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 *عاصم خليل

 

 قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للتقاضي في فلسطين:
 ** التطبيق، اإلنفاذ، ودور المحكمة الدستورية العليا

 

 المقدمة .1

، خييييرر تشييييران المع مييييل اسمينميييييل اسانعيييي ي يل  سيييي  اسشيييي ر  2016 / فبرايييييرشيييي    23فيييي  
سنتظيييي ار تامتتييييراو تنيييي  نيييييترا  اسمت  يييييم تظييييرتع تمنسيييي  وييييير اسمر يييييم    بنيييين اسعيييين م است  يييييم 
اسانعيي ي يم اييلا است يييي  تاست ييتر  شيي  تارتييي  ، تختفيي ت مييل  مه  يييم جتعييييوج اييل  ام تي ييي ن  عييستسم، 

فتح ت م و  ت  من  تان األمل اسانع ي يم بت ع  ق   تاتيش ف  اسمي ل اسببير  ف  عي ق ام قع   بيل 
ف  اس ام اسغربيم، بس ع م ع مينم  اسم ارو اس هتميم مل مختنف اسم  فظ ن مل است تل  سي  م ي يم 

  1را  هللا سنمش رهم ف  ام تي ي ن 

                                                           
 ي ميم بيرزين  اسي  ، ر  ف  اسق  تل اعت ل مش *

في  تي    ي     في   ي ل ، تمل اسمقيرر  شيرا  سنمؤسف  بنن سن شر   سنغم اإل هنيزيم ف  مينم اسشرييم تاسق  تل )اإلم ران( س راعمال  استر م تريمم  **
  سنغيم اإل هنيزييم  تيي ر اإلشي رى  سي  ن يت سي  ييت  تيي ي   ماأل يني اس راعيميتم  ت ،تاستريمم اسيربيم األ ن  )  إل هنيزيم(اختالف ن بيل اس ص  متيت  ني

تاسمييي ل  2017( سنييي   9اس عييخم اسيربيييم ستييتالا  مييع استييي يالن استيي   ييرنن تنيي   يي  تل اسم همييم اس عييتتريم اسينييي   تييييم تب يي  اسقييرار  قيي  تل ر يي  )
   م ن ييت تييي  است بيييت سنقيي ر  س ييرترى ام ييال  تنيي  استييي يالن استيي  نتيي  بسيي  اسقييرار  قيي  تل 2006( سنييي   3سقيي  تل اسم همييم اس عييتتريم اسينييي  ر يي  )

 تن   يو متا     تل اسم همم اس عتتريم اسيني  تاسمش ر  سيس  ا   ف  الا اس  ث  
1 “Palestinian security set up checkpoints to stop teachers protest,” Maan News, 23/2/2016. Available at:  
https://goo.gl/NIvgil 
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ترهييزن اس ق شيي ن اسيي اارى بيييل ت مييم اس يي و 
فييي  نتقييي   ام تي يييي ن  يييتل مييي   لا هييي ل ا ييي   

ل   قييييتق فييييالت  سنمينميييييل م تاييي  بسيييي  اس هتمييييم، تا 
 ييييييي ت ق يييييي   استينييييييي  ه فاسمخ ييييييص س  ايييييي قاإلهيييييي ل 
األمييل، تنيي  مق ر ييم   سق  تيي ن األخيير  )  ت تم  ييا

عييبي  اسمليي ل(  نعييانم نخيير  ظسييرن تنيي  اسعيي ح 
 مه  يييييم  قيييييتق  فييييي   يييييتة ايييييلى األزميييييم، متينقيييييم

تمعيييييييييييتت  اس رييييييييييييم  اخييييييييييي  اسميتميييييييييييع  اإل عييييييييييي ل
اسانعيييييي ي  ، تاسييييييل  يييييييرت    شييييييه  هبييييييير  تييييييييم 
 2اإلييييييييراةان استقيي ييييييييم استييييييي  اتخيييييييلتس  اس هتميييييييم،

ترف ييس  امتتيييراع  مملنييييل تيييل ايييل  استظييي اران، 
تاسقيت  است  فر تس  اسشر م تاأليسزى األم يم تن  

  3 ريم  رهم اسمتظ اريل 

مقتسييييم نل  يعيييي ت  اييييلا اسمليييي ل فيييي  تبييييرار
ملييي ل اس ييي  فييي  اس قيييتق اإل ت ييي  يم تاميتم تييييم 

استمتيع  ظيرتع مييشييم مالاميم، اسيم ، تاستينيي ، ت 
ل اس قيتق اسم  ييم تاسعي عييم، وير   بنيم سنا ي  تي

ملييي   ظييير امتتقييي ل تام تيييي ز استيعيييا ، ت رييييم 

                                                           
2
 ‘West Bank teachers' strike goes on despite PA 

crackdown,’ Al Jazeera (9 March 2016). 
https://goo.gl/U7AW6Yl 

تنيييي  ميظيييي   تييييي ر اإلشيييي رى  سيييي  نل  تسييييم فنعيييي يل  يييي   ن مييييؤخرات  3
  سال يييال  تنييي  اسمي اييي ان استييي  اإل عييي لاسمي اييي ان اس تسييييم س قيييتق 

  شه  نبلر تا يالت، ا ظرل  2014   ق تنيس  اسرايو ت  و ت   
Dalia Hatuqa, “'Paradigm shift': Palestinians join 
treaties”, Al-Jazeera 22 April 2014. Available at: 
https://goo.gl/fDaCuH  

اس رهيييم، ت رييييم اساهييير، ت رييييم امتتقييي   تاستيبيييير  
ايييل  اسخال يييم، تاستييي  يشييي ر  سيسييي   شيييه  متبيييرر 

، ُتيِنُم ييي  ن يييت تفييي  اإل عييي ل يييمل  راعييي ن  قيييتق 
م يييييي  نل ُ خيييييير بيييييل نل ُ قت يييي   4ميتمييييع تيييي  ل،
يم تبيييل  تت يي  تمييتر  رز  يي ، نت ُ خيييير   ريقييم تيعييا

ِر      بيل خ ت يت   ت م يم نع 

ت يييي تل اييييل  استر ييييم،  مي ر ييييتس  سن ظريييييم 
استقني يم است  تاّرق بيل نييي ل مختنايم ميل اس قيتق 

 (اس قيييييتق  ) ييييييوب ييييي ةت تنييييي    تييييي ى نل  ي يييييس  
ييع اس قيي ش اسييل   جعيينب ج ت ي ييس  ج يييي ب ج، نل تتعِّ

ت يييي  يم تاميتم تيييييم ايييي  يييييّ ت  نل اس قييييتق ام 
ايلا اسيي ل سيت  5 اإل ع لني  ت ت  رر  مل  قتق 

 ييي ست تران اسق  ت ييييم اسرايعيييم  مرت  يييمييييلتر  تييييم 
است  ع  ن خالل اسقرل اسيشريل،  م  فيسي  اسقي  تل 

 6اس تس  اإل ع    تاسمتي ن اس عتتريم اس  يلم 

فيي  اس يييل اسييل  يقييّ   فيييت اسقيي  تُل اسيي تسّ  
ت ييي  يم تاميتم تييييم تنييي  ن سييي  ت ييي ى اس قيييتق  ام 

متي  عييم مترا ييم مييل اس قييتق، فييعل اييلا م ييتبيير 

                                                           
4
 Jeff King, ‘Introduction,’ in Judging Social Rights 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1. 
5
 Ibid., 1-2. 

6
 Ibid., 1; Cass R. Sunstein, Designing Democracy: 

What Constitutions Do (Oxford: Oxford University 
Press, 2001), 221; David Landau, ‘The Reality of 
Social Rights Enforcement,’ Harvard International 
Law Journal 53 (2012): 406-7.  

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/west-bank-teachers-strike-pa-crackdown-160309061718386.html
https://goo.gl/fDaCuH
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اسشيييييه  اسييييييل  يييييييت  تقييييي يمس   ييييييت  ييييييمل اس عيييييي تير 
  7است  يم 

فييييي  ايييييل  استر يييييم، ع عيييييي  س ي  يييييم تيييييل 
عييييييييييؤال فيميييييييييي   لا ه  يييييييييين اس قييييييييييتق اميتم تيييييييييييم 
تام ت ييي  يم، ته تيييييم سترعييييخس   يييمل اس عيييتتر 

األع عييييي  سنعييييين م است  ييييييم اسانعييييي ي   )اسقييييي  تل 
 قت يي ت نع عيييم  سانعيي ي يم(،  يي  رى تنيي  نل  تيتبييرا

فييييي  فنعييييي يلق تفييييي   ييييي ل  بيييييتل ايييييل  اسار ييييييم، 
عتعي  ال  استر م ست  ي  ن  ميل ايل  اس قيتق تي  
ت  يييينس   تممييي  يزيييي  ميييل تيقيييي  اس  سيييم،  قيقيييم نل 
 ييييو ايييل  اس قيييتق ب عييي  م ماقيييت ى ميييل اسييي ص، 

 مرهيز مختنيف بل تتمتع ت ي س  الخر ملهترى تس
ل مي  ايييي  اسيييي  ي  و س يييي ت   يييييث  ق اخيييي   اس عييييتتر

يهييييييتل م ت يييييي ت  شييييييهنس  اسمهتييييييت  فيييييي  اس  ييييييتص 
اس عيييييتتريم نت مرت  ييييي ت بت بيقسييييي  اسييييي  ي  ميييييل  بييييي  

 مؤعع ن اس تسم )م عيم  اسم  ب (  

ع شييييي ر  فييييي   تفييييي  خ ييييي  ايييييلا اس قييييي ش،
ميييي   لا ه  يييين اييييل  اس قييييتق اميتم تيييييم اإلي  ييييم ت

 ت   يم نع عيم، م عيم  تن  است  تب ت منزمم تام
تل األع عيي ، ايي     ت ييي ت  تييييم ترعييخيس  فيي  اسقيي  

تف  اسخت  ،  8   بنم سنتق    –تي  غ  نل تبتل  –
                                                           

7
 Courtney Jung, Ran Hirschl, and Evan Rosevear, 

‘Economic and Social Rights in National 
Constitutions,’ Am. J. Comp. L. 62 (2014), 1054. 
8
 King, ‘Introduction,’ 3. 

ع    ش استا ي ان اس ظريم تاسيمنيم  سال تراح اسق ا  
  ل تن  اسم همم اسمخت م، تمل خالل  ييراةان 

تنيي    ايي ل اس قييتق استق  يي  اس عييتتريم، نل تيميي  
 ام ت   يم تاميتم تيم اسملهترى ف  اس عتتر  

 الحماية الدولية للحقوق في فلسطين. .2

  ُن شان اسعن م است  يم اسانع ي يم  متي
،  يث نععين 1993اتا  ي ن نتعنت اسمت يم ت   

ههي ل يتمتع  عن  ن    ايم، شخ يم، تتظياييم 
م  ت ى تن  نيزاة مل اس ام اسغربيم ت  ي   ويزى 

م نل نت م  عم  جم     اس ه  اسلات ج  تميع  قيقي
بسيي  اسيمييييم اسي مييم  ج تسييم فنعيي يلج )استيي  اتترفيين

 9(2012سألمييي  اسمت ييي ى ه تسيييم ويييير ت يييت تييي   
  سيييييم لان عيييييي  ى ) سييييي   ييييي  الل(، ت قيييييسيعييييين  ت 

عييييرااي  ايييي  اس تسييييم است ييييي ى لان اسعييييي  ى  اخيييي   
                                                           

،  يي ي  رايييو اسعيين م اسانعيي ي يم، اسييل  2011 / عييبتمبرخييالل نينييتل 9
م    رايو اسني م است ايليم سم ظميم است ريير اسانعي ي يم،  يشغ  ني  ت 

سي تيم األم  اسمت  ى اسب منم في  مينيو األميل  تميل نيي   بيتل   ن  ت 
اس نيي ، م بيي  مييل اس  ييتل تنيي  تت يييم  يي بيييم مييل نونبيييم نت يي ة 

،  ميي  في  لسيي  يميييع األت يي ة ت ييتات  15مييل ن ي   9مينيو األمييل )
اسخمعييم اسيي ااميل(، تنونبيييم اسلنليييل فيي  اسيمييييم اسي مييم سألميي  اسمت يي ى  

شيينت فيي  اس  ييتل تنيي  األ ييتان اسالزمييم فيي  ت يي  رفييو اس نيي   ييي  ف
 مينو األمل  سمزي  مل اسمينتم ن  تل اسعي ق، ا ظرل

Michele K. Esposito, “Update on Conflict and 
Diplomacy: 16 August 2011–15 November 2011,” 
Journal of Palestine Studies, 41, no. 2 (2012), 153-89. 

، اتتم ن اسيميييم اسي ميم سألمي  2012مبر تشريل اسل   /  تف 29تف  
اسييل  ييتييرع  انعيي يل ه تسييم وييير  (A/RES/67/19)اسمت يي ى اسقييرار

في    تسيم ت يت 193 تسم مؤي ى، مل ن    138ت ت  ته ل ا    
 تل است تين  ت تات  41 تل مي ر م، تامت     9األم  اسمت  ى، ت 

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19


 عاصم خليل

 

4 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

فنع يل است ريخيم  تا  ال   مل هت س   تى ا تالل، 
عييرااينيم  شييه  متبييرر امستييزا  رف يين اس هتمييم اإل

بتايبتسيييييييييي  اس تسيييييييييييم استي   يييييييييييم اتييييييييييي   األرا يييييييييي  
شييي رى اسانعييي ي يم اسم تنيييم،  ييييث رف ييين  تييي  اإل

مستزام تسييييي  اسمترت يييييم  متيييييي  اسمي اييييي ان اس تسييييييم 
، تسي يم اس قيتق ام ت ي  يم اإل عي ل)سني م  قيتق 

تاميتم تيم تاسلق فيم(  مل تق ريرا  است  يم  تل 
  تيت ييييي  و ايييييلا اسمت يييييف  شيييييه  اإل عييييي ل قيييييتق 

 يييييي رل مييييييع اسمت ييييييف اسييييييل  تتب يييييي   سي ييييييم  قييييييتق 
 ييييي  يم ، تاسني يييييم اسمي ييييييم  ييييي س قتق ام تاإل عييييي ل

تاميتم تيييم تاسلق فيييم، تهالاميي  هييرر است بييي  تنيي  
همييي  ن ييييت م يتعييي  مييييع مت ييييف  10ايييل  امستزاميييي ن 

م همييييييم اسييييييي ل اس تسيييييييم فيييييي   همسيييييي  امعتشيييييي ر  
 11 2004اسميرتع سي   

 اإل عيييييي ليرتيييييي  اسقيييييي  تل اسيييييي تس  س قييييييتق 
استزاميييي ن تنيييي  اسعيييين م است  يييييم اسانعيييي ي يم تييييي   

 م ن يت ت تي   اسم  شر سعه ل اسخ  ييل س همس  ا
نمييي   سي يييم  معييي ةسمت ت ييين  ريييي ، سييي  تبيييل اسعييين م 

اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم تاسلق فييييييم تيييييل 
                                                           

10
 See, Maarten Den Heijer and Rick Lawson, 

‘Extraterritorial Human Tights and the Concept of 
'Jurisdiction,’ in Malcolm Langford, Wouter 
Vandenhole, Martin Scheinin and Willem Van 
Genugten (eds.), Global Justice, State Duties: The 
Extraterritorial Scope of Economic, Social and 
Cultural Rights in International Law (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013), 167-169.  
11

 Ibid, 167-8. 

اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم اسمترت ييم  متييي  
اسمي ا ى، تا    سم  ي  عي  ن في  است ين اسيل  سي  
تبييل  فيييت عيين م  هتميييم تتمتييع   سقيي رى اسمتعيي تيم  

  اإل ع لمي ا ان اس تسيم س قتق سنت  ي  تن  اس

ار اسيميييييم اسي ميييم سألمييي  فيييتر اتتيييراع  ييير 
 12(  انع يل ه تسم ويير ت يت،19/67) اسمت  ى
سعييييين م اسانعييييي ي يم ميييييل اسم ييييي   م تنييييي  ا ُمه ييييين

تبتمه سييييي  ميييييل اسم ييييي   م،  13اسمي اييييي ان اس تسييييييم 
ت يي ح اسعييين م است  ييييم اسانعيي ي يم م  عييي م تنييي  

تم تيييم،  يي سرو  م تامي م يتسيي  سن قييتق ام ت يي  ي
عيييييي  ى ه منيييييم تنييييي    نيمسييييي   ميييييل ن سييييي  م تمييييي رو

، ت ييي م  2014تعيييه  ت  ظسيييرن ايييل  اس  سيييم تييي   
    ن  تسيم فنعي يل تني  اسيسي  اسي تس  اسخي ص 
 يي س قتق اسم  يييم تاسعي عيييم تاسيسيي  اسيي تس  اسخيي ص 

   س قتق ام ت   يم تاميتم تيم تاسلق فيم 

تني  نل   ت ت سميي  ت ف   يل نل ا     يم ت
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم ت ييييي رر  يييييمل 

فمييل اسمسيي  امتتييراع  يي ل اييل   14،اإل عيي ل قييتق  
اس قييييييتق ت  ،س قييييييتق )اس قييييييتق اسم  يييييييم تاسعي عيييييييما

                                                           
12

 UNGA Res. 67/19 (November 29, 2012) UN Doc 
A/RES/67/19.  

