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  تقارير
  عائشة أحمدإعداد: 

  املؤتمر الفلسطيني حول الدستور
  ومتطلبات التنمية البشرية االنعتاقية

يمثــل دســـــــــــتور دولــة مــا عــادة قمــة الهرم القــانوين فيهــا، ويعــدّ املرجعيــة القــانونيــة 
الســـــــياســـــــي وللعالقة ما بين الســـــــلطات واألفراد. ويف مســـــــودة الدســـــــتور العليا لنظامها 

الفلســـطيني املقترح، التي عملت جلنة الدســـتور عليها طوال ثالثة أعوام، تتداخل األبعاد 
الســـــياســـــية واألبعاد القانونية بعضـــــها يف بعض. وبما أن عملية إعداد الدســـــتور ســـــبقت 

لدســــــــتور الكثير من املســــــــائل ذات األبعاد قيام الدولة الفلســــــــطينية ذاتها، تم تضــــــــمين ا
الســــــياســــــية واالجتماعية واالقتصــــــادية، التي مل يتضــــــح مســــــتقبلها بعد. وأثارت عملية 
إعداد الدستور الفلسطيني احلالية جدالً يف األوساط الفلسطينية السياسية واالجتماعية 

ات مشـــــروع القانونية، إضـــــافة إىل اختالف فريقين يرى أحدهما االســـــتمرار يف مناقشـــــ
الدســــتور اســــتعداداً للمرحلة املقبلة، بينما يدعو اآلخر إىل تأجيل ذلك إىل مرحلة ما بعد 
إقامة الدولة الفلســــطينية املســــتقلة ذات الســــيادة. وفتحت عملية اإلعداد للدســــتور الباب 
أمام نقاش اخليارات الدســــــتورية على الســــــاحة الفلســــــطينية، وتعدد وجهات النظر جتاه 

فيــة أثــارهــا هــذا املشـــــــــــروع، وذلــك من خالل عقــد النــدوات وورش العمــل قضـــــــــــــايــا خال
واملؤتمرات اخلاصــــــــة بمناقشــــــــة مســــــــودات مشــــــــروع الدســــــــتور املقترحة وانعكاســــــــاتها 

  اجملتمعية املستقبلية.
املؤتمر الفلســـــــــــطيني حول "عقد برنامج دراســـــــــــات التنمية التابع جلامعة بير زيت 

نحو دســـــــتور قائم على "، حتت شـــــــعار "نعتاقيةالدســـــــتور ومتطلبات التنمية البشـــــــرية اال
. وقــــد حضـــــــــــر املؤتمر جمع من األكــــاديميين "احلقوق الوطنيــــة واملســـــــــــــــاواة والعــــدالــــة

والســـياســـيين واملهتمين. وهدف املؤتمر إىل توفير الفرصـــة حلوار يعالج جميع اجلوانب 
ة التي يتناولها الدســـــــــتور ومســـــــــوداته املقترحة من اجتماعية واقتصـــــــــادية وســـــــــياســـــــــي

وثقافية. وســــــــلط الضــــــــوء على عدد من التســــــــاؤالت املطروحة حول موضــــــــوع الدســــــــتور 
وهويته واجلدوى من إعداده وإقراره يف غياب الكيان الفلسطيني املستقل ذي السيادة، 
ويف ظل اســـــــتمرار االحتالل. وكان الســـــــؤال األبرز هو: هل نقيم دســـــــتوراً للدولة، أم نقيم 

أولوية العمل على الدســـــــتور يف هذه الفترة، واملعايير دولة للدســـــــتور؟ إضـــــــافة إىل مدى 
                                                            

  .باحثة فلسطينية مقيمة برام الله  
  ) يف كل من مدينتي رام الله وغزة28/9/2003-27عقد املؤتمر خالل يومين (. 



  137)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية اريرتق

 

2 
 

  التي يجب أن حتكمه، ودور جلنة الصوغ.

  الدستور كتعبير عن
  خيارات جمتمعية

بعد كلمة ألقيت نيابة عن حنا ناصـــــر، رئيس جامعة بير زيت، وكلمة مدير برنامج 
 سرها، كلمةدراسات التنمية يف اجلامعة، ألقى علي خشان، عضو جلنة الدستور وأمين 

نيابة عن نبيل شعث، رئيس اللجنة، قال فيها إن الدستور ليس جمموعة قواعد قانونية، 
وإنما هو خيارات ســـــــــياســـــــــية واقتصـــــــــادية واجتماعية إىل جانب كل ما يتعلق بالكيان 
الســياســي وعالقاته الداخلية واخلارجية. وأضــاف أن الدســتور هو توافق اجتماعي على 

امة يف كيان ســــــــــياســــــــــي، من دون إهمال األحوال الشــــــــــخصــــــــــية أهم قضــــــــــايا احلياة الع
وإجحاف بها، مشــــيراً إىل أن املهم هو طريقة إقرار مقترحات مســــودة الدســــتور. وأكد أن 
يف الدســـــتور قضـــــايا جوهرية تتطلب من القيادة اتخاذ قرارات ســـــياســـــية، وخصـــــوصـــــًا 

و عبد الرحمن أبفيما يتعلق بالالجئين واجلنســـــــية واحلدود. وعن جلنة الدســـــــتور عرض 
النصـــــر، عضـــــو جلنة الدســـــتور يف غزة، كلمة اللجنة موضـــــحاً أن مســـــودة الدســـــتور تمثل 
تأكيداً للحقوق الوطنية الفلســــــــطينية، وأنه لن يكون هناك بأي حال انتقاص لها. وقال 
إن اللجنة احلالية وُجدت لوضــع أرضــية قانونية، وإن مشــروع الدســتور يعد ملكاً جلميع 

الب بأن يحظى باهتمام أكبر من جموع املثقفين ومؤســـســـات اجملتمع املؤســـســـات، وط
املدين. وأكد أن جلنة الدســـتور ســـتعمل على االســـتفادة من توصـــيات املؤتمر للعمل على 

  تطوير مشروع الدستور.

