضمن فيه الشفافية والنزاهة، طبقاً للشروط التي يحددها قانون االنتخابات.  
ويضمن قانون االنتخابات، وبغض النظر عن شكل النظام االنتخابي، تساوي 

قوة األصوات )مبدأ الصوت املتساوي(.

يتم حتديد احلد  أن  انتخابات دورية على  الدولة من خالل  انتخاب رئيس  يتم 
األدنى للفوز باالنتخابات، بحيث يشترط حصول املرشح الفائز على %50 + 1 
من أصوات كحد أدنى، وإذا لم يتحصل على هذه النسبة، تعاد االنتخابات بني 

املرشحني احلاصلني على أعلى نسبة من األصوات.

البلد  تقسيم  خالل  من  واجلهوية  العشائرية  تعزز  االنتخابية  األنظمة  بعض 
إلى وحدات انتخابية صغيرة، ما يدفع املرشحني إلى إعطاء األولوية للمصالح 
انتخابية  وحدة  البالد  اعتبار  فإن  املقابل،  في  الوطنية.   حساب  على  احمللّية 
واحدة ال ميكن أن يرافقه تبني نظام األكثرية في االنتخابات بل نظام النسبية، 
تشكيل  يعيق  ما  للحكم،  الصغيرة  األحزاب  من  الكثير  وصول  إلى  يؤدي  وقد 
حكومة مستقرة.  لذا فإن أي نظام انتخابي يتم تبنيه يجب أن يحافظ على وحدة 

الوطن ويعطي بعض احلرية للتمثيل احمللي.

10. واجبات املواطن األساسية: واجبات املواطن األساسية هي االمتثال للقانون، 
ودفع الضرائب، واخلدمة العسكرية إذا كانت واجباً مبوجب القانون، والدفاع 

عن الوطن في حال تعّرضه لعدوان خارجي.

11. املؤسسة األمنية والعسكرية: تخضع جميع السلطات األمنية والعسكرية إلى 
السلطة املدنية )احلكومة التي حازت على ثقة البرملان(، وتكون في الوقت ذاته 
خاضعة لرقابة ومساءلة أجهزة الدولة ذات االختصاص.  وال يجوز تدخل اجليش 
الدولة اخلارجي واستقاللها.   أمن  الدفاع عن  العامة في غير حاالت  في احلياة 
أو  مسيسة  وغير  مهنية  احترافية  أجهزة  والعسكرية  األمنية  األجهزة  وتكون 

حزبية، ويكون التعيني والترقية فيها وفق أسس ومعايير املهنية والكفاءة.

وعدم  واحليادية  باملهنية  العامة  اإلدارة  تلتزم  العام:  واملال  العامة  اإلدارة   .12
للمواطنني  اخلدمات  بتقدمي  تلتزم  كما  السياسية،  اخلالفات  في  طرفاً  دخولها 
دون متييز، ويحظر العمل السياسي داخل املؤسسات اإلدارية.  وتخضع جميع 
القرارات اإلدارية )أيَّاً كان مصدرها، حتى لو كانت صادرة عن هيئة أو شخص 
منتخب( لرقابة احملكمة اإلدارية.  وال يجوز التصرف في أمالك الدولة أو منح 
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امتياز باستغاللها إال بناء على القانون.  وال يجوز صرف املال العام إال من خالل 
احلكومة بعد إقرار املوازنة العامة من قبل املجلس التشريعي/البرملان.  وتلتزم 
أجهزة الدولة كافة بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية في شؤونها اإلدارية كافة، 
مبا في ذلك التصّرف في األموال العامة، والتعيينات، وغيرها من التصرفات.  

وينّظم القانون حق املواطنني في الوصول إلى املعلومات.

احلر،  االقتصاد  نظام  مبدأ  على  االقتصادي  النظام  يقوم  االقتصادي:  النظام    .13
اإلضرار  لعدم  الالزمة  الضمانات  ولتوفير  االحتكارات،  ملنع  الدولة  وتتدخل 
بالفئات االجتماعية املهّمشة والضعيفة.  وتكون امللكية اخلاصة مصونة، بحيث 
ال تنزع إال مبوجب القانون وملنفعة عامة ومقابل تعويض عادل.  وتلتزم الدولة 
االجتماعية،  الرعاية  وخدمات  للجميع،  والتعليم  الصحية  اخلدمات  بتوفير 

والتقاعد، وتأمني العجز والبطالة وفق قدراتها.