تنيي  تيي   مييل  ت يي ورايو اسيي،  يي  ق 2014نبرييي   / يعيي ل 1فيي   13
اسمي اييي ان  تشيييمنن ايييل  اسمي اييي ان مييي  ينييي ل اسيسييي  اسييي تس  اسخييي ص 
  س قتق اسم  ييم تاسعي عييم تاسيسي  اسي تس  اسخي ص  ي س قتق ام ت ي  يم 

 ’.Hatuqa, ‘Paradigm Shiftتاميتم تيم تاسلق فيم  ا ظرل 
14

 King, ‘Introduction,’ 1. 
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ام ت يي  يم تاميتم تيييم( تيي  عيي سم  تا  راراميي  فييي  
تسيييييي يل  تسييييييييل م ا يييييينيل، اميييييي  اسيسيييييي  اسيييييي تس  

م، اسيسيي  اسيي تس  اسخيي ص  يي س قتق اسم  يييم تاسعي عييي
اسخييييييييييي ص  ييييييييييي س قتق ام ت ييييييييييي  يم تاميتم تييييييييييييم 
تاسلق فيييييم  تيشييييّه  اسيسيييي ال،  سيييي  ي  يييي  اإلتييييالل 

اسشييرتم ج، ميي  يشيي ر  سيييت بييياإل عيي لاسييي سم  س قييتق 
 15ج اإل ع لاس تسيم س قتق 

ال اس يييييتتيل ميييييل تتنييييي  اسيييييرو  ميييييل نل ِهييييي
اس قييتق اميي  يييزة مييل اس ظيي   اسيي تس   اعييت،  م نل 

فيييي ت ُيرعيييي  تيييي  ى بيييييل اسيييييي  األتل مييييل ا ييي   اختال
اس قييتق )  إل  سييم تنيي  اس قييتق اسم  يييم تاسعي عييم( 
تاسييييي  اسلييي    مييييل اس قيييتق )اس قيييتق ام ت يييي  يم 
تاميتم تيييييم  شييييه  نع عيييي (  فايييي  است يييين اسييييل  
سيبيين فيييت اييل  استار ييم  ترات نل يي ة تمنيييم اس ييي وم، 
فع سييييييييي  الل م يييييييييننمق   س س ييييييييييم، تميييييييييل اس   ييييييييييم 

يخيييم، تيي  تق يييل اسمي ايي تيل تاست يي ي  تنيسميي  است ر 
 تقري  ت    اعت ت شرام  ف  است ن

ت ظرات سلس ، فع  ي  مي فتتتل سنتعي ؤل  يتل 
األعي و اسيل  ييي  استمييييز ميل خالسيت بييل ايي تيل 
اسميميييتتتيل ميييل اس قيييتق  تيظسييير تاعيييير ميقيييتل 
فيييي    يييي ر ت اييييييل تت بييييي  هنتييييي  اسميمييييتتتيل ميييييل 

                                                           
اس قييييييييتق ام ت يييييييي  يم تنيييييييي  اسييييييييرو  مييييييييل نل اس قييييييييتق اسلق فيييييييييم ت  15

نت ي تل اس ييت  األتل   سيين  ي   وييير،  اعيت تاميتم تييم تشييتر  في  اس ظيي  
 .تم تن  ن  معتت  ف  ال  استر م

س قييييييييييتق ام ت يييييييييي  يم اس قييييييييييتق  تتنيييييييييييت، فييييييييييعل ا
يي بييييي ت فيييي   تاميتم تيييييم تت نيييي  جتيييي خالت  هتمييييي ت 

ام ت ييييييي  ج    ريقيييييييم سيعييييييين   سم  عييييييي م   س عييييييي م 
تيخاييييييييي  اييييييييلا استميييييييييييز  16سن قييييييييتق اسبالعيييييييييهيم 

است ييييي يف  اسيييييل  ي شييييي  تييييي  ى فييييي    ييييي ر اسميرفيييييم 
اسم ت يييييييم  ييييييتل اييييييلا اسمت ييييييت ، تاسييييييل  ياييييييي  نل 

نبيم، اس قيييييتق اسم  ييييييم تاسعي عيييييييم اييييي   قيييييتق عيييييي
تاس قييييييتق ام ت يييييي  يم تاميتم تيييييييم ايييييي   قييييييتق 

 17 يي بيم 

تنييييييي  ايييييييل  استار يييييييم،  عيييييييت يع نل  تب ييييييي ةت 
 ل ت قي  ت بي  اس قيتق   عتخنص اعت ت ي ت ياي  

ام ت ييييييييييييييي  يم تاميتم تييييييييييييييييم يت نييييييييييييييي  ميييييييييييييييتار  
تمخ  يي ن فيي  اسمتاز ييم اس هتميييم، فيي   يييل نل 
ت بييي  اس قييتق اسعي عيييم تاسم  يييم م ي تيي ر سييلس   

متي ييم سنتشيهي  فيي  اييلا   ت ميع لسيي  فييعل ا ي   نععييت 
اسم  يييييم امعييييت مل  نتمت، و س يييي ت ميييي  تييييؤلر اس قييييتق 

تن  ميزا يم اس تسم، تيال ظ ايلا استي لير تاسعي عيم 
و س يي ت فيي  استبيي سيف اسمرت  ييم  ق يي   اسي اسييم  همييي  
يييي ر امتتييراع نل استزاميي ن اس تسييم تييي   اس قييتق 
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 Mark Tushnet, ‘Comparative Constitutional Law,’ 
in Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann 
(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law 
1225-1258 (Oxford: Oxford University Press, 2006), 
1231. 
17

 Ibid.; David S. Law and Mila Versteeg, ‘The 
Evolution and Ideology of Global Constitutionalism,’ 
California Law Review 99, no. 5 (2011): 1195.  
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اميتم تيييييييم تام ت يييييي  يم سيعيييييين هنسيييييي  استزاميييييي ن 
مل لس ، فيعل استزامي ن ب  تن  اس قيو  يي بيمج  ج

است بيييي  اسب مييي  سن قيييتق ام ت ييي  يم   اس تسيييم تيييي 
تاميتم تييييييم ي يييييّت  تنيسييييي  ن ي  ييييي ت اممت ييييي   تييييييل 
نشييه ل ميي ييم مييل اساييي ، تمييل األملنييم تنيي  لسيي ل 

س ييي  اممت يي   تييل   شيي ة ا تبيي ران تيييي  مييل ا
استفيي ة   يي  اسعييهل اسمالاييي ق  تيي    س عيي م سألفيييرا  
اسقييييي  ريل تنييييي  ت مييييي  تبييييي سيف اسعيييييهل   ييييييث م 
يترتييي  تنييي  ايييلا امستيييزا  ن  تييي لير  م  شييير تنييي  
ميزا يييييييم اس تسييييييم،  م ن ييييييت  ييييييرتر  ستمتييييييع األفييييييرا  

   س قتق ام ت   يم تاميتم تيم 

تاعيييييير بييييي ي  سنتميييييييز بييييييل  ييييييي   يمهيييييل 
اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم تاس قييتق اسم  يييم 
تاسعي عيم  ع  معتت  اس  يم نت اس يرترى اسيل  

فيي  اس يييل اسييل   ت ي عيي  سبيي  مت ييت  مشيي ر  سييي
تظسييير فييييت اس قييييتق اسعي عييييم تاسم  يييييم تنييي  ن سيييي  
تايييييرو استزامييييي ن م  شييييييرى تنييييي  اس هتميييييم،  فييييييعل 

 ت ييي  يم تبييي مت ميييل لسييي ، اس قيييتق اميتم تييييم تام
تت ق  ت  ه  استا ع  شيه  ويير م  شير ميل خيالل 

  يييييي  اييييلا نشييييه ل ميي ييييم مييييل األفييييي ل اسمبرميييييم
استاعييير مزييي ات مييل استبريييران فيي  استيبيييران اس  يقييم 
سنمي ايي ان اس تسيييم   يييث تيي ص اسميي  ى اسل  يييم مييل 
اسيسييي  اسييي تس  سن قيييتق اسم  ييييم تاسعي عييييم تنييي  مييي  

  يي ل ت تيير  تتبايي   هيي   تسييم ت ييت   ينيي ل جتتيسيي

سيميييع األفييرا  اسمتيييت يل فيي    نيمسيي  تاسخ  ييييل 
ستميتسيي  اس قييتق اسميتييرع بسيي  فيي  اييلا اسيسيي ،  تل 
تمييييييز مييييل ن   ييييت ، مليييي ل اسييييي و، نت اسنغييييم، نت 

نت  ،رن  اسعي عيييي  نت وييييير اسعي عيييي اسيييي يل، نت اسيييي
األ ييييييي  اسقيييييييتم  نت اميتمييييييي ت ، نت اسمنبييييييييم نت 

 ج مه  م نخر   منت نياسمتس  

مل  11/1تمل    يم نخر ، ت ص اسم  ى 
اسيسيييييييي  اسيييييييي تس  اسخيييييييي ص  يييييييي س قتق ام ت يييييييي  يم 

تقييير اسييي تل م تنييي  مييي  ينييي ل جتاميتم تييييم تاسلق فيييي
األ ييييراع فيييي  اييييلا اسيسيييي    يييي  هيييي  فيييير   معييييتت  
مييشيييي  م  عيييي  سييييت تألعييييرتت،  ميييي  يشييييم  اسغييييلاة، 
تاسمنييي و، تاسمعيييهل، تاست عييييل اسمعيييتمر سظيييرتع 

ع اسخ يييييييتان اتعيييييييتتخل اسييييييي تل األ ييييييير اسمييشيييييييم  
، مييييييع امتتييييييراع اسالزمييييييم س ييييييم ل ت بييييييي  اس يييييي 

  اميييييم استييييي تل اسيييي تس  اسقيييي ا  تنيييي  اإلرا ى اس ييييرى 
بسيييييلا اس ييييي  ج  ت ييييي  فعيييييرن سي يييييم األمييييي  اسمت ييييي ى 
اسمي يييم  يي س قتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم تاسلق فيييم 

ت  اييييل  اسميييي  ى تنيييي  ن ييييت يترتيييي  تنيييي  اسيييي تل ف يييي
تاييييت يتمليييي  فيييي   ،نع عييييي ت   س يييي  األ  يييي ج جاستزاميييي ت 

ت  س يييييييي  األ  يييييييي  اسمعييييييييتتي ن  –ج ييييييييم ل ت قييييييييي 
 18األع عيم سب     مل اس قتق ج
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 Sunstein, Designing Democracy, 229-30. 
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ت ريخيي ت  ته  ن استميي ن اسمت ي ى األمريهييم
استقعييييييي  بيييييييل  قييييييتق  تا يييييي ى مييييييل نبييييييرز مؤييييييي  

  تت  رايييييي  مييييييل اسيييييي تل اسقنينييييييم استيييييي   19،اإل عيييييي ل
 ييييي   ن تنييييي  اسيسييييي  اسييييي تس  اسخييييي ص  ييييي س قتق 
اسم  يم تاسعي عيم، تسي  ت ي  ق تني  اسيسي  اسي تس  
اسخ ص   س قتق ام ت   يم تاميتم تييم تاسلق فييم 
) تيييي  ت ريخييييت(  تيتايييي  اييييلا اسمت ييييف اسيييي تس  مييييع 
ترتي يييي ن اسعي عييييم األمريهيييييم اسم نيييييم، ت يييي ألخص 

يخ اس عيييييتتر  سن قيييييتق ام ت ييييي  يم  ييييييف استرعييييي
تاميتم تيييييم فيييي  اس عييييتتر األمريهيييي ، تميييي  يييييرت   
بييلس  مييل تيير   اس ظيي   اسقيي  ت   األمريهيي  سنتي ميي  

 سيييي  نمييييع اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم تنيييي  
  قتق   بنم سنتق     

  إل يييي فم  سيييي  لسيييي ، فييييعل اسيسيييي  اسيييي تس  
سلق فييم اسخ ص   س قتق ام ت   يم تاميتم تييم تا

يتيييح سنيي تل تمييل خييالل اسم يي   م تنيي  برتتتهييتل 
تاييييت  –اختييييي ر  اعييييتخ ا  آسيييييم اسشييييه ت  اسار يييييم 

ابتبيي ر و ايي  تييل اسيسيي  اسيي تس  اسخيي ص  يي س قتق 
اسم  يم تاسعي عيم  تالا مل ل آخير يقت  ي  سنتشيهي  
ف  امتت  ران اسمختنام اسمتينقم ف    بنيم هي  ميل 

                                                           
19

 Craig Scott and Patrick Macklem, ‘Constitutional 
Ropes of Sand or Justiciable Guarantees? Social 
Rights in a New South African Constitution,’ U. Pa. L. 
Rev. 141 (1992), note 45, citing D.J. Galligan. 
Discretionary Powers: A Legal Study of Official 
Discretion (Oxford: Oxford University Press, 1990), 
19.  

 تيم تاس قتق اسعي عيم اس قتق ام ت   يم تاميتم
 21ف  است ن اس  س ، ا ي    20تاسم  يم سنتق    

ختيييي ر   سييي   تسيييم ت يييت فقييي  فييي  اسبرتتتهيييتل ام
ت يي  ق ج تسييم فنعيي يلج تنيي  اييلا اسبرتتتهييتل، تم 

 تسييم تربيييم  يي   ن عييتاة  بيي  اسربيييع اسيربيي   منييي
نت  ي    تالا يقت  ي  سالعيت مل تني  نل است ي ي  

  اسخييي ص  ييي س قتق ام ت ييي  يم تنييي  اسيسييي  اسييي تس
تاميتم تيييييم تاسلق فيييييم م ي  ييييت    س ييييرترى تنيييي  
تغيييييييييير اسمتا ييييييييف اتييييييييي   ميييييييي     بنيييييييييم اس قييييييييتق 
ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم سنتق  يييي  تنيييي  معييييتت  

 اسق  تل اس تس  

 الحقوق المرسّخة دستوريًا  .3

ستي   ام  راع تل اسمت ت  األع عي ، 
ستر ييم وييير مستمييم م بيي  مييل است بييي  تنيي  نل اييل  ا

  مستزميييييي ن اسانعيييييي ي يم اسم بلقييييييم تييييييل مي ايييييي ان 
اس قييييتق اميتم تيييييم تام ت يييي  يم ت تيييي  تسييييت تيييي  
است رق أللر  اسم    م اسانع ي يم تن  مي ا ان 

فيي  اييل  استر ييم نل  تِ اس تسيييم، سيي    يي اإل عيي ل قييتق 
ميييييييي ن فنعيييييييي يل اسمترت ييييييييم تنيييييييي  اييييييييل  استز ا تت ييييييييع 

ت م يييييم اس قيييييتق  اسمي ايييي ان فيميييي  يخييييص ا تييييرا 
ام ت ييي  يم تاميتم تييييمق بييي  تنييي  اسيهيييو،  فقييي  

                                                           
20
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ه يي  مييي سيل نبليير ست  ييي  فيميي   لا هيي ل ا يي   تييرا   
م  قييييي  تاتعييييي ق بييييييل اسمت يييييف اسييييي تس  تاسمت يييييف 

م اس قيييييتق يييييياسم نييييي  اسانعييييي ي   فيمييييي  يخيييييص   بن
 21ام ت   يم تاميتم تيم سنتق    

 يي   ن اسعيين م اسانعيي ي يم تنيي  اسقيي  تل 
األع عيي ، اسييل  سييت مه  ييم  عييتتر مهتييت  تمت يي  

نت تني   ي   –يرعخ  قتق ميي م ه قتق نع عييم 
تيبير اسقي  تل األع عي  اسانعي ي   ج قيتق ت ميم ج 

 ب  نل يت   ت  –الا يي   نل اسعن م اسانع ي يم 
بي  اسيميييم امتتراع بسي  ه تسيم ويير ت يت ميل  ِ 

قيييييي ت ت ييييييرفن ه تسييييييمق تف –مييييييم سألميييييي  اسمت يييييي ىاسي 
معب  نل اس قيتق  س عتتر مهتت  تمنز  مع   بتل

األع عييييييم ت تييييي ر  سييييي   يييييص  عيييييتتر  ستييييي تيمس  
فعل وي    يي ز نبلر،عي  ل اساهرى بس   تإلت م يت

اسعيييييييي  ى سييييييي  يهيييييييل ت اقييييييي ت نمييييييي   ترعييييييييخ اسعييييييين م 
 22اسانع ي يم سن قتق ام ت   يم تاميتم تيم 

                                                           
اييل  استر ييم م تت يي تل اسم يي  ر )اسم نيييم تاس تسيييم( سالستزاميي ن استيي   21

تقييييي   عييييرااي  هعيييين م ا ييييتالل  تمييييل نييييي  معيييي امم نبليييير يييييت ى فيييي  
مييل اسم سييييم م نييت  ا يي   تمييل  مختنايي ت  تييل اسعييؤال فييعل  تتيي ت  اإلي  ييم

سن ظييير فييي  امستزامييي ن استييي   عييينيم ت  شييي ل ايييلا اإل ييي ر نل ييييتفر نع عييي ت 
تل اسييي تس  اإل عيي    تاسقييتا يل األع عييييم اإلعييرااينيم تنييي  يار ييس  اسقيي  

 تاميتم تيم   م تسم  عرااي  فيم  يتين    قتق اسانع ي يل ام ت   ي
سل تخ ص ال  استر م مع  م سال تقي  ان اسم تمنيم  يتل  يال يم  22

الا اس سج    يث  تاترو نل امفتق ر  س  اسعي  ى م يشيه  تق يم نمي   
تر  سن قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييمق   ت  ستيي س  يمهييل استرعيييخ اس عييت

نل ييييت  ت نييييي  فيميييي   لا ه  يييين اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم   بنييييم 
 