  ثقل العامل اخلارجي
ُقدم يف املؤتمر، وعلى مدار جلســـــــــــاته، كثير من األوراق البحثية فيما يتعلق بأبرز 

احملددات والدالالت الســـياســـية "ايا التي تطرق الدســـتور إليها، ومنها ورقة بشـــأن القضـــ
قدمها عبد الكريم البرغوثي، من جامعة بير زيت، تناولت جملة  "للدســــــــتور الفلســــــــطيني

العوامل الســـــــياســـــــية الداخلية واخلارجية املؤثرة يف مواقيت طرح وتداول فكرة إصـــــــدار 
  املشروع املقدم وآليات صوغه وإقراره.دستور فلسطيني، ومضامين توجهات 

أثارت الورقة بعض األســـــــــــئلة اإلشـــــــــــكالية، كالعالقة ما بين الدســـــــــــتور واالحتالل، 
والدســـــــتور قبل إقامة الدولة أم بعدها، واســـــــتخلصـــــــت أن وجود االحتالل ال ينفي أهمية 
احلياة الدســتورية، كما ال يؤكد ضــرورتها، وأن األســاس هو فيما إذا كان إقرار الدســتور 

 ســياق العملية النضــالية لتحقيق االســتقالل، أو يف من الشــعب احملتلة أرضــه يندرج يف
سياق تكريس االحتالل وإضفاء الشرعية عليه. وقال البرغوثي إن وضع الدستور مطلب 
وحاجة فلســــطينية تمليهما ضــــرورات حتديد شــــكل اجملتمع الفلســــطيني ومســــتقبله، غير 

الصـــــــــــراع، جعال هذا  أن التداخل بين اإلرادة الوطنية والعوامل الدولية، وطبيعة مراحل
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الدســــــتور جزءاً أســــــاســــــياً من مكونات احلل الســــــياســــــي واالســــــتحقاقات املفروضــــــة على 
الشعب الفلسطيني. وبالنسبة إىل توقيت إقرار الدستور رأى أن حجم تدخل وثقل العامل 
اخلارجي كاســـــتحقاق، وارتباط ذلك بالعملية الســـــياســـــية، وانعكاس ذلك على القضـــــايا 

للمفاوضـــــات، كل هذا يرجح ضـــــرورة االهتمام بتطوير الدســـــتور كي الوطنية اخلاضـــــعة 
يســــتجيب ألهداف الشــــعب الفلســــطيني وتطلعاته، وإالّ فإن إقراره يف هذه احلالة ينطوي 

  على خماطرة تقديم تنازالت جمانية مسبقة قبل األوان.
ودعــا البرغوثي إىل إعــادة النظر يف طريقــة العمــل املتبعــة حتى اآلن، وحشــــــــــــد رأي 

ام حول ضـــــــــرورة أن ينبثق الدســـــــــتور من إرادة الشـــــــــعب أســـــــــاســـــــــاً عبر انتخاب جملس ع
تأســــيســــي تكون مهمته اإلعداد لدســــتور دائم يعرض على االســــتفتاء الشــــعبي، كي يغدو 

. وأوصى بضرورة  تشكيل جملس دستوري صوري يقوم بإعداد "الدستور فلسطينياً حقاً
ة ملثل هذه الوثيقة الهامة بحيث تشــكل مشــروع دســتور يقدم الرؤية الوطنية الديمقراطي

أســاســاً لنضــال كل القوى واالجتاهات والشــخصــيات الديمقراطية من أجل إقرار دســتور 
  "عصري حضاري ال يغلق األبواب على احلقوق واخليارات وال يقيد املستقبل بالراهن.

وأشــــــــــــار الكاتب طالل عوكل، يف ورقته عن املوضـــــــــــوع ذاته، إىل أن فكرة صـــــــــــوغ 
ر فلســـــــــطيني ارتبطت بمراحل الفكر الســـــــــياســـــــــي الفلســـــــــطيني وتطوره، وعكســـــــــت دســـــــــتو

املتغيرات الســـــــــــياســـــــــــية التي شـــــــــــكلت نتاجاً لتفاعل العوامل الدولية والعربية والوطنية 
املرتبطة بالصــــــراع. ورأى أن أصــــــل الفكرة يعود إىل أعوام ما قبل توقيع اتفاق أوســــــلو، 

 إن تســــــارع العمل من أجل مســــــوداته يف وجاءت نتيجة مبادرات قيادية فلســــــطينية، إالّ
الســــنوات األخيرة يشــــير إىل ثقل العامل اخلارجي يف اســــتخراجه إىل العلن. وأضــــاف أن 
مشروع الدستور الفلسطيني يعكس ثقل الراهن السياسي على املستقبل، وال سيما فيما 

يـــة نيتعلق بـــاملوقف من حق عودة الالجئين، وبـــاملوقف من منظمـــة التحرير الفلســـــــــــطي
  وبقية ملفات مفاوضات احلل النهائي.

وقدم حممد احلوراين، عضـــــــــــو اجمللس التشـــــــــــريعي الفلســـــــــــطيني، تعقيباً على ورقة 
البرغوثي أكد فيه أهمية إخضـــــــــــاع موضـــــــــــوع احلاجة إىل الدســـــــــــتور للنقاش اجملتمعي، 

ت اواعتبر يف الوقت ذاته عملية اإلعداد للدســـــتور اســـــتباقاً للمســـــتقبل. ورداً على املطالب
بإقرار الدســـتور باعتباره اشـــتراطاً لتحقيق التوجهات بإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة، 
دعا إىل ضــــــرورة عدم النظر إىل مســــــألة إقرار الدســــــتور وكأن ال خيار آخر هناك إالّ فعل 
ذلك. وأكد أنه مع وضـــــع دســـــتور لكن يف الوقت املناســـــب، وبالشـــــكل الذي يريده الشـــــعب 

  عاته.الفلسطيني ويعبر عن تطل

  احلاجة إىل االستفتاء الشعبي
عرضــــــــت رندة ســــــــنيورة، مديرة مؤســــــــســــــــة احلق، يف ورقة بحثية بشــــــــأن موضــــــــوع 
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، املفاهيم واملبادئ "مفاهيم أساسية حول الدساتير وأنواعها وطرق إنشائها وتعديلها"
القانونية األســـــاســـــية للدســـــاتير، كتوضـــــيح أســـــاليب وطرق وضـــــع الدســـــاتير ونشـــــأتها، 

ت الــدســـــــــــــاتير ومضـــــــــــمونهــا وأنواعهــا املتعــارف عليهــا وطرق تعــديلهــا. وطبيعــة مكونــا
وأشــــارت إىل أن الدســــتور الفلســــطيني تبنى فلســــفة التعديل غير املشــــروط، بمعنى أنه مل 
يحصـــــــــن أي نص أو حكم من أحكامه يف وجه إعادة النظر والتعديل، فجميع نصـــــــــوص 