، سييي  يتت يييف األمييير تنييي  ميييير  تميييع لسييي 
ترعييييييييخ اس قيييييييتق ام ت ييييييي  يم تاميتم تييييييييم ميييييييل 
اسعييين م اسانعييي ي يم ميييل خيييالل اسييي ص اس عيييتتر ،  

اسر   ييم  تييي تز لسيي  نل تب يين اس هتمييم مؤععييمبيي  
اس عييتتريم تنيي  اسقييتا يل تتنيي  األتميي ل اس هتميييم 

/  يعيييي لفيييي   ميييل  بيييي  اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي  
اسييييييرايو اسانعيييييي ي   م مييييييت  ،  يييييي   2016  برييييييي 

مميييي   –ت يييي و بتيييييييل   يييي ى اسم همييييم اس عييييتتريم 
ن    سييييي    يييييي ة اسي يييييي  ميييييل اسخالفييييي ن اسمتينقيييييم 
 شيييييرتيم اسم هميييييم تاعيييييتقالسس  تناميتسييييي  اسق  ت ييييييم 
تاس عيييييييييتتريم تاسعي عييييييييييم  اخييييييييي   ظييييييييي   اسعيييييييييين م 
اسانعيييي ي يم  تس يييييل تشييييهي  اسم همييييم اس عييييتتريم، 

م  مرايييييييم اسق ييييي ي  ه  ييييين اسم هميييييم اسينيييييي  مهناييييي
اس عتتريم  تبسل  اس ام، ت  اسا ي  في  تي    نيي  
مل اسق  ي ، تين  ت   م س   ي س قتق اسراعيخم في  

  اسق  تل األع ع  

استر ييم، سيي    يي يح ن ييت، تسغ يييم هت  ييم اييل 
تيرو    ي  تت يمل ترعييخ اس قيتق ام ت ي  يم 
تاميتم تيم  مع لس ، فعل لس  م يقن  ميل نامييم 

اس  سيييم اسانعييي ي يم فييي   راعيييت   هملييي ل تنييي   ت ييي تل
  بنيييم اس قييتق اميتم تيييم تام ت يي  يم سنتق  يي ل 
فقنييييييييم اسق ييييييييي ي  اسمتينقييييييييم  ييييييييي س قتق ام ت ييييييييي  يم 
                                                                                       

تييل الليي ر استيي  يرتبسيي  اييلا اسخنيي  تنيي    بنيتسيي   سنت ايييل اسق يي ا   يييي ات 
 سنت بي   
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تاميتم تيييييييم م ي ايييييي   مه  يييييييم نل ييييييييرو نميييييي   
اسم هميييييييييم اس عيييييييييتتريم   ييييييييي ي  تتينييييييييي   ييييييييي س قتق 
ام ت   يم تاميتم تيم سنبن فيس ق تايلا ام تمي ل 

 –تسييييو ن ييي   –مييي  يييييي  ايييل  استر يييم نبلييير  ايييت
 ينم   سمت ييت  م يي  اس راعيم  األايي  مييل لسيي  نل 
تيييييييي   تييييييييييت  عيييييييييتاب    يييييييي ايم فييييييييي   اسم هميييييييييم  
اس عييييييتتريم اسينييييييي  نت اسم همييييييم اسينييييييي  نت م همييييييم 
اسييي ل اسينييي  م يي يي  ن ييت م تتييي   زاتيي ن    ت يييم 
تتين   ي س قتق ام ت ي  يم تاميتم تييم    س س ييم، 

ميييل ايييل  اس زاتيي ن سيييل ت ييي    س يييرترى  عل تييي  ات فيي
تني  لسي  اي   مل مت م  ع  ت  –لرتتس  ف  اسم همم 

   يم مينم  اسم ارو اس هتميم 

، خرر آمع 2016 /  بري  يع ل 19ف  
اسييي منيل فيي  اسق يي   اسخيي ص سنتظيي ار  يي  اسقييرار 
 قييي  تل اس يييم ل اميتمييي ت  اسيييل  اتتمييي   اسيييرايو 

تهييي ل سييي    23 2016و مييي ر  /آلار 2تّ ييي و فييي  
اسمتظ اريل ت   ميل امتترا ي ن اسمتينقيم بعتي ا  
اسقييييييي  تل )اسيييييييل  سييييييي  يعييييييي قت مشييييييي تران ت ميييييييم نت 
ايتم تييي ن ميييع مملنييييل ميي ييييل(، تا  يييرار  ) متيييي  

                                                           
، ف  اسيري ى اسرعيميم اسانعي ي يم 2016( سني   6اسر   ) مال  شر   23

  20/3/2016( بتيي ريخ 11)است يي اع اسانعيي ي يم( فيي  تيي   ممتيي ز ر يي  )
( سنييي   19 يي ار  ييرار  قيي  تل ي ييي  ي ميي  اسيير   )ع يي   رايييو اسعيين م ب

نسغي  اسقيي ي  ت يي   بي يو استييي يالن استيي  ه  ين ا يي   م  س يي ن  2016
( بتيييي ريخ 13اسرعييييميم فيييي  تييي   ممتيييي ز ر يييي  ) بسييي ، ت شيييير فيييي  اسيريييي ى

20/10/2016    

اسمرعيييييت  اسرا عييييي ، تايييييت فيييييي   ييييي تج تيييييل تي ييييي  
(، 2007اسمينيييو استشيييريي  اسانعييي ي   م يييل تييي   

 ت  م نل لسييي  سييي  يهيييل  ييي    ييي ل ميييل األ يييتال  ييي ل
مختناي ت نت متاير ات،  ل تيي  اتتمي   مايي ن ميل اسقييراران 

فييييي  عيييييي   ن مم لنيييييم،  2007 قيييييتا يل م يييييل تييييي   
تنلييييي رن  اامييييي  ا تقييييي  ان، تسب سييييي  سييييي  تقييييي  بتيبايييييم 
اسيمسييييتر نت  فيسيييي  إلليييي رى اتس ميييي ن  يييي ل اسقييييراران 

قتا يل اسمقتر يييم ه  ييين ويييير  يييرتريم نت ويييير  س ييي
 لتعيي ؤمت  يييرتاييلا يل شييرتيم نت  تيي  وييير  عييتتريم 

ته ق ييييم  ؟ميييي  اسييييل  هيييي ل مختنايييي  فيييي  اييييل  اس  سييييم
م ييمتل اسقييرار   تتينيي  اإلي  ييما  ييالق، نتتقيي  نل 

 يييث شييهنن  سيييت  ظييرى ت مييم    ييت  قيي  تل لاتييت، س 
 وير مرو، توير مقبتل، توير ت  ل سنيم ل 

فيييييي  اييييييل    يييييي سيت ى  سيييييي  اسعييييييؤال اسييييييرايو
فقيين استر يم، فييعل ام يي را  ن اميتم تيييم استيي  ترا

اسمينميييل تتب يي  اسقييرار  قيي  تل خيي ص    ييرا مييع 
  س م ل اميتم ت ، سيعين عيت  ييزة  عيي  ميل 

يمهييل لهراي  فيي  ايل  اس راعييم   ملنيم اسبليييرى استي األ
تف    سم تي   تييت  عيتاب    ي ايم، عييهتل ميل 
اس بيييييي   شييييتة خالفيييي ن    ت يييييم ت عييييتتريم فيميييي  
يتينييييي   ييييي س قتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييمق تايييييلا 
ي يي  فيي  اس قيي ش اسييل   تب يي   فيي  اييل  استر ييم  يي ل 
اسقييييي  تل األع عييييي  يؤعيييييو ساسييييي  تتقييييي ي  اس قيييييتق 

نتق  ييي ،  تييييم ه قيييتق   بنيييم سام ت ييي  يم تاميتم
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استي  تير  نل اسم هميم  هم  ي ت  لس  تيسم اس ظر
اسينيييييييييي  يمهيييييييييل نل تعيييييييييتخ   اس قيييييييييتق اس عيييييييييتتريم 

سس   سيهتل  ام ت   يم تاميتم تيم اسمرعخم    ت ي ت 
فيييييي  استخايييييييف مييييييل  يييييي ى اسم  زتيييييي ن   تر ف تيييييي 

اسق  ت يييييييييمق تلسيييييييي  مييييييييل خييييييييالل تقيييييييي ي  تاعيييييييييران 
ستي  تقيع تني  تي ت  اسعين م سالستزام ن اس عيتتريم ا

اسانعيي ي يم بسييلا اسخ ييتص  تعيشييه  لسيي  ت ييترات 
ل هيييي ل ت ايييييل اييييل  اس قييييتق متقيييي م   ت ا ميييي ت  تيييي  تا 

 ميي    ست بييي ، تا    شييه  تيي ريي   تم يييي  لسيي  ت بييتةات 
يمهيل ميل خالسسي    ات تاعير  اسخ ص سن رق است 

ترعيييييخ اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم   ريقييييم 
  يتس  سنتق    ف  فنع يل تيزز مل   بن

تا ييح ت يي م   تيمهييل نل  يي ر  تيييت  ت يي 
  يييييييي  اس ظييييييير تيييييييل ايييييييل  اسم  زتييييييي ن اس عيييييييتتريم 
تاسق  ت ييييييم استييييي  تيييييرت   ت شيييييه  تا يييييح  ييييي س قتق 
ام ت يي  يم تاميتم تيييم، فايي  است يين اسييل  ُهتبيين 
فيييت اييل  استر ييم، سيي  يتقيي   ن يي  سنم همييم اس عييتتريم 

اسمينميييتل اسيييي منتل فييي  لا هييي ل  معتي ييي ح فيمييي  
ا ت ييييييي  يم   ت اسمييييييي ارو اس هتمييييييييم يمتنبيييييييتل  قت ييييييي

م ميم  ت  سمل ، س  يهل سنم هميم اس عيتتريم اسينيي  
ن   تر ف   ب اة اسرن   تل  رار  قي  تل اس يم ل 

 اميتم ت   يث س  تت  مراييتس   

تتنيييت عيي  ت  نل  نييم ام تيي ةان اسمق مييم 
 ة اسق ايي   يي ل سنم همييم اس عييتتريم سيي  تقييّتو اإل تيي

اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم   بنيييم سنتق  ييي   
تمل ني  تلبين ال  اس يم، عي ب ن بت يتير ا تيراح 
افترا ييييي  عيعييييي ت  فييييي   يييييي وم اسعيييييؤال اس  لييييي  
  ييترى نبلييير ت يييت  ت  تتنيييت س اتيييرو نل مينمييي  

ت اسيييييييي منيل فييييييي  اسق ييييييي   ناسمييييييي ارو اس هتمييييييييم، 
استقييييييي    يييييييررتا   سايييييييي   24اسخييييييي ص، نت مملنييييييييس ،

سنم همييم اس عييتتريم اسينييي    يييل  عييتتر  ميتبييريل 
استار ى ف  اسقرار  قي  تل في  -اس هتميم اإليراةان 
أل س  تقّتو ه  مل  قوير  عتتريم -هنت  اس  ستيل

  اس قتق اس عتتريم ت قتق اسيم ل؟

تبترهيز يي  تنيي  اييلا اسعييي  ريت امفترا يي ، 
م بييي  ميييل اسبييي ة  ييي ست ق  ميييل اس ييييج استييي  يمهيييل 
تقيييي يمس  فيميييي  يتينيييي   ق بنيييييم اس قييييتق ام ت يييي  يم 
تاميتم تييييييييم فييييييي  فنعييييييي يل سنتق  ييييييي ق ت ميييييييير  

تيييييل ايييييلا اسعيييييؤال، ييييييي  نل ييييييت   راعيييييم  اإلي  يييييم
ت بيق تسيي  فيي  اسعييي ق م يي  اس راعييم  تيقت  يي  لسيي  

 لماست سي عانماألس رح 

                                                           
ت يي ل ن يي  نت يي ة مينييو اسمات يييل فيي   يي يث مييؤخر سييت،  يي ل   24

 ،  ييرّ ن    سيي   يي  تمليي  اسمينميييل،اإل عيي لاسسياييم اسمعييتقنم س قييتق 
يييييييراةان اسق  ت يييييييم اسالزمييييييم مييييييع استتيييييييت   ييييييت مق  يييييي ى   عييييييتبم ل اإل

 http://www.arn.ps/archives/177599 ل  ا ظييرماس هتميي
تميييع لسييي  يبييي ت نل اماتمييي   األع عييي  سنسيايييم م ي  ييي  تنييي  ا تسييي   
 قييييتق ا ت يييي  يم تايتم تييييييم، بيييي  استرهيييييز تنييييي   يييي  اسمينميييييل فييييي  

  اإل را 

http://www.arn.ps/archives/177599
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ايييييي  يمتنيييييي  مينمييييييت اسميييييي ارو اس هتميييييييم 
 قت  ت نع عيم   س  تل تن  نيتر ت  سم، تاس ي  
ف  معتت  مييش  ما ؟ ا  سني منيل ف  اسق ي   
اسخييييي ص  ييييي  فييييي  اس يييييم ل اميتمييييي ت ؟ تهييييييف 
يمهيييل ت يييع  ييي  تل تييي  ل ست ظيييي  ايييل  اسمعييي ا ؟ 
تهييييييييف يمهيييييييل ت قيييييييي  استيييييييتازل بييييييييل ا تي يييييييي ن 

ن يييييي    اسيميييييي  مييييييل يسييييييم، تاسمييييييتار  اسييييييي منيل ت 
 اسمت  م سن هتمم مل يسم نخر ؟ 

م ن يييت  تقييي ي   ي  ييي ن تنييي  ايييل  امعيييانم 
عيهتل لسي   –يرا  األملنم لان اسيال م  مل خالل 

 عييس   ت زاايي ات  ظييرات ألل األملنييم لان اسيال ييم م يي  ى 
تبي مت ميل  25اسا ا ى مل اس   ييم اس ظرييم تاست نينييم 

ستر ييييم عييييترهز تنيييي  عييييؤال يمييييو لسيييي  فييييعل اييييل  ا
يييتار اسمت ييت  م يي  اس راعييم، هت ييت نع عيي  مييل 
 يث اسمبي نل اي  اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم تييم 

                                                           
فييي  تا  يييي  اسميييتا   اسخيييتوم يقيييع  يييمل ااتم مييي ن اسمؤسيييف   25

اسم   ى است  اتترو تنيس  اسمتظ ارتل في  مرعيت  اسقي  تل، تاس ن ي ن 
اسم ييي  ى استييي   ييي مس  مينميييت اسمييي ارو اسي ميييم، نت معييي سم هياييييم تي مييي  
اسقييي  تل اسانعييي ي   ميييع ايييل  اسمعييي ا   شيييه  تييي    ت  سملييي ، فيييع    م 

هميم اس عييتتيم نتتيز  است يرق سألعي    اسب م يم تراة  ريقيم اعيتي  م اسم 
ميع اسيني  نل ايل  األعيانم  استي  تتنق اي اسيني  تن  تييت است  يي  سن ييتل 

لان نامييييييم ت ميييييم،  م نل ناميتسييييي   نينييييييم نت مي تميييييم تنييييي  اس يييييييي  
ميييل لسييي ، ت  نييي  ايييل  اسمق سيييم ميييل  اس ظييير  نت اسمقييي رل  تتنييييت تبييي مت 

افتييييراو نل اييييل  األ يييي اث سسيييي   يمييييم تت ييييي يم، تعيييي ت  تنيييي  تييييتفير 
ر ييم  سنم   شييم اس ظرييم  ييتل   بنييم اس قييتق ام ت ي  يم تاميتم تيييم ن

 سنتق    ف  فنع يل ت تر اسم همم اس عتتريم اسيني  ف    ا لا   

) شييييه  تيييي  ( تاس قييييتق اسمت يييينم   سيميييي  ) شييييه  
  (   بنم سنتق    ف  فنع يل؟خ ص

الحقووووق االقتصوووادية واالجتماعيوووة الطموحوووة   4
 والقابلة للتقاضي 

  اميييم  ييي س قتق   تت يييمل ميظييي  اس عييي تير
األع عيييييم  تبسييييلا اسخ ييييتص، م يختنييييف اسقيييي  تل 
 26األع ع  سنعين م اسانعي ي   تيل ايل  اس عي تير 

ت يي رر اس قييتق  2003فيي  اسقيي  تل األع عيي  سنييي   
اسم  يييييييييييييييم تاسعي عيييييييييييييييم تاس قييييييييييييييتق ام ت يييييييييييييي  يم 
تاميتم تيم ت ن اسي يتال  اعيت تميل اسيي ير لهير  

تق ام ت ي  يم   ل اسقي  تل األع عي  ييتيرع  ي س ق
تاميتم تيييييييييم تاسلق فيييييييييم، هميييييييي  اس قييييييييتق اسم  يييييييييم 
تاسعي عييييم، تلسييي   يييمل اسي يييتال  اعيييتل جاس قيييتق 

                                                           
 خييي  اسقيييي  تل األع عيييي  سنعييين م اسانعيييي ي يم  يييييز است اييييل فيييي  تيييي    26

، اتتمييييي ن  ييييييغم مي سيييييم ي يييييي ى سنقييييي  تل 2003  تفييييي  تييييي   2002
استييييي  تعتشيييييس  فيسييييي  ايييييل  استر يييييم   سقييييي  تل األع عييييي   فييييي  اس ييييي من 

  ا يييي   اسي ييييي  مييييل 2003األع عيييي ، فع سيييي  تشييييير  سيييي   يييييغم تيييي   
اس ق شيييي ن استيييي  ت يييي يج  يييي  اس ظيييير   سيييي  اسقيييي  تل األع عيييي    تت يييي ر  
اسقيييي  تل األتنيييي  فيييي  األرا يييي  اسخ  يييييم س هيييي  اسعيييين م اسانعيييي ي يم، 

استر يم مييع مت ييف تسمه  يم اسعيين م  اعيس     سيي  سيعين  تسييم  تتتاي  اييل  
اسم همييييم اسينييييي    يييياتس  اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي   ت  ستيييي س ، تتنيييييت 

تاسعيييييين م  ،-األع عيييييي  اييييييت  عييييييتتر نت  مل بتييييييت  تاتييييييرو نل اسقيييييي  تل 
مه  ييم شيي ت  تسييم  سمزييي  مييل اسمينتميي ن -اسانعيي ي يم ت ميي  نت  منيين  

 تل اسق  تل األع ع  سنعن م اسانع ي يم، ا ظرل
Asem Khalil, ‘Beyond the Written Constitution: 
Constitutional Crisis of, and the Institutional 
Deadlock in, the Palestinian Political System as 
Entrenched in the Basic Law,’ International Journal 
of Constitutional Law 11 (2013): 34-73 
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( تسييييييو ت ييييين 33-9تاس ريييييي ن اسي ميييييمج )اسمييييي  ى 
 27ت تال جاس قتق تاس ري ن األع عيمج 

ت ص اسم  ى اسي شيرى ميل اسقي  تل األع عي  
ت ري تيييت األع عييييم  اإل عييي لاسانعييي ي   نل ج قيييتق 

تيمي  اسعين م است  ييم  -2نزمم تتاي م ام ترا   م
اسانعيييييييي ي يم  تل    يييييييي ة تنيييييييي  ام  ييييييييم    سيييييييي  
اإلتال  ن تاسمتالي  اإل نيمييم تاس تسييم استي  ت مي  

 ج تمل عم ن اسقي  تل األع عي  ن يت اإل ع ل قتق 
اسميتيييرع بسييي   اإل عييي ليمييي ح  م ييييم ت ميييم س قيييتق 

  اسمي  ى م   وير ن ت تي ر اإلش رى  س  نل ال تسي ت 
تن   اإل ع لتلبن عمت اسمي ا ان اس تسيم س قتق 

اسقيييتا يل است  ييييم،   ايييي  تيييل ن سييي  م تلبييين عيييمت 
اسمي ايي ان اس تسيييم تنيي  اسقيي  تل األع عيي   تت يي   

  تا يييي م  شيييي ل اسمعيييي تاى هشيييير  ن ه ميييي ت  9اسميييي  ى 
اس عييتتريم  نع عيي ، تايي  عييمم نع عيييم مييل عييم ن

                                                           
فيي  اييل  استر ييم نل   يي  ش فيميي   لا هيي ل اييلا سيييو م ييتر ااتم م يي    27

ميل  بي  تا يييت، نت مي   لا مي     تج تل اختي ر تا  -ه ص -س عتترا
ت    ت ييت، في  ت ير جاسعير م األ بييمج اس عيتتريم، تيل  ريي  اس ي فم  

 تهم  م ظ م غاتر   شه  عني  ن تل 
"In other instances, economic, social and cultural 
rights were made justiciable almost accidentally 
(constitutions were copied from other jurisdictions[)] 
or international treaties were incorporated in the 
constitutional order with no public pressure". 
Malcolm Langford, ‘The Justiciability of Social Rights: 
From Practice to Theory,’ in Malcolm Langford (ed.), 
Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in 
International and Comparative Law, 3-45 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 30.  
س قيي ش تيي    ييتل اسقيي  تل األع عيي  تامعييتي رى اس عييتتريم اسا شيينم استيي  

  .Khalil, ‘Beyond,’ 34-73 ظرل ا تمن،

يني ل جاسانعي ي يتل  اسنيبراسيم، ت  م  ت ص تني  مي 
نميي   اسقيي  تل تاسق يي ة عييتاة م تمييييز بييي س   عييب  
اسيييييييرق نت اسييييييي و نت اسنييييييتل نت اسيييييي يل نت اسييييييرن  

 اسعي ع  نت اإلت  م ج

، ت يييييييييي رر  يييييييييييو اس قييييييييييتق اسم  يييييييييييم ل ل
تاسعي عيم ت يو اس قتق ام ت   يم تاميتم تييم 
 مل   امم جاس قيتق تاس ريي ن اسي ميمج، تميع لسي  

يعيييييتخ    ظيييييم نل اسقييييي  تل األع عييييي  تيييييي ر اسمال
ش رى  س   قتق مختنايم  م يمهيل مختنام س   يغ ت 

اعييييييييييييييت ت ر اساييييييييييييييرق بيييييييييييييييل اس قييييييييييييييتق اس مت ييييييييييييييم 
(Aspirational Rights تاس قيييييييييييييييييتق اسق بنيييييييييييييييييم )

Justiciableسنتق  يييييييي  )  Rights ميييييييييل خيييييييييالل )
 28 معتخ مم ف  اسقي  تل األع عي  ت ي  اسبنم ن اس
فيييعل اس يييي وم اس  يقيييم س ييي  ميييييل ميييل  ميييع لسييي ،

اس قيييتق يزت  ييي  ب ظيييرى نتعيييع تنتمييي  تنييي  اسمه  يييم 
است  يم  سي  اسقي  تل األع عي  سن قيتق ام ت ي  يم 

 تاميتم تيم اسمختنام  

مييل  22فينيي  عييبي  اسمليي ل، تيي ص اسميي  ى 
 اسقييييييييي  تل األع عييييييييي  تنييييييييي  نل خييييييييي م ن استييييييييي ميل

تاستق تيييي   اميتميييي ت  تاس يييي   تمي شيييي ن اسييييييز

                                                           
استيي  عييت   ش -بييييم اس يي ل، نل اسم يي تر األخيير  تاييلا ياتييرو،    28

بخ يييتص اسق بنييييم سنتق  ييي  متييييت ى )تم عييييم   –فييي  األ عييي   است سييييم
مه  يم اسنيتة  سي  اسم هميم في    سيم ا تسي    مؤععم اسر   م اسق  ايم تا 

 بس  تاسم ميم(اس قتق ام ت   يم تاميتم تيم اسميترع 
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تُييييي ّظ    سقييييي  تل،  بييييي  اسييييي ص تنييييي  جرت ييييييم نعييييير 
اسشييييس اة تاألعيييير  ترت يييييم اسير يييي  تاسمت ييييرريل 
تاسمييييي  يل تاييييي  ييييي ظ  اسقيييي  تل ن ه مييييت، تتبايييي  
اسعيييييين م است  يييييييم سسيييييي  خيييييي م ن استينييييييي  تاستيييييي ميل 

 25اس ييييييييييي   تاميتمييييييييييي ت  ج تتييييييييييي ص اسمييييييييييي  ى 
ب  تص وير تا  م تن  اس ي  في  اسيمي   نمي  

اسعييييييهل، فييييييعل اسقيييييي  تل فيميييييي  يخييييييص اس يييييي  فيييييي  
األع ع  نبلر ت يت  ت ت يرا مت في  اسي ص تنييت، 

تييييييي ص بت يييييييتح تنييييييي  نل جاسمعيييييييهل  23ف سمييييييي  ى 
سب ت ييت   ي  لس  سيشير اسمالا     سب  متا لج 

 تعييييي  اسعيييين م است  يييييم ستيييي ميل اسمعييييهل سيييي  نل ج
تا يي م فع سيي   24نميي  اسميي  ى  29سمييل م ميي ت  سييت ج

 30بخ ييييتص استزاميييي ن اس هتمييييم   س عيييي م سنتينييييي ،
تنييييييي  مت يييييييت   قيييييييتق  29بي مييييييي  ترهيييييييز اسمييييييي  ى 

 31األ ا ل 

 سييييي  اسم سيييييييم اسمعيييييتخ مم فييييي   تاعيييييت   ات 
 32 راعييييم مق ر ييييم نيرييييين مييييؤخرات س عيييي تير مختناييييم،

عيييييييييييييي    ش الل   سييييييييييييييم اس قييييييييييييييتق ام ت يييييييييييييي  يم 
تاميتم تييييييييييم فييييييييي  اسقييييييييي  تل األع عييييييييي  سنعييييييييين م 

                                                           
تيييي    يييي فم است بييييي  تنيييي  اسبنميييي ن  ييييتل تيييي ميل اسمعييييهل مييييل  بيييي   29
 ؤسف  ماس

 ج ]   [ استيني     سب  متا ل -1ل ج24اسم  ى  30
ل جرت يم األمتميم تاس اتسيم تايي  ت  ي ، تسأل اي ل اس ي  29اسم  ى  31
 ج ]   [ ف ل

32
 Jung, Hirschl, and Rosevear, ‘Economic and Social 

Rights,’ 1049.  

ستميييز ، مع اس يرص تني  ا2003سي   اسانع ي يم 
تاس قييييتق اسق بنييييم  بت ييييتح بيييييل اس قييييتق اس مت ييييم

سنتق  ييي   ت غييييم ت قيييي  ايييل  اسغ ييييم، فيييع    نمييييز 
 يييييي  مييييييل اس قييييييتق ام ت يييييي  يم  16بيييييييل  مبيييييي اي ت 

تاميتم تيييييم، عيييي يم م سيييي  ايييي   قييييتق ا ت يييي  يم 
)اس قتق اسمرت  م  ظيرتع اسيمي  نت ت ييت(  نمي  

   قيتق ايتم تييم، تاي    ستي س  استعيم اس   يم فسي
ت  بييييي  تنييييي  يمييييييع اسميييييتا  يل  تيبييييييل اسيييييي تل 

فييي  تقييي ير  اسخييي ص، مختنيييف اس قيييتق  33،من ييي اس
ام ت ييي  يم تاميتم تييييم  يييمل اسقييي  تل األع عييي  

   2003سي   

، اسمشييي ر سيييتيراة معيييح عيييريع سنيييي تل عتبييي
 يييي  نل اسقييي  تل األع عييي  اسانعييي ي   يتّ يييع اسييي م  

 195يمال ظتت ف  اس راعم اسمق ر م ساسي   اسل  ت  
تبي ميي  يييي ر امتتييراع    ييت مييل  34 عييتتر ت  يي  

اس بيييييي  تمييييل اسمتييييي رع تنيييييت استرعيييييخ تاسيييي ص 
تن  اس قتق ام ت   يم تاميتم تيم ف  اس عي تير 
است  ييييم، فع ييييت ميييل اس ييييرتر  ني ييي ت مال ظييييم نل 
لان اس قيتق سيعيين م تشيرى تمتييي رع تنيسي   شييه  

ييي ص اسقيي  تل األع عيي  اسانعيي ي    متعيي ت    يييث
تايييت  ييي  ميتيييرع  يييت  35تنييي  اس ييي  فييي  استينيييي ،

                                                           
 ا ظر اس ا م األخيرى مل ال  استر م  33

34
 Ibid., 1046-7. 

فيي  فنعيي يل  اإل عيي لسن قيي ش  ييتل اس يي  فيي  استينييي  ه  يي   قييتق   35
   ا ظرل 
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بي مي   ت سميي ت  قي ت  تن    ي ق تاعيع سي ي ح تمنيي ت 
يغييييو اسقيييي  تل األع عيييي  اس ظيييير تنيييي  اس يييي  فيييي  

 ت يييييت فيييي   تاييييت نميييير يييييي    36اسم بيييي  تاسمشيييير ،
اس عييييي تير فييييي  يمييييييع ن  ييييي ة اسيييييي س   تتنييييي  ايييييلا 

ن ييت مييل اسخ يي  امعييتمرار األعيي و يمه  يي  اعييت ت ر 
فييي  استي مييي  ميييع اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم 
ههتنم مل  قيتق اسييي  اسلي   ق تم  قيي ت، فع يت ميل 

 يي بيييم تت نيي   اتت  رايي   قت يي ت  وييير اسمالايي  ني يي ت 
استيي  تتخييلا   اإلسزاميييممييل اإليييراةان  اعييت اسقيي ر 
 37اس تسم 

 ح ل  يييي ت، ميييل اس يييرتر  مال ظيييم نل اس عييي تير تمييي
اس قتق ام ت   يم تاميتم تيم نت ي ت ت نت  رييم 

ت مي ي يييم ن ق، يظسييير نل اس عيييتتر  38 يييتى مختنايييم 
اسانعيييييي ي   اتتميييييي   ظ ميييييي ت مختن يييييي ت، ييمييييييع بيييييييل 

 خمعيماس قتق اس مت م تاس قتق اسق بنم سنتق     
 قييييتق وييييير متيييييت ى )تتشييييم  اس يييي  فيييي  األييييير 
اسي  ل، اس   ف  اس  م، تف  اسم ب  تاسمشر (، 

 –ت يي  استينييي ( مييل اسم تميي   ) يي  اس ايي  ت قيييل

                                                                                       
‘The Right to Education in Palestine,’ OECD Journal 
on Development 9, no. 2 (2008): 119-131. 

  يي ي   قييتق    يي عفيي  فنعيي يل ه سال ييال  تنيي    يييم اسمييي    36
 ف  فنع يل، ا ظرل اإل ع ل

Simone Klawitter, ‘Water as a Human Right: The 
Understanding of Water Rights in Palestine,’ Water 
Resources Development 23, no. 2 (2007): 303–327. 
37

 Jung, Hirschl, and Rosevear, ‘Economic and Social 
Rights,’ 1046.  
38

 Ibid., 1046-7. 

  بنييم سنتق  يي ق اتت  رايي   –ت ييمل ظييرتع ميي ييم 
 – يمهييل اتت  رايي   قييتق  تعيييم فيي   يييل نل ا يي   

ن سيييييييي  تييييييييتفر مييييييييي يير تتتييسيييييييي ن تنيييييييي  نعيييييييي و 
فييي  ن عيييل األ يييتال  قت ييي ت –ييييراةان اس هتمييييم س 

    مت م

ل سلييي ت، ميييل اسيييي ير مال ظيييم نل اسقييي  تل األع عييي  
يت يييمل همييي ت ميقيييتمت ميييل اس قيييتق اسق بنيييم سنتق  ييي  

 ييييييمل اس قييييييتق اميتم تيييييييم  اس مت ييييييمتاس قييييييتق 
مرييييييم  امتت ييي رخيييل  يييييل تام ت ييي  يم  تميييع األ

    تاستق سيييي  ايييلا اسقييي  تل )خنيييي  ميييل اسقييي  تل اسمييي
ت  ييييي ل ميظييييي  اس قيييييتق يييييياست ب ييييييي ر اإلعيييييالميم(،

 39ام ت   يم، ت  ألخص اسمتينقم  ظرتع اسيمي ،
  قيييييتق  مت يييييم  -تفييييي  ن عيييييل األ يييييتال –اييييي  

تنخييييرات، فيييعل تتعيييع اسقييي  تل األع عييي  فييي  اس قيييتق  
ق بنييم سنتق  يي ، اس مت ييم مق بيي   نييم فيي  اس قييتق اس

يت  ب  مع اس م  اسمت ع ف  م  قم اسشرق األتع  
 40فريقي   تشم ل 

                                                           
سمزييي  ميييل اسمينتميي ن تيييل  يي  تل اسيمييي  اسانعيي ي   تنييي   يييتة   39

 اسمي يير اس تسيم ا ظرل
Mutaz Qafisheh, ‘The Inte play between 
International Human Rights and Labour Rights in 
Palestine,’ J. Islamic St. Prac. Int'l L. 9, no. 1 (2013): 
121-164. 
40

 Jung, Hirschl, and Rosevear, ‘Economic and Social 

Rights,’1069  
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 الرقابة الدستورية في فلسطين .5

ت يييييي  نل  -اختييييي رن اسعييييين م اسانعييييي ي يم 
 ميييتلر اسر   يييم  41-تييي لرن  شييي ى   سملييي ل اسم ييير  

اس عيييتتريم اسق ييي ايم اسيييل  ُييتمييي   شيييه  هبيييير فييي  
بنيييييي ال اسقيييييي  تل اسميييييي     تتنيييييييت ن شيييييي ن م همييييييم 
متخ  يييم ُتِسييي   سيسييي  بتمييييم اسمرايييييم اس عيييتتريم 

تاييييلا اس مييييتلر مييييل  42سنقييييتا يل تنتميييي ل اس هتمييييم 
اسمرايييم اس عييتتريم متعي  مييع اس ظي   اسقيي  ت   فيي  

  مييل بنيي ال اسقيي  تل فنعيي يل  تايي  فيي  األعيي و بنيي
تاييلا يي يي  نل  ظيي   اسمراييييم اسق يي ايم  -اسميي    

ل بنيي ال اسقيي  تل اسالمرهييز  اسمعييتخ   فيي  هلييير ميي
هخييي ر م  عيي    ُيعييتل   اعييت   ي ت األ ينتع بعييت   

هميي  ن ييت يتم شيي   شييه  تلييي  مييع  رلسيي  استيي ريخ   
 يي ختالع تا ييح مييع نملنييم  –فنيي  تخ ييع فنعيي يل 

سييي رث اسار عييي ، اسيييل   –سب ييي ل تاسمغييير  تتيييت و 
تبييتل فيييت مسمييم اسر   ييم اس عييتتريم م   ييم  مينييو 

، فييعل اييلا اس مييتلر  عييتتر  تسيييو م همييم  تنخيييرات 
ن  ي ة اسم  قيم   م تشر تن    ت متزايي  في  يمييع
                                                           

سال ال  تن  ترو ت    تل اسم همم اس عتتريم اسينيي  اسم يريم،  41
 ا ظرل

Kevin Boyle, Human rights and democracy: the role 
of the Supreme Constitutional Court of Egypt (Kluwer 
Law International, 1996); Lama Abu Odeh, ‘The 
Supreme Constitutional Court of Egypt: The Limits of 
Liberal Political Science and CLS Analysis of Law 
Elsewhere’ AM. J. COMP. L. 59 (2011), 985-1008.  