ما اقتضى األمر ذلك. وقالت إن الدستور خاضعة آللية املناقشة والتعديل أو اإللغاء إذا 
الدســـتور الفلســـطيني تبنى مذهب الدســـاتير اجلامدة جرّاء اشـــتراط أحكامه جملموعة من 
اإلجراءات واخلطوات الشكلية واملوضوعية اخملتلفة من حيث التعقيد والشروط عن تلك 

ي، باملتبعة يف تعديل التشـــــــــــريعات العادية، مثل أن يتم هذا التعديل من اجمللس النيا
وضـــــــــــرورة أن يوافق ثلثـــا أعضـــــــــــــاء اجمللس على التعـــديـــل، وأن يتم طرح هـــذا التعـــديـــل 
لالســتفتاء إذا ما رأى اجمللس ذلك أو اســتصــوبه. وقالت إن االســتفتاء الدســتوري يشــكل 
بمفرده الضـــــمانة الفعلية المتالك الشـــــعب الفلســـــطيني لدســـــتور نابع من حقيقة رغبات 

بني واعتماد الدســــــــتور الفلســــــــطيني ألســــــــلوب الشــــــــعب وتوجهاته. وأوصــــــــت بضــــــــرورة ت
االســتفتاء يف نشــأته وإقراره، وبتبني مبدأ التعديل اجلامد ألحكامه من خالل االشــتراط 
الصـــــــــــريح على االســـــــــــتفتاء كآلية لتعديل بعض القضـــــــــــايا املهمة، مثل قضـــــــــــية القدس 

 بطــةوالالجئين وامليــاه وغيرهــا من الثوابــت الفلســـــــــــطينيــة، إىل جــانــب القضـــــــــــــايــا املرت
بالنظام الســـياســـي الفلســـطيني، كي يبقى الشـــعب الفلســـطيني صـــاحب القرار فيما يتعلق 
بمصـــير هذه القضـــايا. كما دعت إىل توســـيع جلنة صـــوغ الدســـتور بحيث تشـــمل، إضـــافة 
إىل اللجنـــة احلـــاليـــة، جمموعـــة تضـــــــــــم ممثلين عن األحزاب والفعـــاليـــات الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة 

ك لضــمان أن تراعي الوثيقة رغبات الشــعب واجملتمعية ومؤســســات اجملتمع املدين، وذل
وتطلعاته، عالوة على ضــرورة تشــكيل واســتقالل احملكمة الدســتورية كضــمانة قانونية 

  إلعمال الدستور وتطبيقه.

  دستور لدولة مل تولد بعد
قدم احملامي علي الســــــــــفاريني تعقيباً على ورقة ســــــــــنيورة تســــــــــاءل فيه عن أهمية 

مل تولد بعد. ووصــــــــــف طريقة إعداد الدســــــــــتور بأنها  املبادرة إىل وضــــــــــع دســــــــــتور لدولة
متعرجة، مشـــيراً إىل أن ليس من مصـــلحة الشـــعب الفلســـطيني االســـتمرار يف التعامل مع 
الـــدســـــــــــتور بـــاملنحى احلـــايل اآلن، واعتبر أن املســـــــــــودة احلـــاليـــة ال تتعـــامـــل مع احلقوق 

ني اجمللس الوط الفلســـــطينية كما يجب، وأن من غير املنطقي تقديم املســـــودة كي يقرها
واجمللس النيــابي لتصـــــــــــبح ســــــــــــاريــة كمــا تنص عليــه املســـــــــــودة، فمــا العمــل لو أقر أحــد 
اجمللســــين املســــودة من دون اآلخر؟ وقال إن كان ال بد من ذلك فعلى الشــــعب أن ينتخب 
جمعية تأسـيسـية تضـع الدسـتور، وتتحول إىل جملس نيابي يجسـد أن الشـعب هو مصـدر 
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  ور من جانب ممثلي الشعب.السلطات لضمان وضع الدست

  احملددات االقتصادية للدستور
أشـــــــــــار أحمد جمدالين، رئيس جمعية االقتصـــــــــــاديين الفلســـــــــــطينيين، يف ورقته عن 

من مشــروع  16إىل أن املادة  "احملددات االقتصــادية يف الدســتور الفلســطيني"موضــوع 
صــــاد ئ االقتالدســــتور، التي تنص على قيام النظام االقتصــــادي يف فلســــطين على مباد

األول حرية النظام االقتصـــادي الفلســـطيني "احلر، طرحت موضـــوعين يف غاية األهمية: 
الذي ازداد تبعية وارتهاناً باالقتصــــــــاد اإلســــــــرائيلي نتيجة اتفاق باريس. والثاين هوية 
االقتصـــــاد الفلســـــطيني، وتأكيد خياره إىل نظام الســـــوق، وهذا اخليار يمثل خطوة هامة 

وقال إن البحث يف املرتكزات االقتصـــــــادية يف مشـــــــروع  "واملناقشـــــــة.تســـــــتحق التعليق 
الدســـــــــتور الفلســـــــــطيني، ارتباطاً بقضـــــــــايا التنمية االنعتاقية، ووفقاً ملنظور دور الدولة 
العصـــــرية، يجب أن يثير نقاشـــــاً موضـــــوعياً جاداً ومعمقاً يف شـــــأن القضـــــايا املطروحة 

  طية عصرية.بقصد تطويرها وتعديلها تأسيساً لدولة ديمقرا
ويف غزة قدم االقتصــادي عمر شــعبان ورقة تتعلق باألبعاد االقتصــادية للدســتور، 
مشــــيراً إىل أن نصــــوصــــه تمثل خطة عمل وحياة للمجتمع وليســــت جللب التأييد الداخلي 
أو اخلارجي، وهي عادة ما تكون عامية غير براجمية أو إجرائية الطابع، وأن ما يليه 

بع وتطبق، يكون نابعاً منه ومتســـــــــــقاً معه وال يناقضـــــــــــه. من ســـــــــــياســـــــــــات وإجراءات تت
والهدف العام ألي دستور هو التنظيم الكامل لكل مكونات اجملتمع، ولعالقات احلكومة 

على الدستور أن يستقي نصوصه من عدة "باملواطن، ولعالقة الدولة باخلارج. وقال إن 
املواثيق والعهود الدولية التي تلتزم مصـــــادر كالدين والقيم اإليجابية الســـــائدة، وكذلك 

  "الدول بتنفيذها يف مناطق سيادتها، مثل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.