تني   عيتتريم اسقيتا يل ف  ال  استر م ن ت    إلشي رى سنر   يم اسق ي ايم  42
  م  نح اسر   م اس عتتريم 

ف ييي  اسربيييع اسيربيي ، تيي  تيزيييز   اخيي  اسبنيي ال استيي  
ه  يين تيتميي  تنيي  ايييلا اس مييتلر مييل اسر   ييم )ملييي  

   إل يي فم  سيي  تنيي  استيي  ه  يين ت ريخييي ت  43م يير(،
نبلير م  تييم تييي   عين تس  تتي ل  تسيي  )مليي  األر ل 

 تتت و تاسمغر ( 

ميييييييل  104ت اسمييييييي  ى  103تبييييييييل اسمييييييي  ى 
 عييييييييي  اسمييييييييييّ ل ايهنييييييييييم اسم هميييييييييم اسقييييييييي  تل األع

اس عيييييتتريم اسينييييييي  ت يييييال ي تس ، تتؤهيييييي  تنيييييي  نل 
اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي  ُتشييييهي   قيييي  تل  تسغ يييييم 
ت شيييها  اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي ، تتسييين اسم هميييم 
اسيني  مؤ ت ت ه  اسمسي   اسمعي  ى سنم هميم اس عيتتريم 

نييي  (  ت يي متتراع   سم همييم اسي104)رايييع اسميي  ى 
بسل  اس ام اسمؤ تم، ع شير  سيس  بيجاسم همم اسينيي  

   اتس  اس عتتريمج 

 ينيي اس عيتتريم اسم همم است  اتتم   ج   تل 
ج )يشييييي ر  سييييييت فيمييييي  ينييييي   2006( سعييييي م 3ر ييييي  )

ج( 2006ج   تل اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  سيييي   يبييي
 ييي  ميييرتر نربيييع عييي تان تنييي  بييي ة عيييري ل اسقييي  تل 

  تسيي  يهييل متتييي  تنيي  اسم همييم اسينييي  األع عيي 
  يياتس  اس عييتتريم نل ت تظيير  تيي  يييت  اتتميي   اييلا 

                                                           
43

 Constitutional Courts after the Arab Spring: 
Appointment mechanisms and relative judicial 
independence (Center for Constitutional Transitions 
at NYU Law & Center for Constitutional Transitions 
and International IDEA, 2014). 
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 اسيمييييي  هم هميييييم  عيييييتتريم،اسقييييي  تل  بييييي  نل تبييييي ن 
هميم اسينيي   تي  تب ي  لسي  ت  ست بي  سي  ت تظير اسم 

 سييييي  تميتسييييي  اسم شييييي ى  متيييييي     ف عيييييت   ات اسقييييي  تل 
  اسقييي  تل األع عييي ، نسغييين اسم هميييم اسينيييي    ييياتس

، اسيل  اتتمي   2005اس عتتريم اسقرار  قي  تل سيي   
 44اسرايو ت  و، تاسمتين    سعن م اسق  ايم 

  سنقييي  تل األع عييي  تيييي ص است نيييي  األتسييي
 ل اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي   [1]تنيييي  ميييي  ينيييي ل 

ايي  اسم همييم است ييي ى استيي  سيي يس  تاييتيو سمراييييم 
يييراةان اس هتمييم، ت  ستيي س  ايي  استيي   استشييريي ن تا 
ت ييييييييييمل ا تييييييييييرا  تا  ييييييييييرار اس قييييييييييتق ام ت يييييييييي  يم 

اتتبييييرن  [2]تاميتم تيييييم اسراعييييخم فيييي  اس عييييتتر  
اسم همييييييم اسينييييييي    يييييياتس  اس عييييييتتريم نل اس قييييييتق 

ا   قتق   بنم سنتق   ق تتن   اسمرعخم  عتتري ت 
                                                           

اسم همييم اس عييتتريم اسينييي    سي ييي  مييل اس ييال ي ن األخيير ق  خ ين 44
تألوييراو اييل  استر يييم، فييعل ااتم م يي  عيقت ييير تنيي   ييال يم جاسر   يييم 
تنييي   عيييتتريم اسقيييتا يل تاسنيييتااح نت اسييي ظ  تويراييي ج ت جتاعيييير   يييتص 

هنميم جويراي ج، ت رهيم تاعيير  103اسق  تل األع ع ج  تاعتخ من اسم  ى 
نميييي   تتعييييع  ييييال ي ن اسم همييييم   ت، ستتيييير  مييييي مت اييييل  اسميييي  ى ماتت يييي

اس عييتتريم اسينييي  ستشييم   ييال ي ن سيعيين تشييريييم فيي   بييتسيي   تاييلا 
سق تييي ى جاسملييي  ج فييي   يمهيييل نل يت ييي  و ميييع استاعيييير اس يييي ، اعيييت   ات 

 24استاعيير  ت ي  يا ي  استاعيير اس يي   لا نخيل   في  امتت ي ر اسمي  ى 
اسينييي  استيي   يي  ن  ييال ي ن اسم همييم مييل  يي  تل اسم همييم اس عييتتريم 

 2-27اس عييييتتريم اسينييييي  تنيييي  اسقييييتا يل تاستشييييريي ن  وييييير نل اسميييي  ى 
،  سي  1-27  تتشيير اسمي  ى تيي    مرى نخر   س  استاعير األتعع      ت 

ي  ي  اسقيي  تل، سنعييي رى تنيي   عيتتريم ن  جفييي ج  تييييز  اييلا امرت يي   
تي  ييت  بسي   يي وم اسقي  تل األع عي   س  فس   اسمؤسف سن ريقيم اس يزاي ت 

تاييلا ي يي ث و س يي  تييل  رييي  اس عييخ تاسن يي  مييل  - تاسقييتا يل تمتميي ت 
 ن ظمم    ايم نخر ،  تل  يالة امتت  ر سالتع ق اسي   

اييييييييلا األعيييييييي و، فمييييييييل اسم  قيييييييي  نل  عييييييييت تج نل 
اسم همييييييم اس عييييييتتريم اسينييييييي  استيييييي  ُشييييييهِّنن  يييييي يل  
 45عتشيييتر  بسيييلا اسمت يييف تيييي   اس قيييتق اسميييلهترىق

ن ت ف  اس  من استي  يهيتل فيسي  ا ي   خيالع  [3]
 يييتل األامييييم اسق  ت ييييم س ييي  ميييييل )تنييي  عيييبي  

اسقييي  تل األع عييي  ُي شييي   قييي ت  اسملييي ل فيمييي   لا هييي ل
 ييي  الت سنتق  ييي  نت فقييي  مييييي رات سنيمييي  اس هيييتم (، 

اسمهناييم  فييعل اسم همييم اس عييتتريم اسينييي  ايي  اسيسييم
فيمي  يتيني   ي س قتق  [4]بت ع استاعير اس  يحق 

فيي   ام ت يي  يم تاميتم تيييم وييير اسمرعييخم رعييمي ت 
اسقييي  تل األع عييي ، فيييعل اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  

    م يي  ر جاس عييتتريمج  اييلا يي يي ل  استيي  عييت ايي
م يتيييي  مييي  ي  ييير اسميييي يير اس عيييتتريم سنم هميييم 

 اس عتتريم اسيني    سق  تل األع ع  ت    

تميييييييييع لسييييييييي ، تفييييييييي   ييييييييييل نل اسم هميييييييييم 
اس عتتريم اسيني  مختسم  مراييم  عتتريم ن  تي بير 
مييل، فيعل اسم ي ب  اي  استي  تا ي  في  اس ي من 

فيس  ن رار  تييم ستشريع وير  عتتر   است  ُتتببي 
نت  يييييراةان نخيييير  مييييل ي  يييي  اس هتمييييم )اسميييي  ى 

مييييييل  يييييي  تل اسم همييييييم اس عييييييتتريم اسينييييييي (   25/3
مل    تل اسم همم اس عيتتريم  41/1تت ص اسم  ى 

                                                           
ت يييي س  ع، فييييعل  ريقييييم ترعيييييخ اس يييي ، تاسبنميييي ن اسمعييييتخ مم سييييلس ،  45

 يتين    س تييم اس س ايم سنم همم  ا ظرل
 Langford, ‘The Justiciability,’ 30. 
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اسينييي  بت ييتح تنيي  ميي  ينيي ل جن هيي   اسم همييم فيي  
اس ت ت  اس عتتريم ت راراتس    ستاعيير منزميم سيمييع 

تنييي   25 ن اس تسيييم تسنب فيييم ج تتييي ص اسمييي  ى عييين 
نل اس ه   ي   اس عتتريم م يي    سغ ة استشريع نت 

ميييل لسييي ، ت هييي  بتينيييي   اسيمييي  م  شيييرى، بييي  تبييي مت 
ت بيقت  تتن  الا األع و، فعل اسيسيم لاتسي  استي  
ن ييييييي رن استشيييييييريع نت ن يييييييرن اسايييييييي  تتيييييييي   مييييييي  

   ستي ي  نت  سغ ة استشريع نت اساي   

ميييييييل اسقييييييي  تل  106تت يييييييح اسمييييييي  ى تسييييييي  
مييييييل يمه ييييييت استتيييييييت  سيييييي   2003األع عيييييي  سييييييي   

اسم همييم اس عييتتريم اسينييي  بسيي ع م  س ييم اس هتمييم  
 ييييي ستيتيو تيييييل ن  ت يييييرع ويييييير  عيييييتتر  ميييييل 
ي  ييي  اس هتميييم  تتافقييين اسم هميييم اسينيييي    ييياتس  

ر يي   2005يم فيي   رارايي  اس يي  ر فيي  تيي   اس عييتتر 
 يييم اسمق مييم مييل ( تنيي  اس ظيير فيي  اسق5/2005)

)تاييييي   اإل عييييي لرا  يييييم اسم ييييي ميل اسيييييير  س قيييييتق 
م ظمييم وييير  هتميييم معييينم فيي  وييزى(، معتشييس ى 
  سقتاتييي  اسي ميييم استييي  ت هييي   ييي  اس يييز  فييي  رفيييع 

   تت     ايم تل  ري  اس تت  اسم  شرى 

تمع اتتمي    ي  تل اسم هميم اس عيتتريم، سي  
 27/1يي  لس  األمر  شيه سيم   ييث تي ص اسمي  ى 

مييل  يي  تل اسم همييم اس عييتتريم اسينييي   ييرا م تنيي  
   جن  شخص مت ررج برفع   ييم  ممي  يييي  

يتيح  اس ت ت  تاعع ي ا، األمر اسل       ق رفع 

 تييييي  فييييي   عمه  ييييييم رفيييييع   ييييييم  يييييي   اس عيييييتتريمب
اس ييي من استييي  تتيييي تز ا تسييي   اس قيييتق تاس ريييي ن 
األع عييييييم استييييي  ي ميسييييي  اسقييييي  تل األع عييييي   ايييييل  

  مييييييع استيييييييي ر  س  سييييييم م عيييييييمم  شيييييييه  مي ييييييا
فايي  اس ي من استيي  ُييتييرع فيسيي   اس عيتتريم اسمق ر ييم
ميي  يخ ييع سشييرت  ميي ييم، مليي   بسييلا اس يي ، هليييرات 

اسمنميتو  ي  نلير  -اشترا   ل  ن نل اس يرر استا يع
  تن     نت  ريم نع عيم  عن  ت 

تنيييييي  ت  ييييييي  اسعييييييب   27تتيييييي ص اسميييييي  ى 
  تعيييييييييييي  األخيييييييييير  استيييييييييي  يمهييييييييييل مييييييييييل خالسسيييييييييي

 م( اإل  سييييييم مييييييل نييييييي1امتترا يييييي ن اس عييييييتتريمل )
م هميييييييم  سييييييي  اسم هميييييييم اس عيييييييتتريم اسينيييييييي  سيييييييي   
اس عييتتريم،  لا هيي ل ج يي  تل نت مرعييت  نت ما ييم نت 

(  فييييع 2 ظييي   نت  ييييرار مز  سنا يييي  فيييي  اس ييييزا ج  )
اسخ ت  وير اسم  شر نل  ة اس ظر ف    يم  نم   

ل اس يل  ي   م همم ميي م،  لا تي ن اسم همم ن
( سنم همييييم 3اس عيييتتريم  يييي ا  تنييي  نعييييو ي ييييم  )

اس عيتتريم ميل تنقي ة  اعييس  نل تت ي    ي ل تا يي  
مت يييالت  تييي   اس عيييتتريم  شييير  نل يهيييتل لسييي  فييي 

فيييييالت   سم  زتييييم اسم رت ييييم نم مسيييي   م يتييييي  فيييي  
اسق  تل األع عي  نت في   ي  تل اسم هميم اس عيتتريم 

سنم همييم اس عييتتريم اسينييي  ميي  يشييير  سيي  ن ييت يمهييل 
اختي ر ت   اسبن ف  اسق ييم  لا  ي من ميل خيالل 

      اإليراةان اسملهترى نتال  
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ت  س ظر  س  اس ال ي ن استاعيم اسمي ي ى 
سنم همييم اس عييتتريم اسينييي ، ت قيقييم نل ن  شييخص 

استميييي و عييييب  اإل  يييي ع مييييل مت ييييرر ينييييي   سيييي  
ل اسم همم اس عتتريم اسيني ، فق   تت ع  عب  لس  ن

هبييييير مييييل  تبييييتل اسم همييييم  يييي  تي منيييين مييييع تيييي  
اسق يييي ي  استيييي  تتينيييي     تسيييي   اس قييييتق تاس رييييي ن 
األع عييييييييييييم،  مييييييييييي  فيسييييييييييي  اس قيييييييييييتق ام ت ييييييييييي  يم 
تاميتم تيييم  ميييع لسيي ، يهشيييف اس  ييث اسييي  ي  نل 
ايييلا سييييو ايييت استا يييع  تاستا يييع ن يييت م يييل نل ن شيييان 
استميييم فيي  اسر   ييم اس عييتتريم ألتل مييرى، سيي  تا يي  

 همييم اسينييي    يياتس  اس عييتتريم فيي    يي ي  مييل اسم
 الا اس ت   م ف    من  نينم ي ات 

تتشييييييير مراييييييييم اسقييييييراران استيييييي  اتخييييييلتس  
اسم همييم اسينييي    يياتس  اس عييتتريم  تيي  الل  سيي  

 هييي ل ا ييي   تييي    نيييي   عيييبي ت  [1] 46اس قييي   است سييييمل
                                                           

تال  ا  اس  من است  تمهل اسب ت  مل يميس  )س  ت شيرا  اسعين م  46
 2005( سعيييي م 5(  يييييل  عيييتتر  )ر ييي  1اسق ييي ايم  شيييه  رعيييم (ل )

   2006( سعي م 1(  ييل  عيتتر  ر ي  )2ق )ي ي ات     اي ت  تنغ     ت  ت 
ر  )ر يي  (  يييل  عييتت 3بعسغيي ة  ييراران اسمينييو استشييريي  اسانعيي ي    )

تتينيي    سم يي ب  اسيعييهريم استيي  م تييزال ت بيي   يي  تل  2009( سعيي م 1
 2009( سعي م 3(  ييل  عيتتر  ر ي  )4اسيقت  ن اسليتر  )  ن ع(  )

بت ظييي   2009( سعيي م 17اتتييراو تنيي   عييتتريم اسقييرار  قيي  تل )ر يي   
( سعييي م 2(  ييييل  عيييتتر  )ر ييي  5استيييي مالن فييي  اسبتر يييم األي بييييم  )

 يييم  عيييتتريم  ييي  تل اسيقت ييي ن اسليييتر  سم ظميييم است رييييير ، مي ر 2010
(  يييل  عييتتر  )ر يي  6ق )1979اسانعيي ي يم تاإليييراةان اسيزاايييم سييي   

، اتتر يييييين تنيييييي   عييييييتتريم ام تيييييي ة تنيييييي    يييييي ي  2010( سعيييييي م 3
( 7األ ييييتال اسشخ يييييم، تم عيييييم   ييييرار  بعسغيييي ة اسييييزتار  عييييب  اسيييير ى  )

ر ييييييم  عييييييتتريم  يييييي  تل ، مي 2011( سعيييييي م 2 يييييييل  عييييييتتر  )ر يييييي  
 

مييييل اسق يييي ي   )تاييييل  اسمييييييزى مفتييييم سن ظيييير  شيييييه  
سن  ييييييي ق استاعيييييييع س ظييييييي   اسمرايييييييييم  خييييييي ص  ظيييييييرات 

فيي  ميظيي  اس يي من، هيي ل  [2]اسق يي ايم اسميتميي (ق 
 خييييي ر اسم همييييم اسينييييي    يييياتس  اس عييييتتريم تي يييي 

اسمعي سم اسمت ييتتيم، تاعييتخ ا  اسمخ سايي ن اسشييهنيم  
تيتبر اسم هميم اسينيي   [3]هلرييم إلعق   اسق يم  

م   اتس  اس عيتتريم نل اسقي  تل األع عي  ايت  مل  ي
جاس عيييتترج سنعييين م اسانعييي ي يم    هييي  ايييل  اسعيييمم 
اسم عيييت م، فيييعل ن  تشيييريع نت  ييييراة يت ييي  و ميييع 

تؤهيييي   [4]اسقيييي  تل األع عيييي  اييييت وييييير  عييييتتر   
اسم هميييم اسينيييي    ييياتس  اس عيييتتريم تنييي   ييي  ن  
شخص مت رر ف  رفيع اسي تت  ت ني  استييتيو 

سييو في   يراران اسم هميم اسينيي   [5]مل اسم هميم  
س  اس عتتريم م  يشير  سي  تييت  ن  اخيتالع   ات

يتار  ف  تي منس  مع اس قيتق اسيتار ى في  اسقي  تل 
  تييي ى نت مبييي ن آخييير تار  فييي  ايييلا  ماألع عييي  تنيييي

 اسم  ر  اعت  

                                                                                       

اسيقت يي ن اسلييتر  سم ظمييم است رييير اسانعيي ي يم تاإليييراةان اسيزاايييم سييي   
مي ر يييييم  يييييرار  2012( سعييييي م 6(  ييييييل  عيييييتتر  ر ييييي  )8ق )1979

(  ييل  عيتتر  9اسرايو برفع اس    م اسبرسم  يم تل م م    الل  )
، مي ر ييييم  عييييتتريم   رار اسيييي يل فيييي  اسستيييييم  2013( سعيييي م 1)ر يييي  

، مي ر يم  عيتتريم اسقيتا يل 2014( سعي م 1(  يل  عتتر  )ر   10)
األر  ييييم اسميميييتل بسييي  فييي  اس يييام اسغربييييم  تميييل اسمليييير سالاتمييي   نل 
اسم همم اسيني    اتس  اسم همم اس عتتريم اسيني ، رف ن اسق ي ي  تني  

 األتل،   عيييييتل  ة اس ي ييييييل نعيييييو شيييييهنيم  تل اسييييي ختل فييييي  اسمت يييييت 
 (   2006سي    1، تر   2005ي   س 5تاسل    )ر   



 العليا الدستورية احملكمة ودور اإلنفاذ، التطبيق، :فلسطني يف للتقاضي واالجتماعية االقتصادية احلقوق قابلية

 

19 
 (2017/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

تييي ر اإلشيي رى  سيي  نل ا يي    يي من  نينييم  
نش رن  س  اس   ع اإلسزام  س قتق اإل ع ل )اسم  ى 

اسعي عيم  تميع لسي ، ( نت  س  اس قتق اسم  يم ت 10
  يي من تقيي و م تتييي   ، يبيي ت ن سييتهميي  ُلهيير آ ايي ت 

 تيييم  ت يي س ظر تتينيي   يي س قتق ام ت يي  يم تاميتم
 هيي   استيي  ييي ص تنيسيي  اسقيي  تل  سيي  تفييرى تهلييرى األ

األع عييييي  تاستييييي  تييييي ظ   يييييرق استق  ييييي  اسمختنايييييم 
تما م اس قتق تاس ري ن األع عيم بتيت ت  ، فع ت 

  ي ي  تتيني   ي س قتق  متي   تتيييت نييمل اسم يير 
ام ت ييي  يم تاميتم تييييم سنم هميييم اسينيييي    ييياتس  
اس عييييتتريم  تميييييع األخيييييل  ييييييل امتت ييييي ر اسملييييي سيل 
اسميييييلهتريل فييييي  ب اييييييم ايييييل  استر يييييم، ت ييييي ح ايييييل  

  47اسمي نم م يرى نبلر 

تميييع لسييي ، م يقيييع  يييمل   ييي ق ااتمييي م  اسعيييؤال 
نت تيييييييتيس    يييييييتل تييييييي   تقييييييي ا  األفيييييييرا   م  س ييييييي ن

سنم هميييييييييييم اس عيييييييييييتتريم اسينيييييييييييي  إل اييييييييييي ل اس قيييييييييييتق 
ام ت ييييي  يم تاميتم تيييييييم اسق بنيييييم سنتق  يييييي ، مييييييع 

تنييي  اس قيييتق اسراعيييخم فييي   استرهييييز  شيييه  خييي ص
األع ع   تتني  اسيرو  ميل نل ايل  اسعيؤال اسق  تل 

ي قيي  ماتت يي ت، فع ييت مييل اسممهييل بييرو  لسيي  است بييي  
اس  سيييم م ايييل   ب رييييم نببييير ميييل اسيقييييل  ييي ل تييييت 

                                                           
 عييب   تعيي بتل مييي مت سنتخميييل اسق ايي   يي ل لسيي  يمهييل تاعييير  يزاييي ت  47

، تاسمرايييييييم ا يييييي ا  اسلقيييييم فييييي  مؤععييييي ن اسعييييين م اسانعييييي ي يم تمتمييييي ت 
اس عييتتريم تنيي  تيييت اسخ ييتص  تت يييف مم رعيي ن اسم همييم اسق امييم 

 مل استزل سسل  استخمي  ن    تم ل اسم همم اس عتتريم اسيني  مزي ات 

ييييييييي  تاعييييييييير  تنيييييييي  ن يييييييت يي يييييييي   يييييييي ل اس قييييييييتق 
ام ت ييي  يم تاميتم تييييم ويييير   بنيييم سنتق  ييي  فييي  
فنعييي يل   يييييث م تيتميييي  اسق بنييييم سنتق  يييي  تنيييي  
اسمم رعييييم اساينيييييم سأل ييييراع اسمت ييييررى س قسيييي  فيييي  
اسم  س ييييييم  يييييي ستيتيو تييييييل ا تسيييييي    يييييي  م ميييييي  

مييييل لسيييي  تنيييي  تيييييت   ، بيييي  تيتميييي  بيييي مت  عييييتتري ت 
  سلس     يماإلمه

تايييييييلا يليييييييير استعييييييي ؤل فييييييي  مييييييي     بنييييييييم 
، في   ي ل اسم همم اس عتتريم اسينيي  اسمشيهنم  ي يل ت 

تييييييي  استقييييييي    سيسييييييي  فييييييي    ييييييي ي  تتينييييييي   ييييييي س قتق 
ام ت ييييييي  يم تاميتم تييييييييم، فييييييي  مم رعيييييييم  تراييييييي  
تاسمش رهم ف    ا ل ال  اس قيتق؟ ميل خيالل األخيل 

استر يم في   ييل امتت  ر سنعيي ق اسيل     تيت ايل  
استي م  مع اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم تييم، فع يت 
سيو مل اس رتر  نل يت  ت بي  ال  اس قتق ميل 
 بييييي  اسم هميييييم اس عيييييتتريم اسينيييييي  متت  راييييي    بنيييييم 
سنتق  يي   فيي   س يييم اسم يي ع، فييعل  اسق يي ي  استيي  

سن قييييتق  اسم  يييييم تاسعي عيييييم،   ت  ييييت  تنيييي    ايييي ل  
سميي     بنيتسيي     ييم ي ت  تبيي   اسم همييم فيسيي    بييتمت 

ستي تيمس  في   سنتق    )تالا نمر م مار م ت  ظرات 
 اسق  تل األع ع ( تسب س  تي   ر  ت سي     ا لا  

 تت ييييييي   يتبييييييير ت شيييييييه  افترا ييييييي  تتييييييييت 
اسيييي منيل  سييي  اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  سن  يييتل 
تنيي   يي  ألزمييتس  مييل خييالل مؤععييم اسر   ييم تنيي  
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 سريت    س  اسمل سيل اسميلهتريل  عتتريم اسقتا يل   
سمي  يتيني  يف  مق ميم ايل  اسمق سيم، ميع اسيني  نل هن

نع ع ت   س قتق ام ت   يم  تف  اسمل سيل، عيتي سج 
ميي  اييت م ييمتل اس يي   [1]اسم همييم لاللييم نعييانمل 

 عيتتريتت في  اسقي  تل  ف  اسيم ، مع مرات ى ترعيخ
ميييي  ايييي  اس يييي ت  اسمارت ييييم تنيييي   [2]األع عيييي ؟ 

ؤعع ن اسعي عيم )اسعن م استشريييم تاس هتميم( اسم
 سييي  ن   [3]فييي  ت ظيييي  اس قيييتق اسمتينقيييم   سيمييي ؟ 

مييي  ، ميييع األخيييل فيييي  امتت ييي ر اسعيييي ق اسعي عيييي  
تاميتميييييي ت  تام ت يييييي    اسييييييي   فيييييي  فنعيييييي يل، 
عييييهتل ميييل اسم  عييي    س عييي م سنم هميييم اس عيييتتريم 

 اسيني    ا ل ال  اس قتق اسق بنم سنتق   ؟ 

تتريم اسم هميييييم اس عييييي   يتينييييي  بييييي ترتفيمييييي
آخيييليل  يييييل –اسينيييي ، فيييعل اسييي سج األتسييي  استا يييح 

  امتت يي ر اسم   شييم اسعيي  قم  ييتل استرعييخ اس عييتتر 
اييييييت ت  ييييييي   -سن قييييييتق ام ت يييييي  يم تاميتم تيييييييم

مت يييف اسقييي  تل األع عييي   شييي ل اس ييي  فييي  اسيمييي  
اسمت يينم   سيميي ل  تاييلا تا ييح  عييبي ،  ل تاس قييتق 

مييييل اسقيييي  تل األع عيييي  بت ييييتح  25تيييي ص اسميييي  ى 
اسيمييي   ييي  سبييي  ميييتا ل تايييت  -1تنييي  مييي  ينييي ل ج

تاييي  تشييرع تتعييي  اسعيين م است  يييم  سيي  تييتفير  
تيييي ظ  تال يييي ن اسيميييي   ميييي   -2سبيييي   يييي  ر تنيييييت  

يها  اسي اسيم سنيمييع تييتفر سنيمي ل اسرت ييم تاألميل 
است ظي  اس ق ب   -3  يم تاميتم تيم  تاسرت يم اس

 اإل را اس   ف   -4   ي ظ  اسق  تل ن ه مت  
  يم رو ف    ت  اسق  تل ج

 ّل اس يييي  فيييي  اسيميييي  مقيييير  شييييه  تا ييييح 
ت ييريح  تتنيييت يعييت ي  تنيي  اسم همييم اس عييتتريم 
اسيني  نم ت خل الا اس   ف  امتت  ر ت ي م  يشي ر 

  تميع لسي ، فيعل  سيت  را م ف  اسقي  تل األع عي 
مي ي ييم ميي  ت قيي  مييل اسميي  ى ييييزز اسييرن  اسق ايي   يي ل 

فييي  ن عيييل األ يييتال، اييي   قيييتق   قيييتق اسيم سيييم،
    مت م

ا     ريقيم تا ي ى سنتي مي  ميع ايلا اسنغيز 
تايي   ا تييراح نل سنمشييرِّ  تسن هتمييم استزاميي ن تييي   
اسميييييتا  يل اسيييييليل يتمتييييييتل ج ييييي س   فييييي  اسيمييييي ج  

ل ننل  ير  هييف يمهييل  تعييهتل ميل اس يي   قيي ت 
ت ييي يج اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي   ييي  لسييي ، فييي  
مق بييييي  مييييي  ايييييت م  يييييتص تنييييييت  يييييرا م  يييييمل 

 يييت ألمييير مختنيييف عاسقييي  تل األع عييي   تميييع لسييي ، ف
 يي ل   يي يج نل ترعيييخ جاس يي  فيي  اسيميي ج اييت فيي  

    ت ييييم ييي  لاتيييت هييي ع  سنم  س يييم بتييييت  استزامييي ن 
   م  عتتري ت م   ى معتم ى مل  قتق اسيم  اسم مي

تسييلس  تتييي  نعيي     تيييم سالشييت    فيي  نل 
 قييتق اسيميي  اسراعييخم  عييتتري ت ايي  بيي م مييل لسيي  
 قيييتق  مت ييييم    إل يييي فم  سييي  لسيييي ، فييييعل ا يييي   

  ل اسم همم اس عتتريم اسيني  عتش ر    ت  تي  ت تريي 
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فييي  ايييلا امعيييت ت ر، ممييي  يتييير  سن هتميييم تاسعييين م 
سميييييييييي  تييييييييييي   استشييييييييييريييم تاييييييييييي  استفيييييييييي ة   ستزام ت

اسمييتا  يل، مميي  ي ييمل سسيي  نل يهت ييتا فيي  ت يييع 
يعييمح سسيي   مم رعييم  قسيي  فيي  اسيميي   تفيي    سييم 
استينييي ،  يي  تتت يي  اسم همييم اس عييتتريم اسينييي   سيي  
اعييت ت ر مختنيييف، تيرييييع لسييي   سييي   ييي  هبيييير  سييي  
 ريقم ترعيخ الا اس  ، تات اتت  ر ست ا يه عي ن 

مارت يييم تنييي   تييييم تنييي  امستزامييي ن اس عيييتتريم اس
 اس هتمم اسانع ي يم 

ة حجوووووق ضووووود قابليوووووة الحقووووووق االقتصوووووادي .6
 واالجتماعية للتقاضي في فلسطين

ميييل نيييي  تي ييي  ام ييييراع   يييت است عيييي  
 اسمار ، ينز  ا   امتتراع   ل است ع نبلر تيقي ات 
ممييي  ت يييا    سغ ييييم ايييل  اسن ظيييم  ت  إل ييي فم  سييي  
اسيق ي ن اسيمنييم استي  تير ي   مه  ييم استق  ي  تييل 
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم فييييي  فنعييييي يل، 

األاييي   - يييج  تييييم  يي  ايييلا اساييي   ا يي   ني ييي ت 
ت  بيييي   تيييي  فيييي   مييييل لسيييي ، نل اييييل  اس يييييج  يييي 

اس يي من استيي  تييتفر فيسيي    ييتص اس عييتتر عيير يم 
ظ اريييييييييييي ت   بنييييييييييييم اس قيييييييييييتق ام ت ييييييييييي  يم تييييييييييي ت  

تاميتم تييييم سنتق  ييي   تتبيييتل ايييل  اس ييييج ن يييت  
 يي س  ع فيي  اس يي من استيي  تيي  فيسيي   ييي وم  قييتق 
ميي م   ريقيم تشيير  سي  ن سي   مت يم نتو ا يم تيل 

 اس ص اس عتتر   

تعيييي ترو الل  يييييو اس يييييج اسم تمنييييم 
است  يمهل اعتخ امس       بنيم استق    سن قيتق 

تم  ا ييييييم   ا لايييييي  مييييييل  بيييييي   اعييييييخم  عييييييتتري ت اسر 
مل خالل مؤععم اسر   يم اسم همم اس عتتريم اسيني  

  اس عتتريم

   اُس ييييم األتسيي ل سيييو مييل اس ييرتر  نل ييميي
 اس عتتر تن   م يم يميع اس قتق تاسم  سح

مييييييل اسعييييييس  تاعييييييير اييييييل  اس يييييييم  شييييييه  
- ل م ي م  اس عتتر اسي يمقرا   مخت ر ه ست س

هيي   يي  تم يين م ي  غيي   م يتسيي   -م ييت تم يتت ييع
فييي  ميتميييع ي يييمل اسيييييش اسبيييري  نت فييي  ميتميييع 

 48ت  ل 

تاإلي  يييم استا ييي م سسيييل  اس ييييم اييي  ن يييت 
بييييلس ، فع سييييي   منزمييييم تيييي  سييييت سيييي  تبيييييل اس عيييي تير 

 ييييو اس قيييتق ام ت ييي  يم  تقيييت    م ييييمب عييي  م 
تاميتم تيم  تيب ت لس  تا   ت مل خالل اإلشي رى 

س يو  2003  تل األع ع  سي   استا  م ف  اسق
اس قتق ام ت   يم تاميتم تيم، است  ُتظسر تقبنيت 

م  س م يم اس قتق اسمت نم   سيم   تف  ايلا   تت ت 
اس يي  ، يمه  يي  استمييييز بيييل اس قييتق األخيير  استيي  
 قين خ رر  يص اسقي  تل األع عي   تيعيت   نعي و 

                                                           
 ف  اس يج اسلالث اسمق مم ا   تن  م  تر  ف  الا اسمريعل  اتتم   48

Sunstein, Designing Democracy, 222 -235.  
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  ت يتاريي   بنيتس  سنتق     س   يم مختنايم اختالفي ت 
يتخ يي   يي ت  اسمييي يير اس  سيييم استيي  تت  تسسيي  اييل  

 استر م 

تم تاشيي  اس يييم  يي    بنيييم استق  يي  فيي  
 يي م تراح  متييي  ات  اييل  اسمر نييم، تسب سيي  تييي  زخميي ت 

اسق ايي   يي ل استرعيييخ اس عييتتر  سن قييتق ام ت يي  يم 
تاميتم تييم م يي ي  نل اسم هميم اس عيتتريم اسينيي  

ن استييييييييي  تعيييييييييل ييييييييييي  نل ت ييييييييي  م ييييييييي  اسعييييييييين  
استشيييريي ن )اس هتميييم تاسمشييير ( فييي  ت ظيييي  عيييي ق 
اسيم   تمع لس ، فعل الا ت شا فيم، سيعن اس ييم 
استييييييي  ييييييييت  تقييييييي يمس   ي  يييييييم تيييييييل ا تيييييييراح   بنيتسييييييي  
سنتق  ي   ت تي  ن ييت  م   يريس  سييل ي ي تستا ت يييي  
ام تراح اسق ا    ل اسم همم اس عتتريم اسيني  ي  غ  

نت اسمشيييرتيل فييي  ت ظيييي  نل ت ييي  مهييي ل اس هتميييم 
ن بياييييم اسيميييي   تمييييل استا ييييح نل تبنيييييف اسعيييين  

فييي   ييييل نل  اسمشيييرتم  مسميييم اس هتميييم ايييت نمييير،
اييييم اس عييتتريم مييير  مليي ل اسر   ييم )استيي  تييي  اسمر 

 ات نمر آخر  تنيس (

ل  ق يييييييم تيمهيييييييل  قييييييي  اس ييييييييم ميييييييل خيييييييال
نل استي بير اسمقتيرح  اتتيراو نخير  في    ي ر  ييم