  الدستور وجمتمع ما بين
  التقليد واحلداثة واحلق يف املقاومة

قدم عادل ســــــــمارة، الباحث واحمللل االقتصــــــــادي، ورقة بحثية حمورها موضــــــــوع 
 ، قال فيها إن األداة املناســبة لتحقيق تعامل"قليد واحلداثةاجملتمع الفلســطيني بين الت"

مناســـــب مع موضـــــوعي األصـــــالة واملعاصـــــرة وإلجناز مشـــــروع تنموي ووضـــــع دســـــتور 
وجود حركة حزبية حتتضنها الطبقات الشعبية، "يخدم الشعب يف هذه املرحلة، هي يف 

ًا بنى قانوناً أســاســيوتدفع بها إىل العمل الســياســي واجملتمعي والســلطة. حركة ربما تت
وشدد  "بدل دستور نهائي، ولكنها تعتمد يف األساس نموذج التنمية باحلماية الشعبية.
  على ضرورة تأليف جلنة شعبية ملناقشة الدستور والتدخل يف نصوصه وبنيته.

وحــاول صـــــــــــالح عبــد العــاطي، من معهــد كنعــان اإلنمــائي التربوي، يف ورقتــه عن 
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ددات ذات العالقة بمشـــــــــروع الدســـــــــتور، داعياً إىل فتح الباب املوضـــــــــوع ذاته، إبراز احمل
أمام الفلســـــطينيين جميعاً ملمارســـــة دورهم التاريخي يف النقد، وحتريك فئات اجملتمع 
ومؤســـســـاته لتحقيق مشـــاركة أوســـع يف مشـــروع ســـيحدد مالمح املســـتقبل الفلســـطيني، 

الشـــــــــــعب يف  ويشـــــــــــكل مفصـــــــــــالً للنظام. وخلص إىل أن الدســـــــــــتور يجب أن يضـــــــــــمن حق
املقــاومــة، إضـــــــــــــافــة إىل جميع احلقوق الفلســـــــــــطينيــة كمــا أقرتهــا جميع مواثيق حقوق 
اإلنسان والشرعية الدولية، وأن ال تنمية وال ديمقراطية من دون حترير اإلنسان. ويجب 
ضـــــــــــمان احلريات، بما يف ذلك حرية التفكير واالعتقاد والتعبير عن الرأي بحســــــــــــب ما 

، وبحســب املواثيق الدولية 1988االســتقالل الصــادرة يف ســنة نصــت عليه وثيقة إعالن 
املتعلقة بحقوق اإلنســـــــان. كما خلص إىل ضـــــــرورة الربط ما بين التنمية والديمقراطية، 
وما بين املشـــــــــــروع االنعتاقي التحرري واملقاومة وبين التقدم املطلوب، وما بين تقدم 

لــه، ومــا بين تفعيــل الســـــــــــلطــة النظــام التعليمي التربوي ومقــاومــة الفســـــــــــــاد بكــل أشـــــــــــكــا
  القضائية وتكريس مبدأ فصل السلطات.

  الدستور ومسألة العلمانية
، الدســـــــتور"قدم رمزي ريحان، يف اجللســـــــة الثالثة للمؤتمر، ورقة تتعلق بموضـــــــوع 

، قـال فيهـا إن الـدســـــــــــتور بحـد ذاتـه مبتور الفعـاليـة، وال يمكن فهم "اجملتمع واإلنســــــــــــان
إالّ ضــــــــــمن الســــــــــياق االجتماعي والتاريخي لتطبيقه. وعلى  مدلوالته واســــــــــتقراء عواقبه

الســـــــــــياق االجتماعي أن يكون شــــــــــــامالً، وأن يتطلع إىل املســـــــــــتقبل. وتطرق إىل عدد من 
نصوص الدستور التي تبرز عدم دقة صيغته وحتمل يف طياتها تناقضات أساسية دعا 

دين اإلســـــالمي. إىل معاجلتها ودراســـــتها بعمق، ومنها النصـــــوص املتعلقة بموضـــــوع ال
كما أشـــــــار إىل أن املشـــــــروع ال يتســـــــم بالتوازن بين التحديد واملرونة، األمر الذي يجعله 
قاعدة مقبولة لسن القوانين والتشريعات. وانتقد كون الركائز املبدئية للدستور ال تظهر 
صـــــراحة تطلعها إىل إيجاد جمتمع املســـــتقبل وكونها تهادن جمتمع املاضـــــي وترضـــــخ 

اضـــــــــــر. وقال إن من املهم جداً أالّ يتم التســـــــــــرع يف إقرار الدســـــــــــتور قبل أن جملتمع احل
  يستويف النقاش حقه ويؤدي فوائده.

وحذر هاين املصري، يف تعقيبه على ورقة رمزي ريحان، من خطورة إقرار دستور 
حتت تأثير الضــــغوط اخلارجية والتزاماً بخريطة الطريق ألن وضــــع دســــتور حتت الطلب 

ولة ذات ســــــيادة، وإن كانت الدولة بحاجة إىل دســــــتور فالدســــــتور بحاجة لن يقود إىل د
إىل دولة حتميه. أّما فيما يتعلق بهوية الدســـــــــــتور فقد أشــــــــــــار إىل أن املتبع عاملياً هو 

  الفصل ما بين الدين والدولة، من دون أن يعني ذلك اإلحلاد أو حماربة الدين.
ر، يف مداخلته بشأن مسألة الهوية ويف غزة أشار إبراهيم أبراش، من جامعة األزه

يف الدسـتور الفلسـطيني، إىل أن إثارة موضـوع الهوية واالنتماء أكثر من أي وقت مضـى 
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، فكيف "مؤشـــــــــــر على وجود حــالــة من القلق على الهويــة واالنتمــاء يف ظــل عــامل معومل"
إن  هبهوية كالهوية الوطنية الفلســــطينية التي تتعرض لتهديد متعدد املصــــادر. ورأى أن

كان الدستور املقترح هو إعداد للدولة ولن يطبق إالّ عند صيرورتها واقعاً، فلماذا نلزم "
أنفســــنا اليوم بوضــــع دســــتور حتت ضــــغط الوضــــع الراهن حملياً وإقليمياً ودولياً، ونحن 