 ا  اسلقيم بييل اسعي عيييل تفي  ي ن  تل  قيقم ا يي
اسعي عيييم  شيييه  نتييي   تتييي ت  اس ييييم اسيييرن  اسق اييي  
   س  ا  األف   في    ارى ايل  اس قيتق تاسم ي سح 
اميتم تيييييييييييم تام ت يييييييييي  يم  تي  غيييييييييي  نل ترهييييييييييز 

اس عييي تير تنييي  معييي ا  نبلييير ِرفييييم، ملييي  اس عيييتتر 
تف ييي  اسعييين م اسعي عيييييم تاسق  ت ييييم  تت ييي   تيييي  ى 

تاهير ييي ، يمه  يييي  نل   يييع اييييل  اس ظييير فييي  م ييييتر 
تن  نع و ن س  م تي  ل ف  اسق بنييم  اس يم ي    ت 

اسي مييييييييييم نت اسم يييييييييي  ى سنتق  يييييييييي  تييييييييييل اس قييييييييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم تيييم )اس قييتق اسمتينقييم   سيميي  
فيي  فنعيي يل(  تمييع نخييل اسقيي  تل األع عيي  ه ق ييم 
مرييييييييييم س ييييييي ، يهاييييييي  نل  ؤهييييييي  نل   رار  ييييييييو 

تاميتم تيييييييييم فيييييييي  اسيييييييي ص اس قييييييييتق ام ت يييييييي  يم 
األع عي  ياييرو، تمييل م ظييتر اسقيي  تل اس عييتتر ، 

امتت ييييي ر تنييييي  اسم هميييييم اس عيييييتتريم اسينيييييي   ييييييالة 
 سل  اس قتق اسراعخم  عتتري ت س اسالز 

ت غيو اس ظير تيل ايل  ام تقي  ان، يمهيل 
نل يييي فع ن  ييي ر اس ييييم  ييي ل  رث اسم  ييي  ي يييتِّ  
تنييييي  اسم هميييييم رفيييييو ام تييييي ة اسمتينييييي   ق بنييييييم 
اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم سنتق  يي    م نل 
 رث األ ه   اسظ سمم تاسغبل ف  اسم  ي  و س ي ت مي  

يمهيييل سنم هميييم امعيييت    سيييت  اسيييل  األعييي ويهيييتل 
  تر فّي ل    ستؤ 

عيبي  اسملي ل،  ي   فريقي ، تني  ي ت  فا  
 تت يييع ميييل اسم هميييم اس عيييتتريم نل تقييييِّ  اس ييي  فييي  
اسعهل ) س  ي    اس زات ن اسمتينقيم  يت(    إلشي رى 

فريقي  ميل اسا ي  اسي  ير  اسيل  م  إلرث ي ت  
يييييزال تيييي لير  منمتعيييي ت تمتمييييلالت  يييي س قص اس يييي   فيييي  
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زة هبييييييييير مييييييييل اسمعيييييييي بل اسييييييييل  يييييييييؤلر تنيييييييي  ييييييييي
اسميييتا  يل  تميييل ويييير اسيييتا ي  نل  قتيييرح نل ايييل  
اسمترتل ن است    منس  مل اسم  ي  يمهيل استغني  
تنيس  مل خالل اسعي عم اسيتميم، تممي  يؤهي  تني  
لسيي  نل  عييتتر ي ييت  افريقييي  اسي ييي  يتخييل تيي مير 

 ة سنا   اسي  ر  هس ع ش م  ست  اإلرث اسع

األع عيييم تتنيييت ن تييرح  يي ل تهييو اس يييم 
ميييم  فبييي م ميييل اس ظييير فييي   رث ةعييييهتل نبلييير مال

اسم  ييييييي ، تاستا تتيييييييي ن ام ت يييييييي  يم فيييييييي  است يييييييين 
اس   ر ه عي    سالتتيراو تني    بنييم استق  ي  
سن قيييتق اسمت ييينم   سيمييي  فييي  فنعييي يل، فع يييت ميييل 

سمي  ستيتفير مبيرر   ي ف  ياألي ر نل ُي ظير  سي  هن
اس قييتق سنم هميم اس عيتتريم اسينيي  سن هيي  تني  تني  

ب يي ة تنيي  اسعييي ق اسم ييي  بسيي   تت يي  اسقييي   بييلس ، 
ي  غ  نل ت خل  ييل امتت  ر ام تالل اإلعيرااين  
اسمعتمر، تاسعن  ن اسم  ت ى سنعين م اسانعي ي يم، 
تاستاتييييييين تاستقعييييييي  اسمعييييييتمر سألرا يييييي  تاسعييييييه ل 

 اسانع ي ييل  

تالا يارو   س  ع مزي ات مل استيقي  تني  
أل يي ق تمييع لسيي ، فييعل استيقييي  فيي  معيي سم ميقيي ى   

   لاتت سيو  يم      بنييم اس قيتق ام ت ي  يم 
 تاميتم تيم سنتق    ف  فنع يل 

  اُس يييييييييم اسل  ييييييييمل ييييييييي  نل ي مييييييي  اس عيييييييتتر
اس قييتق اس قيقيييم، تتهييو لسيي  يي يي  تيييريو 

 يميع اس قتق اس عتتريم سنخ ر

اس ييييييييم، يؤهييييييي  نت  تسييييييي  نل   تسييييييي فع ايييييييل
استظياييييم اسمرهزيييييم سن عييييتتر ايييي  م ييييع امعييييتغالل 
اسمعيييييي ة تاسقمييييييي  سنعيييييين م اس هتميييييييم  ته متيييييي ا  
م  قييي  سيييلس ، فع يييت يمه  ييي  امعيييت ت ر نل اس قيييتق 
اسم ي ييم تاسعي عيييم ايي  اس قييتق است ييي ى استيي  يييي  

س عييييييتتر، ألل تنيييييي  اس عييييييتتر نل ت ييييييمي س  فيييييي  ا
 ت ف اس تسم     األفرا   ي م 

تتنييييييت فيييييعل اسار ييييييم اسق انيييييم  ييييي ل تنييييي  
تيييتفر اس عيييتتر نل يييي ص تنييي  اعيييت ق   ن خ  يييم 

مييل  بيي  اس تسييم يييت     ييس   شييه  ه ميي    اس م يييم
تت   ال  اس ييم في  ن يي   ي ت ا   سي  نل   رار 
اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم يمهييل نل ييييرو 
 اس قييييتق اس عييييتتريم   يميسيييي  سنخ يييير  تفيييي  نعيييييتن
األ ييييييييتال تبتيييييييييت   يييييييييو اس قييييييييتق ام ت يييييييي  يم 
تاميتم تيييم، يييي  تنيي  اسم يي ب  تيي     ا لايي  نت 
 ت  امتتراع بس  ه قتق   بنم سنتق    مل ني  
 م يييييم تتيزيييييز اس قييييتق جاس قيقيييييمج  تاييييل  اس يييييم  
 ييي س  ع ت  نييي  ميييل افتيييراو معيييب ،  ييي ل اس قيييتق 

تاس قيييييتق  ،عييييينبيماسم  ييييييم تاسعي عييييييم اييييي   قيييييتق 
 يث  - يي بيم   يم تاميتم تيم ا   قتق ام ت
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تيي خ      يي هيي  مييل اسم يي ن يل تنيي  ن سميي   ُياسيي 
  ا ل تن  اس قتق  اس تسم ف  

 ل است يييييييي  و اسل يييييييي ا  اسم ييييييييرتح يشييييييييه  
فايييي   س يييييم اسم ييييي ع،  - يييي س  ع  شييييه سيم تميقيييييم 

تت ن  اسي ي  ميل اس قيتق اسم  ييم تاسعي عييم، ملي  
ر تاست ق ،   رات ميي ي ت اس   ف  اسمنبيم ت ريم استيبي

مييل اإلييييراةان اس هتمييييم  تفيي  است ييين لاتيييت، فيييعل 
اسي ييييي  مييييل اس قييييتق جاإليي بيييييمج، مليييي  اس يييي  فيييي  
معتت  مييشي  ماي ، تت ني  ميل اس هتميم ا تيرا  
اس رييي ن اسار يييم، ت  ستيي س  مق تمييم اإلوييراة ساييرو 
ا تبيييييي ران تنيييييي   يييييييو اسم تييييييي ن نت اسعيييييينع نت 

 اسخ م ن 

ميل اسقي  تل األع عي   25  ى هم  تؤه  اسم
تنيي  اييل  اس ق ييم اسمسمييم تاسم تريييم  فايي   يييل نل 
اساقيييرتيل األتسييي  تاسل  ييييم ميييل اسمييي  ى ت  ييي ل تنييي  
 يراةان  يي بيم مل ي  ي  اس هتميم، فيعل اس قيتق 
اسم  يييييتص تنيسييييي  فييييي  اساقيييييرتيل اسل سليييييم تاسرا ييييييم 
)استيييي  تتينيييي    قييييتق است ظييييي  اس قيييي ب  تاس يييي  فيييي  

عنبيمج )ت مي   آخير ن سي   تبر ج قت  ت ( تياإل را 
 بي  اس هتميم،  م نل م تت مل ت خالت م  شر ميل 

ت ي    امتت  فيني  ن  نعي و يمهيل  الا استمييز
نل  مييز اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم تييم اسمتينقييم 
  سيمييييييي  تيييييييل تنييييييي  اس قيييييييتق اسم  ييييييييم تاسعي عييييييييم 

( )اسم مي   عيتتري ت   اعيت اس رتريم ست بيي  جاس ي 
 اسمتين    سيم ج؟ت 

تيمهل  رح  قي ش ماي    نل ت بيي  تا  اي ل 
يت نيييي  تييييتفير مييييتار  و س يييي ت ميييي   اإليي بيييييماس قيييتق 

تبييتل     ييمق تتنيييت م ي  غيي ، م  قييي ت، نل تيي رر 
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم فييييي  اس عيييييتتر، 
تلسييي   عيييب  اس يييغت  استييي  ت ييييس  تنييي  اسميييتار  

 عييييتتر، فييييال اسم يييي ت ى  ت تيييي  سييييت ُن رييييين فيييي  اس
ي  غييي  نل تايييرو اسم هميييم ت بيقسييي ، تنييي  نعييي و 
ن سيييي  وييييير  يييي  رى مييييل اس   يييييم اسا يييييم، تتاتقيييير  سيييي  

متاز يم  لسي مل  فتبتل ب مت  -اسشرتيم اس يمقرا يم 
اسمييتار  اسي مييم تاألتستييي ن است  يييم مييل اخت يي ص 

 اسعي عييل 

تمع لس ، فعل م    ال  اس يم فش  ف  
ام ت يييييييييييييييي  يم ها  ييييييييييييييييت  يييييييييييييييي    رار اس قييييييييييييييييتق 

يييي  ت ق يتم تييييم  تتنييي  اسيييرو  ميييل لسييي ، فيييعلتام
 يي  است ييتل  سيي   اسي يي  مييل اس قييتق اسعيينبيم مليي 

اسي اسيييم، تنييي  عيييبي  اسملييي ل، يت نييي  ميييتار  هبييييرى، 
 تسييم   ممييل ميزا يييم نييي ات هبييير  ات ميي  يشييه  يييزة تو س يي ت 

لا نر  ييي  نل  تب ييي  ايييل اس ييييم ميييل نيييي  ت قيييي    تا 
ع ي سيييي ر  ظيييي    م يييييم اعييييت ت يس  اسم  قيييي ، فعييييت 

برمتت    سم  ّنم، فيعل ايل  اس ييم  اإل ع ل قتق 
ُتِ ييع  اسقيي  تل  [ن]تيي  و ني يي    س قيي ا  است سيييمل 
س م ييييييم  يييييييو  األع عييييي    ريقيييييم تشيييييم   ظ مييييي ت 
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اتتميييييييييييي    [ ]اس قييييييييييييتق تاس رييييييييييييي ن األع عيييييييييييييمق 
اسانع ي ييل سمؤععم اسر   م اس عيتتريم، استي  تب ين 

م ) ي ييس  عيينيمم(، ن   اسي ييي  مييل اس يييج اس ظرييي
 سنيم    متي   اسمي بو 

  اُس ييم اسل سليمل يمهيل سن هتميم تنبييم ا تي يي ن
 اس  و   رق نخر  ت ي ى

تميييييييل استا يييييييح ن يييييييت م يمه  ييييييي  نل   تقييييييي  
ا تس   اس هتمم سن قتق اسعنبيم،   ستزامل مع  بيتل 
  سييم تيي   تنبيييم ا تي ييي ن شيييبس  اسيي  ي   تاس ييييم 
استيي  تعييتخ   سنيير  تنيي  لسيي  تتمليي  فيي  اسقييتل  يي ل 
ا ييييي    ر ييييي ت نخييييير   سييييي  ي  ييييي    بنييييييم استق  ييييي  
ت  بنييييييم اإل اييييي ل، استييييي  يمهيييييل ميييييل خالسسييييي  تنبييييييم 

تي ييي ن اس ييي و  تتتملييي    يي   ايييل  اس يييرق فييي  ا 
تيييييتفير  يييييتافز ت يييييمل  ييييي رى اس ييييي و تنييييي  تمهييييييل 

 ب مت  –ن اعس   تا   عتبتل امبتب ران اس يمقرا يم 
اس ييي  األملييي  فييي  ايييلا  –ميييل امبتبييي ران اس عيييتتريم

 اس     

مرى نخر ، م  تسم ب  ة ل  ايم خ  تيم اي  
فييييييي  يتاراييييييي   شيييييييه سيم  فيييييييع رار  ييييييييو اس قيييييييتق 

 ت يي  يم تاميتم تيييم فيي  اس عييتتر م يق يي   ييت ام
تيييل األ تان اس يمقرا ييييم   نل تبيييتل األخييييرى بييي يالت 

فسييل  اس قييتق م ت قيي  استيي اتل اسيي يمقرا   تسب سيي  
تعيي ت  تنييي  تييتفير  يييتى  فييع عي عييييم، تيميي  تنييي  

م استيييي  يمهييييل مسمييييتتييييييت ام ت يييي    سيييي  اسمعيييي ا  اس
تي ت  ايل   يهو لس   ام سس  نت استغ    ت س   ت 

، تيييييل  ريييييي  اس قييييتق استييييي اتل اسييييي يمقرا   ني ييييي ت 
تيزييز اسيمنييم اس يمقرا يييم تتت يي ا   تايلا استييرا   
اسمعييتمر بيييل اس قييتق اسعي عيييم تام ت يي  يم يييتفر 
ر ات  تيييي ت تنييي  نتساييي  اسيييليل يتا ييينتل تقييي ي  اسيييرن  
اسل  ي   س  سح  متلر جش هم األمي لج اسم ي    

مهيل نل  عييت س  مق بيي  ميي  تاس ييم األع عيييم استيي  ي
عييييب  ايييي  نل اس يمقرا يييييم تت نيييي  فيييييالت  يييي رات مييييل 

ألتسا  اسليل  امعتقالل تاألمل سب  فر ق خ ت  ت 
  يييشتل ف  ظرتع ي اعم 

هلس  امتتراع   ل اسيمنييم  مل اس رتر  
  ييييي  تت اييييين  شيييييه  ه مييييي اس يمقرا ييييييم اسانعييييي ي يم 

 ق(2006ت 1996ا تخ  يييي ن  ييييرى تيييي م   نتقيييي )
 فيييي سمينو استشييييريي  اسانعيييي ي   وييييير  يييي  ر   سييييي ت 
 تييييي  تنيييييي  اميتميييييي  ،   اييييييي  تييييييل استشييييييريع نت 
مم رعم اسر   م تن  نتم ل اس هتمم اس  سييم  تم يل 

، سييييييي  تخ يييييييع  ييييييييراةان اس هتمييييييي ن 2007تييييييي   
ستشييييريي  اسانعيييي ي يم اسمتي   ييييم سمتافقييييم اسمينييييو ا

ميل   ين اسميزا ي ن اسع تيم ني  ت  اسانع ي    ت  
استيي  ي  مييع اسييرايو ت يي و اسييل  ي هيي  مييل خييالل 

 اسقراران  ق  تل تاسمراعي  است ايليم  

ت ييي س ظر  سييي  ايييلا اسغيييي   اسب مييي  سنر   يييم 
فييي  م  تسيييم    ت يتاريييي تاسمعييي ةسم، فيييعل ا ييي   خنيييالت 
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ت ييتير  يييم  يي  اسم همييم اس عييتتريم اسينييي  تنيي  
نعييييييييو   ييييييييتر  يمقرا يييييييي ، نت اسم  ييييييييييم  يييييييي ل 

   اسيني  ا     رى  يمقرا ي ت  اسم همم اس عتتريم

  يييييييييم اسرا ييييييييييمل سيييييييييل ييييييييييت    اييييييييي ل اس قيييييييييتق اسُ يي
ام ت   يم تاميتم تيم است  يت  ت مي س  في  

 اس عتتر مل  ب  اسم  ب 

ميييييييل اسممهيييييييل مي ر يييييييم   بنييييييييم اس قيييييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم تيييم سنتق  يي  تنيي  نعيي و نل 
سسيي   ييي ات عي عييي ت ت  ستيي س  ي  غيي  ترهسيي  سنمؤععيي ن 
اسعي عييم سنبين فيسي   تفي   ييل ن يت ااتمي   مشييرت  
بتميييييز اسيتا ييي  اسعي عييييم أل   ييي ، فع يييت ن ييي ح 

 يييع اسي يييي  مقبيييتمت الل تتنييي    ييي ق تاعيييع نل تخ
 مييييي  فييييي  لسييييي  اسمعييييي ا  -مييييل اسمعييييي ا  اسعي عييييييم 

اسمت ييييينم  ا ييييي  اسعييييين  ن، تتييييي   اسمعييييي تاى فييييي  
سنتميييم    ييترى شييرتيم -  يي ن، تميي   سيي  لسيي ام تخ

 49  عتتريماس

 -عييييتبم مت سن يييييم اسمق مييييم اتمييييع لسيييي ، ت 
فمل اسممهل نل تا ِّ  اسم  ب  اممت    تيل   اي ل 
اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم  تييي  سيييت ه  ييين 

لسي  في  اسمقي   األتل سيي    راعخم  عتتري ت  تيريع
ق تف  اس رييم اسل  ييم،  ي  اسمريي اسمت ت   ت  ي 

                                                           
49

 Antonio Carlos Pereira-Menaut, ‘Against Positive 
Rights,’ Val. U. L. Rev. 22 (1987-1988): 378. 