 "نعلم أن الوضــــع الراهن مشــــحون ســــياســــياً ودينياً ومأزوم اقتصــــادياً وغامض دولياً؟
ور بصــيغته احلالية يغلق الباب على فكرة الدولة ثنائية القومية، وإن كما قال إن الدســت

طبيعة املواجهة مع إســـــــــــرائيل ووجود مؤشـــــــــــرات إىل حتولها إىل دولة دينية خالصـــــــــــة 
يتطلبان منا طرح رؤية وطنية ال تسقط الدين من مكونات الهوية، ولكن تعطيه "لليهود، 

. قيام الدولة بتدشـــــــــــين حملة تثقيفية واســـــــــــعة "واقترح  "بعداً تعددياً إنســــــــــــانياً متفتحاً
يقودها املثقفون واجملتمع املدين تهدف إىل التفريق ما بين مرحلة النضــــــــــــال من أجل 
االستقالل حيث تكمن أهمية الدين كأداة تعبئة وحتريض ملواجهة املشروع االستيطاين 

 املوقع والاليهودي، وبين مرحلــة االســـــــــــتقالل وقيــام الــدولــة حيــث ال يكون للــدين نفس 
كما دعا إىل القيام بحملة تثقيفية  "يســـــــــاعد على تأســـــــــيس دولة ديمقراطية متحضـــــــــرة.

واسعة لنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإزالة اللبس القائم بين اجلماهير يف 
شــــــــــأن مفهوم العلمانية. واقترح اعتماد الصــــــــــيغة التي وردت يف إعالن االســــــــــتقالل يف 

توفق ما بين الهوية الوطنية بمفهومها القطري والبعد الروحي صـــــــــــيغة "اجلزائر، وهي 
لفلســــــطين واخليار الديمقراطي لنظام حكم الدولة دون أن تثير حفيظة أي من أصــــــحاب 

، وذلك بدالً من املادة الســــابعة التي وردت يف مشــــروع الدســــتور عن الشــــريعة "الديانات
  اإلسالمية.

  الدستور وترسيخ
  قيم العدالة واملساواة

)، ورقة بشــــــــــــأن llöHeinrich Bِ( لقدمت هديل القزاز، من مؤســـــــــــســــــــــــة هينرخ بُ 
، قالت فيها إن وجود دســـــتور هو مطلب "الدســـــتور ومفهوم التنمية البشـــــرية املســـــتدامة"

فلســـطيني أســـاســـي ســـبق املطالب والضـــغوط اخلارجية بمراحل، وإن مســـودات الدســـتور 
ة ب غياب الرؤية التنموية الشمولية للسلطاملتوفرة مل تعتمد منظوراً تنموياً واضحاً بسب

الفلســـــــــــطينية. ومن املنطلقات الفكرية التي تبرز التعامل مع الدســـــــــــتور كوثيقة تنموية، 
مفهوم احلق يف التنمية كحق جماعي يتطلب احلق يف تقرير املصـــــــــير ويضـــــــــعه شـــــــــرطاً 

ة النعتاقيلقيام الدول بدورها التنموي. وناقشـــــــــت الورقة الدســـــــــتور من منطلق التنمية ا
وأهم القضـــــــــــايا التنموية يف الدســـــــــــتور، ومنها العالقة بين التنمية ونظام احلكم، وبين 
التنمية واحلقوق املتعددة، وأهمية املشـــــــــاركة اجملتمعية يف التنمية ويف إقرار دســـــــــتور 
فلســــــــطيني عصــــــــري يراعي احلاجات التنموية الفلســــــــطينية. وخلصــــــــت إىل أن الدســــــــتور 
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ب األخذ بعين االعتبار جميع التحفظات بشأن توقيت وأسباب ضرورة تنموية، مع وجو
إقراره يف الوقت احلايل، وجميع احملاذير الســياســية والوطنية التي حتيط بعملية صــوغ 
وإقرار دستور يف املرحلة احلالية، والتشديد على مطلب إقرار دستور عصري متطور مع 

شـــــــــــكــل يهتم بقيم العــدالــة متــابعــة أهميــة عمليــة صـــــــــــوغ الــدســـــــــــتور من منظور تنموي ب
االجتماعية واملســــــاواة ويرســــــخ ممارســــــات الشــــــفافية واحملاســــــبة، ويشــــــجع املشــــــاركة 
اجملتمعية الواعية والفعالة القادرة على الضـــــغط والتغيير ملصـــــلحة العدالة االجتماعية 

  واملساواة يف اجملتمع.
، ورقــة وقــدم حمســـــــــــن أبو رمضــــــــــــان، مــدير املركز العربي للتطوير الزراعي يف غزة

تناولت الدستور ومفهوم التنمية تطرق فيها إىل التنمية البشرية ونظام احلكم واحلقوق 
املدنية والسياسية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، إضافة إىل العالقة ما 
بين التنمية وحقوق اإلنســان واحلكم الصــالح. واعتبر الدســتور أبا القوانين ومرجعيتها، 

ىل أن اخلالفات بين القوى الســــــــياســــــــية يجب أن حتل حتت ســــــــقف الدســــــــتور أو مشــــــــيراً إ
القانون األســــــاســــــي، معتبراً الدســــــتور أداة تنموية ال ســــــياســــــية وقانونية فحســــــب، وذلك 

  لعالقته بطبيعة احلكم ووضع قواعد العالقة بين الدولة واألفراد.
ت يف بعض مواد كشـــفت مداخالت الباحثين، يف اليوم األول للمؤتمر، عن تناقضـــا

مشـــــــــــروع الدســـــــــــتور تتطلب إعادة النظر يف صـــــــــــوغها بشـــــــــــكل يجعلها تعبر عن تطلعات 
  ومصالح فئات اجملتمع جميعها من دون تمييز.

  الضغط من أجل إقرار
  دستور ديمقراطي

قــدم تيســـــــــــير حميســـــــــــن، من احتــاد جلــان اإلغــاثــة الزراعيــة يف غزة، ورقــة تتنــاول 
جل إقرار دســـتور ديمقراطي، تطرق فيها إىل الدور موضـــوع آليات الضـــغط والتأثير من أ

الذي يمكن أن تؤديه منظمات اجملتمع املدين الفلســـــــــــطيني يف التأثير يف مراحل إعداد 
الدستور صوغاً وإقراراً وتطبيقاً بحيث يصبح حمتواه أكثر تنموية وديمقراطية. وخلص 

ين عمالً دؤوباً، ومنها: أبرز القضــــــــايا اإلشــــــــكالية التي تتطلب من منظمات اجملتمع املد
هوية الدســــــــــتور؛ التوقيت والداللة؛ احلقوق الوطنية وآليات وضــــــــــع الدســــــــــتور؛ مصــــــــــادر 
التشـــــــــــريع؛ قضــــــــــــايا املرأة ونظام احلكم والنظام االقتصــــــــــــادي واحلقوق االقتصــــــــــــادية 
واالجتماعية. وذلك من خالل حمالت لكســـــــــــب الدعم اجلماهيري، واســـــــــــتخدام وســـــــــــائل 

يف احلوار الســــياســــي، والضــــغط وحشــــد املؤيدين والتعبئة. ودعا إىل اإلعالم، واالنخراط 
تشكيل ائتالف واسع من التنظيمات السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين والشخصيات 
الديمقراطية، لدراســــــــــة املواقف وحتليلها، وبلورة رؤية مشــــــــــتركة بالنســــــــــبة إىل خمتلف 

  القضايا.
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املرأة يف غزة، يف تعقيبها على وتســــــــــــاءلت نادية أبو نخلة، مديرة طاقم شـــــــــــؤون 
ورقة حميســــــــن عن إمكان جناح مؤســــــــســــــــات اجملتمع املدين يف إحداث التغيير املطلوب 
للوصــــــــول إىل دســــــــتور عصــــــــري ديمقراطي يف غياب ثقافة القانون واملأســــــــســــــــة، وعدم 
القدرة على تغيير الثقافة الســـــــــائدة يف اجملتمع. ودعت إىل ضـــــــــرورة تشـــــــــكيل ائتالفات 

حــــداث التغيير والتعبئــــة بمــــا يحقق املصـــــــــــلحــــة العــــامــــة وحقوق الفئــــات ديمقراطيــــة إل
  الضعيفة، والعمل على رفع مستوى الوعي الشعبي.

ا ملى احلوراين، من جمعيــة املرأة العــاملــة، فقــد عقبــت على الورقــة ذاتهــا بــالقول  أمــّ
إن ال حـاجـة إىل دســـــــــــتور يف املرحلـة احلـاليـة، وذلـك لعـدم اســـــــــــتيفـاء الشـــــــــــروط البيئيـة 

ملناســبة له بســبب اســتمرار االحتالل. ودعت مؤســســات اجملتمع املدين إىل العمل اجلاد ا
وتوعية الطبقة الشـــــــــــعبية على األولويات احلقيقية التي تســـــــــــتند إىل احلاجات الداخلية 
للمجتمع الفلســـــــــطيني، كما دعت إىل إشـــــــــراك فلســـــــــطينيي الشـــــــــتات يف جميع األنشـــــــــطة 

  املتعلقة بذلك.
وع ذاته أشـــــــــارت مها أبو دية، مديرة مركز املرأة لإلرشـــــــــاد وبالنســـــــــبة إىل املوضـــــــــ

القانوين واالجتماعي، يف مداخلة لها، إىل أهمية دراسة وسائل الضغط املمكنة إلخراج 
الدســـــــتور بالصـــــــورة املرجوة، مشـــــــددة على ضـــــــرورة إشـــــــراك خمتلف فئات الشـــــــعب يف 

ة من جتربة البرملان النقاشـــــات املتعلقة بإعداد مســـــودة الدســـــتور. ودعت إىل االســـــتفاد
  الصوري.

ويف تعقيب صــــالح رأفت، األمين العام لالحتاد الديمقراطي فدا، على ورقة مها أبو 
دية، أشـــــــار إىل ضـــــــرورة وضـــــــع اســـــــتراتيجيا وخطط وآليات عمل ملتابعة عملية صـــــــوغ 
الدســــــــــتور، داعياً إىل حملة تعبوية إلشــــــــــراك خمتلف فئات الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني يف هذا 

  العمل.

  تور والالجئون،الدس
  والنوع االجتماعي،
  والشباب والعمال...

ناقشـت جمموعات عمل ما ورد يف مشـروع الدسـتور عن موضـوعات شـتى تضـمنت 
  النوع االجتماعي والالجئين واإلعالم والشباب والعمال، وقدمت توصيات بشأنها.
رد و يف ورقة عمل قدمتها شهناز جبران فيما يتعلق بالنوع االجتماعي والدستور،

وخصــوصــاً اتفاقية القضــاء على  -  عدد من التوصــيات منه: اعتماد االتفاقيات الدولية
والقانون الدويل والتراث اإلنســـــــــاين وحقوق املواطنة  -  كل أشـــــــــكال التمييز ضـــــــــد املرأة

كمرجعيات أســـــــاســـــــية للدســـــــتور، وإعادة النظر يف عملية مشـــــــاركة املرأة واملؤســـــــســـــــات 
الدستور، مع تضمين الدستور بنوداً حتمل يف طياتها إجراءات النسوية يف عملية صوغ 
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  إيجابية ملصلحة النساء بشكل أوسع.
وشـــــــــــــددت ورقـــة بحثيـــة أعـــدهـــا البـــاحثـــان رمزي ربـــاح وأنور حمـــام عن الالجئين 
والدســـــتور، على ضـــــرورة التزام حمددات أســـــاســـــية لصـــــوغ الدســـــتور تتمثل يف التمســـــك 

ل وامليثاق الوطني كأساس لبلورة اإلجماع الوطني. بالثوابت الوطنية وإعالن االستقال
كما شـــددت على وجوب أن يوضـــح الدســـتور أن اكتســـاب جنســـية دولة فلســـطين ال يشـــكل 

، وفقاً للقرار 1948إجحافاً بحق الالجئ يف العودة إىل دياره التي شـــــــــــرد منها ســـــــــــنة 
لالجئين  ، وال يلغي هذا احلق. وخلصـــــت الورقة إىل أهمية ضـــــمان أوســـــع مشـــــاركة194