 سييييي  اسشيييييرتيم يرييييييع لسييييي   سييييي  افتقييييي ر اسم هميييييم 
  50اس يمقرا يم تاسق ران اسمؤععيم 

تفييي  اسعيييي ق اسانعييي ي  ،  ييي  تعييي ا  ايييل  
اسيتامييي  فييي  تاعيييير اسعيييب  تراة مق تميييم اسم هميييم 
اسيني    اتس  اس عتتريم ف   ي ت سنتي خ  في    اي ل 
اس قييييتق اسراعييييخم  تو س يييي  ميييي  يييييرت   اسقنيييي   شيييي ل 
اسقييي رى اسمؤععييييم  ييي سختع ميييل نل ن  م  تسيييم ميييل 
 ب  اسم  ب  ستتس   تر   ار  عتع ت يع اسيمنييم 
اس عييتتريم برمتسيي  مت ييع تعيي ؤل تربميي  تعيي ا  فيي  

تتلا  اس ييم  سي  ن يت  51اس يل فيس  ب  تت  يس  
سييييييو سنم ييييي ب  نل تتيييييتس  ايييييل  استظيايييييم اإل ارييييييم 
بت  ييييييييييي  تتزيييييييييييع اسمييييييييييتار  اسشيييييييييي ي م نت ترتييييييييييي  

  52األتستي ن 

 تي  غييييي  امتتيييييراع  ييييي ل ترعييييييخ اس قيييييتق 
ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم م يي ييييي    س يييييرترى نل 
اسم يييي ب  عييييت الا   تمميييي  يؤهيييي  تنيييي  اييييل  اس ق ييييم 
ملي ل اسس يي ،  ييث ه  يين اسعين م استشييريييم، تسيييو 
اسق يييي ايم، ميييييل ُتسييييي   سيسييييي   شيييييه  م  شييييير بع اييييي ل 

تفيييي  تنيييي  اس يييي من استيييي  يهييييتل فيسيييي   53اسقيييي  تل 
اس عييييتتر وييييير تا ييييح نت وييييير   عيييي ، فع ييييت مييييل 

تيييي   تايييييي   ح نل اسم يييي ب  تختيييي ر ن ي  يييي ت اس يييي ي
                                                           

50
 Landau, ‘The Reality of Social Rights,’ 408. 

51
 Sunstein, Designing Democracy, 223. 

52
 Landau, ‘The Reality of Social Rights,’ 406-7. 

53
 Sunstein, Designing Democracy, 224. 
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 تراييي  فييي    اييي ل اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم 
اسينييييييي    يييييياتس  )هميييييي  اييييييت اس يييييي ل مييييييع اسم همييييييم 

اس عييتتريم(  تفيي   يييو اس يي من، يمهييل نل ييييز  
لسييي   سييي  اساسييي  اسمعيييب   ييي ل  تراييي  يقت ييير تنييي  

 يي من نخيير ،  يي   اسمعيي ا  اسق  ت يييم اس  تييمق تفيي 
ييييييز  لسيييي   سيييي  اسرو ييييم فيييي  تي يييي  اسيييييزاةان نت 
استيييي اتي ن مييييل فييييرت  اس هتمييييم األخيييير  نت ت مييييم 

 54اسيمستر 

تمييييع لسيييي ، فييييعل اسا ييييص اسيييي  ي  سنعييييي  
استيريب  ف  يمييع ن  ي ة اسيي س  يي ل تني  نل ايلا 
استر   تاست اظ س  يلبن تن     ق تاعع  ب  تن  

اسم يي ب  فيي  هلييير مييل اس قيييو مييل لسيي ، اتتميي ن 
األ ي ل ميمتتم مت تتم مل اس رق مل ني    ا ل 
تتيزيييييز اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم  تتييييي  
 مييي لر اإل اييي ل اسار ييييم نت اسعييينبيم،   إل ييي فم  سييي  
 مييتلر اإل ايي ل اس ييييف، نملنييم تنيي    ايي ل اس قييتق 
 ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم استييييي  م تت نييييي  تييييي خالت 

تمل اسمت تر  55اسعي عم اسي مم  تاعع اس   ق ف 
، نل تعيت   اسم هميم اس عيتتريم اسينيي   سي  ن  ني  ت 
، مييع تيق سيي  ن ييت  مييل وييير اس ميي لر ني يي ت  ل ھمييل 

اسم تمييي  نل يليييير لسييي  و ييي  نت اعيييتي ة اسعييين م 
 است ايليم 
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 Landau, ‘The Reality of Social Rights,’ 406-7. 
55

 Ibid., 407-408.  

 الخاتمة .7

  معيييييييييت     سييييييييي  اعيييييييييت ت ي ن اس راعييييييييي ن 
اسمق ر م اس عتتريم اس ظريم تاستيريبيم  تل اس قيتق 

تقيييي ي  تيييي   مييييل ام ت ييي  يم تاميتم تيييييم، يمه  يييي  
امعت ت ي ن است ايم است  تي  ل س  سح  عتتريم 
اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم، ممييي  يؤهييي  ميييل 

س قيتق   بنيم سنتق  ي  ال  ا ي ي   رترى نل تبتل 
   م مل م همم  عتتريمتم تم

تستيييي تي  اييييل  امعييييت ت ي ن، نؤهيييي  ني يييي  
تنيييي   يييي رى اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي  تنيييي    ايييي ل 
ت تييييي  اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم تييييييم اسمشييييي ر 
 سيس  تف    سم فنعي يل، يمهيل اإلّ تي ة ت قيتى  ي ل 

ام ت   يم تاميتم تيم )مل  اس     يو اس قتق 
فيييي  استينييييي ، تاس يييي  فيييي  اسعييييهل اسمالايييي ، ت قييييتق 

 األ ا ل( ا   قتق   بنم سنتق     

تمميي  يزيييي  است بيييي  تنيي  لسييي  مال ظيييم نل 
 ايييل  اس قيييتق راعيييخم فييي  اسييي ص اس عيييتتر  ت ظريييي ت 

مييييييل است بييييييي  استيريبيييييي ( م ميييييييم مييييييل  بيييييي   )بيييييي مت 
ينيييي  فييي  اسر   يييم  يييال ي ن اسم هميييم اس عيييتتريم اس

اس عيييتتريم ت ييي  اساييير  فييي  اسم  س يييم بسيييل  اس قيييتق 
اسيتام  اسميق ى  ت تمس   تمع لس ، ا    ت   مل

تا  تشم  سغيم اسقي  تل األع عي  –ف  الا اس    
)اسل  يييزز ام   ي    ي ل ايل  اس قيتق ت ي رى تيل 
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ميييييييي يير نت م ييييييي    تتييسييييييييم سيمييييييي  اس هتميييييييم(، 
ح سييييي يو اس قيييييتق   إل ييييي فم  سييييي  اسغيييييي   استا ييييي

ف س يج استي  تقيف ت اقي ت  ام ت   يم تاميتم تيم 
نمييي     اييي ل اس قيييتق ميييل ِ ب ييي  اسم ييي ب ، تاستييي  تيييي  
نععس  في  نتييت اسق يتر اس يمقرا ييم تفي   ييف 

 -هميي  رني يي    ساييي - اسمؤععيي ن تتيي   نانيتسيي  ايي 
ف سم ييي ب  اسينيييي  تاس عيييتتريم  قتب ييي   شيييه سيم تميقيييم
اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم تيميي  تنيي    ايي ل 

  رق مختنام تتني  معيتتي ن مختنايمق  سي  ي  ي  
لسييييي ، يمهيييييل سنم ييييي ب   اعيييييس  نل تايييييرو اس قيييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم تيييم  شييه  مختنييف مييع مييرتر 

 است ن 

 ل است نييي  اسييتا ي  سن  سييم اسراا ييم سن قييتق 
 اخييي  األرا ييي  اسخ  ييييم سنعييين م اسانعييي ي يم  ييي  

ر متشيي امم  ييتل تيي خ  اسم همييم يييت   بتيسييم  ظيي
اس عييييتتريم اسينييييي  فيييي  ت بييييي  اس قييييتق ام ت يييي  يم 
تاميتم تييييم فيييي  فنعييي يل  تعيييييتيزز ايييلا استقيييييي  
استش ؤم   عب  اسي تر اسم ي ت  سنقيراران اس عيتتريم 
)  إلشيي رى  سييي  اسم همييم اسينيييي    يياتس  اس عيييتتريم( 
تاسشهت  اسمتينقم  شرتيم اسق  ى اسليل تي  تيييي س  
فييي  اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي   تتنييي    يييت نبلييير 

يؤ   م يه و   سم خي يم  عب ، سيو ا    تا ؤمت 
األمييييييييي  تيييييييييي   است يييييييييع اسيييييييييراال تنييييييييي  است يييييييييع  
اسمعيييتقبن   فيييعلا  يييررن اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  

ن اة تاي  تس ، همي  يقتيرح ايلا اس  يث، فيعل اسقي  تل 
ل األع عييي  ييييتفر األعييي و سسيييلا است يييتل  تفييي   ييي 

ه ل ا    مش رهم نبلر في سيم مل ي    اسم همم 
اسمي اخ  اسق ي ايم  اس عتتريم اسيني ، فعل اسي ي  ميل

اسمت  يييم ست بيييي  اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم 
 ف  فنع يل تبشف  اعس ل 

يمهيييل ت قييييي  لسييي  تييييل  ريييي    ايييي ل  [1]
اس قتق ام ت   يم تاميتم تيم اسم  تص تنيسي  

قي  تل األع عي ، ترب سي   شيه   شه  م  شر ف  اس
وييير م  شيير  يي س قتق اسم  يييم تاسعي عيييم، نت  تيي  

   إلش رى  س  شر  اسمع تاى بتيت ت   

تيمهييل ت قييي  لسيي  ني يي  مييل خييالل  [2] 
اسيييتار ى فييي  اسمييي  ى  اإل عييي لاإلشييي رى اسي ميييم س قيييتق 

ميييييل اسقيييييي  تل األع عيييييي ، مييييييع امعييييييتا  ى مييييييل  10
سميتيييرع بسييي   تسيييي  امستيييزا   ييي  ترا  ايييل  اس قيييتق ا

تتيييي تميس   تسسييييل  اس ريقييييم  مه  يييي ن خ  ييييم فيميييي  
يتين    س قتق ام ت   يم تاميتم تيم است  تغي  
تيييييل  يييييص اسقييييي  تل األع عييييي  نت تنييييي  اسم ييييي وم 
  ريقم تؤ    سي  تاعييرا  تني  ن سي  ميي يير ت هي  

 نع عيم   ت مل هت س   قت  اسعي عم اسي مم ب مت 

ميييييييل اسممهيييييييل نل تعيييييييتخ   اسم هميييييييم  [3]
فيييييعل ت ييييي ي  -اسييييي تس  اس عيييييتتريم اسينيييييي  اسقييييي  تل 

( تنيي  اسيسيي  اسييي تس  2014)تيي    فنعيي يل مييؤخرات 
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اسخ ص   س قتق ام ت   يم تاميتم تييم تاسلق فييم 
سيت نلير خي ص في  ايلا اس ي    تميل شي ل لسيي  نل 

تنيي  ميل األاميييم سن ييج استي  ت ير  يي ي  مزيي ات 
سن قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم  مييي اس ييي  ع اإلسزا

 اخيييي  امخت يييي ص اسييييت   ، مييييع استرهيييييز  شييييه  
خ ص تن  تن  است  م تتي رو مع  ص اسق  تل 

 األع ع  

تمل اسممهل ني   سنم همم اس عتتريم  [4]
اسينيييي  نل ت بييي  اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم 
 شيييييه  عيييييينب   تيمهيييييل ت قييييييي  لسييييي  مييييييل خييييييالل 

استيييييييي  تتخيييييييييلا  اسعييييييييين م  اعييييييييتيراو اإلييييييييييراةان
اسانعييي ي يم، تنميييير اس هتميييم   ممت يييي   تيييل  ت  ييييم 
ت بييييي  ايييييل  اس قييييتق  تم يت نييييي  ن  مييييل ايييييليل 
اسمعييي ريل امعيييتخ ا  اسمهليييف نت اسمعيييت ا  سنميييتار  

 اسي مم 

يمهيييييل سنم هميييييم اس عيييييتتريم اسينيييييي  نل  [5]
تقييرر   ايي ل اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم تنيي  

س    اييييي ل اسي اسيييييم فييييي    سيييييم نعييييي و فييييير  ، ت  ستييييي 
م يي  ى  تمييل شيي ل لسيي  نل يعيي ت ا  تنيي  تي يي  
استيي خالن تاعيييم اس  يي ق فيي  اسعي عييم اسي مييم استيي  

 يمهل نل تؤلر تن  اسميزا يم اسي مم 

هميم اس عيتتريم اسينيي   ل تغيير مت يف اسم 
  تسيي  يهييل اييلا م يييي  نل يهييتل فترييي ت  اسانعيي ي يم

سبنيي ال استيي   ققيين اييت اس يي ل   ست بييي  فيي  ميظيي  ا
تنييي  ايييل      ميييم  تسيييم فييي  نتقييي   اس يييرا   تب ييي ةت 

، يبي ت ميل اسميريح نل ي ي ث األملنم األتعع      ت 
اييلا استغييييير   يييترى ت رييييييم،  ييييث يتخيييل اسق ييي ى 
اسانعيييي ي يتل خ ييييتان  ييييغيرى، تيتخ ييييتل  شييييه  

م  ات م ستع مل است يع اسقي  ت    متق ع تمب ا 
   اس  ي ة شيه    ايي ل ت ي  يتخيل ايلا استقي 56اسيراال 

فييييييير  ، نت اسيييييييرب  ويييييييير اسم  شييييييير بييييييييل اس قيييييييتق 
ام ت يييييييييييي  يم تاميتم تيييييييييييييم تاس قييييييييييييتق اسم  يييييييييييييم 
تاسعي عييييم، نت ميييل خيييالل اإل اييي ل اسعييينب  سن قيييتق 

مل لسي ،  ي  تاعير  ام ت   يم تاميتم تيم  تب مت 
  ريقييم تيي مج  10اسم هميم اس عييتتريم اسينييي  اسميي  ى 

 يم ي ي ى ف  اس ص   قتق ا ت   يم تايتم ت

تفي  اسختي  ، ي  غي  نل  يتيرع نل  مه  ييم 
نل تبيييتل نفيييي ل   ييي ى اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  

 ييييييي سقي  األع عييييييييم سن ظييييييي    ت يييييييتؤ  مييييييي  يرتم فتتيييييييم 
فيييي  ظيييي  اييييل  اسظييييرتع  –اس عييييتتر  اسانعيييي ي   

اسمتا انييم فييعل اسمعيي تاى تاسي اسييم تاس قييتق األع عيييم 
عت يييييي ح  مل  ييييييم اسقييييييتى اس افيييييييم   ييييييت اإل ييييييالح 

 اس عتتر  
  

                                                           
56

 King, ‘Introduction,’ 1,2, 9. 
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 (ل اس   ملهتر   ترى وير تا  م، نت هميي ر، نت ترهن سنق  تل ست ظيمس  aspirational    متح )[  ] اس   وير متيت  [ ناسرمتزل ] مسم   57
 (ل اس   ميترع  ت  شه   ريح ه     ب  سنتق    Justiciable     ب  سنتق    )[ ر]
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 57اسمي يير
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سني 

) 

   X  نير ت  ل 
  X  25اسم  ى   ق  م مس يم/ ات    تّم ل 2
  X  25اسم  ى  اإل را  3
  X  25اسم  ى  اسرت يم تاسرف    4
  X   25اسم  ى  معتت  اسمييشم  5
  X  25اسم  ى  تم  آم م ت  يمبيام  6
  X  25اسم  ى  اس م ل اميتم ت  اسمتين    سيم   7

8 

تيم
تم 
مي
ق ا
 قت

اس
 

ميع
)سي

 
م 
 اسي
  سم

ل 
 ت
ظر
 اس 
و
  غ
ل،
  ي
متا
اس

) 

)مي شييييي ن  اس يييييم ل اميتمييييي ت  ويييييير اسميييييرت     سيمييييي 
 اسشيختخم، اسييز، اسرف  / اسرت يم/ است ميل اميتم ت (

  X  22اسم  ى 

   X  اسمسمشم اس ت  اسم س  سناا ن 9
 X   29اسم  ى   قتق األ ا ل 10
   X  اس  م 11
  X  21اسم  ى  منبيم اساس   ف   12
  X  23اسم  ى     اسعهل 13
   X  اسم ب  تاسمشر  14
 X    24اسم  ى  استيني  15
   X   قتق اسميتقنيل 16



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