ومؤسساتهم وللقوى السياسية واالجتماعية يف مناقشة مسودة الدستور وبلورة موقف 
موحد إزاء القضــــايا التي تتناولها، وجتنب أية صــــيغ جتحف بحق العودة، أو تؤثر ســــلباً 
يف مكــانــة هــذا احلق الســـــــــــيــاســـــــــــيــة والقــانونيــة. وأكــدت ضـــــــــــرورة التفريق بين مفهومي 

  ة.اجلنسية والهوية الفلسطيني
ويف ورقــة عمــل خــاصــــــــــــة بــالعمــال والــدســـــــــــتور أعــدهــا بكر اجلمــل وحممــد عرقــاوي 
وحممود زيادة، ورد عدد من املالحظات ركز على أهمية وضع أسس عامة يف الدستور 
تضـــــــــــمن العمــل الالئق واخملتــار بحريــة والــذي يكفــل احلق يف مكــافــأة عــادلــة، ويحظر 

لعامة واخلاصــــة، إضــــافة إىل حماربة جميع أشــــكال التمييز بين العاملين يف الوظائف ا
ظــاهرة عمــالــة األطفــال وحظرهــا، مع تــأكيــد العمــل بــاالتفــاقيــات الــدوليــة فيمــا يتعلق 
بـــــالعمـــــل والعمـــــال، وحريـــــة التنظيم النقـــــابي الـــــديمقراطي للعمـــــال وتوفير الضـــــــــــمـــــان 

  االجتماعي لهم.
وأوصــــــــــــت ورقة أعدها أشـــــــــــرف العجرمي وخالد أبو علي، يف موضـــــــــــوع الشـــــــــــباب 
والدستور، باحلث على مشاركة الشباب يف وضع مشاريع القوانين التي تخصهم بحيث 
تؤخذ آراؤهم وتوصـــــــــياتهم بعين االعتبار. ودعت إىل خفض ســـــــــن الترشـــــــــيح لعضـــــــــوية 

دماء جديدة يف اجمللس التشـــــــريعي ورئاســـــــة جملس الوزراء وعضـــــــويته من أجل ضـــــــخ 
احلياة الســـياســـية واجملتمعية يف فلســـطين، وبما يفســـح اجملال أمام الشـــباب للمشـــاركة 

، كي يتم 3يف صـــــــــــنع القرار. كما دعت إىل حتديد مفهوم اإلرهاب الوارد يف املادة رقم 
بمفهومه الدويل  "اإلرهاب"الفصــــــــل بين الكفاح الوطني املشــــــــروع ضــــــــد االحتالل وبين 

ة اإلسرائيلية للمقاومة الفلسطيني - يخدم الغموض التفسيرات األميركيةالعام، وكي ال 
  التي تعتبرها ضرباً من ضروب اإلرهاب.

وحتدث سميح شبيب، يف عرضه للتوصيات التي خرجت بها جمموعة اإلعالم، عن 
ضــــــــرورة مشــــــــاركة اإلعالميين يف مناقشــــــــة الدســــــــتور على نحو أوســــــــع مما تم، وكفالة 

صول إىل املعلومات، وحلق الصحايف واإلعالمي يف سريتها، إضافة الدستور حلرية الو
إىل ضرورة تشكيل هيئة إعالمية لإلشراف على وسائل اإلعالم الرسمية، وإعادة صوغ 

على نحو يكفــــل الــــدقــــة والتحــــديــــد. ودعــــا إىل إطالق حملــــة  41و 40و 38و 37املواد 
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عبية، من أجل إيجاد رأي إعالمية واســـــعة بمشـــــاركة كل وســـــائل اإلعالم الرســـــمية والشـــــ
عام نشــيط ملناقشــة تفصــيالت مشــروع الدســتور وتســليط الضــوء على القضــايا اخلالفية 
إلغنـــاء احلوار وبلورة االســـــــــــتنتـــاجـــات الضـــــــــــروريـــة. وأردف قـــائالً إن املشـــــــــــــاركين يف 
اجملموعة شـددوا على ضـرورة أن يكفل الدسـتور حرية الرأي والتعبير واحلق يف التجمع 

  ل من أشكال التعبير.السلمي، كشك
وأشــــــــارت تفيدة اجلرباوي، يف تعقيبها على توصــــــــيات جمموعات العمل اخلاصــــــــة 
بالالجئين والشــــباب واإلعالم والعمال والنوع االجتماعي، إىل انعكاس اهتمام خمتلف 
الفئات بالدســتور، وإىل أن مســودة الدســتور حتتاج إىل إعادة نظر وإىل مزيد من النقاش 

  لتي تثيرها.بشأن القضايا ا

  القوى السياسية الفلسطينية
  والدستور الديمقراطي املطلوب

دور القوى الســـياســـية يف الوصـــول إىل دســـتور "يف اجللســـة األخيرة للمؤتمر نوقش 
، إذ فنّد عدد من ممثلي القوى والفصــــائل الســــياســــية الفلســــطينية موقف هذه "ديمقراطي

لفلســـــطيني املقترح. وقد برز إجماع القوى ودورها يف إثراء مســـــودة مشـــــروع الدســـــتور ا
لديهم على ضـــرورة مواصـــلة العمل على صـــوغ الدســـتور مع ترك مســـألة إقراره إىل حين 

  إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
، يف مداخلة له، ضرورة العمل "فتح"أكد صخر حبش، عضو اللجنة املركزية حلركة 

قلة يشـــــمل خمتلف جوانب احلياة اجلاد لوضـــــع دســـــتور وطني للدولة الفلســـــطينية املســـــت
الســــــــياســــــــية واالجتماعية واالقتصــــــــادية. وقال إنه يجب عدم إقرار الدســــــــتور يف الفترة 

  "إالّ إن مواصلة العمل على إعداده لها األولوية يف عملنا."احلالية، 
ا قيس عبــد الكريم، عضـــــــــــو املكتــب الســـــــــــيــاســـــــــــي للجبهــة الــديمقراطيــة، فقــال يف  أمــّ

يجب إقراره بعد قيام الدولة الفلســـــــــــطينية املســـــــــــتقلة، داعياً إىل مداخلته إن الدســـــــــــتور 
التفريق بين توقيت إقراره وتوقيت إعداده ونقاشــــــــــه، مؤكداً أنه ال يمكن إقرار الدســــــــــتور 
بصورة ديمقراطية يف غياب السيادة. وشدد على توسيع النقاش يف شأن الدستور الذي 

قوق والثوابت الوطنية من دون إبداء يجب أن يرتكز على عدة أســــــس منها: أن يحترم احل
اســــــــتعداد للتنازل عنها؛ أن يكون ترجمة أمينة إلعالن االســــــــتقالل؛ أن يكون ديمقراطياً 
حقاً، وذلك بأن يكرس اإلنســان الفلســطيني عن طريق جتذير املســاواة يف نصــوصــه بين 

مصــــدر  الرجل واملرأة ويف شــــتى احلقول، وفصــــل الدين عن الدولة؛ أن يكون الشــــعب هو
  السلطات؛ أن يكون للسلطة التشريعية احلق يف مساءلة السلطة التنفيذية.

وقال بسـام الصـاحلي، منسـق األمانة العامة حلزب الشـعب الفلسـطيني، إن الدسـتور 
ســـيعزز املشـــروعية الوطنية، ويعرقل احملاوالت املمنهجة التي يقوم بها بعض اجلهات 
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ا. ورأى أن الدســــــتور يعد حاجة اســــــتراتيجية بهدف إفقاد الســــــلطة الفلســــــطينية شــــــرعيته
للشـــــعب الفلســـــطيني، داعياً إىل توســـــيع جلنة إعداد الدســـــتور وحتســـــين آلية عملها، وفتح 

  نقاش جمتمعي واسع فيما يتعلق بعملية إعداد الدستور والقضايا املطروحة فيه.
، يوحتدث تيسير عاروري، منسق اللجنة التحضيرية للتجمع الديمقراطي الفلسطين

عن دور التجمع يف العمل على تقديم مالحظات جادة بشـــأن الدســـتور. ودعا إىل تكثيف 
اجلهود للخروج بأفضــــــل دســــــتور ممكن، يراعي حقوق اإلنســــــان الفلســــــطيني، واحلريات 
الشـــــــــــخصـــــــــــية والنقابية، ومبدأ التعددية الفكرية، وحق تداول الســـــــــــلطة بشـــــــــــكل ســـــــــــلمي 

مة الدولة الفلســـــــــــطينية املســـــــــــتقلة، حمذراً من وديمقراطي. وأيد إقرار الدســـــــــــتور بعد إقا
  التجاوب مع أية مطالب أو ضغوط خارجية تدفع بخالف ذلك.

وجاء يف ورقة أرســـــــــــلتها إىل املؤتمر اجلبهة الشـــــــــــعبية لتحرير فلســـــــــــطين توضـــــــــــح 
موقفها من الدســـــتور، أنه على الرغم من أهمية احلكم بموجب دســـــتور كقاعدة عامة يف 

بشكل عام، فإن الوضع يف احلالة الفلسطينية استثنائي، وأنه  حياة اجملتمعات والدول
مع وجود القانون األســـــــــــاســـــــــــي ووثيقة إعالن االســـــــــــتقالل فإن اجلبهة ال ترى يف إقرار 
الدســــــتور مســــــألة ملحة، أو حتى ضــــــرورية يف هذه املرحلة. إالّ إن الورقة احتوت أيضــــــاً 

قالت إن نصــــوص الدســــتور على مالحظات عامة يف شــــأن مشــــروع الدســــتور املقترح، و
يجب أن تعبر عن طموحات الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني الوطنية والديمقراطية وتعزيز احلياة 
الســــــياســــــية ودور األحزاب وإشــــــراكها يف صــــــنع القرار، وهو ما يســــــتدعي تضــــــمينها يف 
احلــديــث عن الســـــــــــلطــات الثالث وعن أنظمــة االنتخــابــات، والســـــــــــبيــل إىل ذلــك هو النص 

  يل النسبي واعتماده كنظام انتخابي.بوضوح على نظام التمث
أمّا ورقة جبهة النضال الشعبي بشأن مسودة مشروع الدستور، فقد أشارت إىل أن 
مســــألة وجود دســــتور فلســــطيني تكتســــب أهمية اســــتثنائية انطالقاً من طرح املوضــــوع 
للنقــاش قبــل قيــام الــدولــة. وعلى الرغم من أن املســـــــــــودة الثــالثــة غطــت جممــل النواقص 

رات التي وردت يف املســـــــــــودتين الســــــــــــــابقتين، فـــإن اجلبهـــة رأت أن هنـــاك بعض والثغ
القضــــــــــــايا التي حتتاج إىل مزيد من النقاش والتعديل، ومنها ما يتعلق بحدود الدولة، 
والعودة إىل الدولة الفلسطينية، وحمل جنسيتها، والشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع. 

تورية يف مرحلة اإلعداد مســألة يف غاية ورأت أن خوض معركة تعديل النصــوص الدســ
  األهمية، ومن املمكن خوضها وتكتيل قوى اجتماعية وسياسية عليها قبل إقرارها.

ومع نهاية املؤتمر أكد املشاركون ضرورة إعادة صوغ مسودة الدستور بما يحقق 
الطابع الديمقراطي الوطني والعصـــــــري، ويصـــــــون احلقوق الوطنية األســـــــاســـــــية للشـــــــعب 

، وحق تقرير 194طيني، ويف مقدمها حق العودة والتعويض على أســـــــــاس القرار الفلســـــــــ
املصـــــــير وإقامة الدولة الفلســـــــطينية املســـــــتقلة. كما دعا املشـــــــاركون إىل توســـــــيع دائرة 
املشاركة الشعبية يف إعداد الدستور للخروج بدستور يلبي طموحات الشعب الفلسطيني 
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توسيع عضوية جلنة الدستور احلالية. وأشار  وتطلعاته وحقوقه، إضافة إىل الدعوة إىل
املتحدثون إىل أن الدســـتور يبقى هو الدســـتور، ســـواء تم وضـــعه قبل الدولة أو بعدها، إالّ 
إنهم أبدوا تأييدهم إلقراره بعد قيام الدولة الفلسطينية املستقلة. ودعوا، يف اخلتام، إىل 

مر لالســـتفادة منها يف تنمية ضـــرورة توظيف الدراســـات واألبحاث التي قدمت يف املؤت
اجملتمع الفلســــــــطيني وتطويره، ويف إعداد الدســــــــتور، إضــــــــافة إىل مطالبة املؤســــــــســــــــات 
الفلســـــــطينية الرســـــــمية واخلاصـــــــة ببذل جهودها للمســـــــاهمة يف عملية صـــــــوغ مســـــــودة 

 مشروع الدستور الفلسطيني املقترح.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


