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القسم األول:
بين/ي إذا ما كانت العبارات التالية صحيحة أم خاطئة (مع تعليل الصواب وتصحيح الخطأ)
 - 1إن وجود ديانات سماوية ثالثة في فلسطين جعل لها احتراماً وقدسية داخل النظام القانوني الفلسطيني ،وبالتالي
مصد ًار للتشريع .

 - 2الحرية الشخصية حق طبيعي لكل مواطن فلسطيني ،على أن يقدم للمحاكمة العادلة في حالة اخالله بممارسة هذه
الحرية .

 - 3ليس المقصود بسيادة الشعب أن يقوم الشعب بممارسة سيادته دون ضابط دستوري ،وانما المقصود أن السيادة

مرتبطة بالشعب ولصيقة به وقام بتفويضها إلى السلطات الثالثة لممارستها بالنيابة عنه ،وتم تنظيمها من خالل

ال ما دام الشعب سيمارس سيادته دون ناظم .
الدستور ،واال لما كانت هناك حاجة للدستور أص ً

 - 4تعتبر مسؤولية رئيس الوزراء الفلسطيني ووزرائه أمام المجلس التشريعي ضمن مهامه الرقابية فقط .
 - 5تنسحب كل صالحيات المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة
الطواريء .

القسم الثاني:
المطلوب اإلجابة عن ثالثة مواضيع من التالي:
 -1يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ركيزة للنظم السياسية المتقدمة ،وبالتالي فإن احترام أو عدم احترام هذا المبدأ يمثل ميزان
الحكم على مدى ديمقراطية نظام بعينه .بناءًا على ما سبق ،هل توفر هذا المبدأ في النظام السياسي الفلسطيني من خالل
نصوص القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية من جانب ،ومن خالل الممارسة العملية من جانب آخر.
 -2هناك العديد من المالحظات الشكلية والموضوعية على القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 -3لقد تجاذب موضوع "حل السلطة" تيارين ،أحدهما مؤيد واآلخر معارض .تناول/ي بالشرح حجج كل تيار ،مع إبداء رأيك في
النهاية.
 -4قام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخ اًر بتكليف المجلس الوطني الفلسطيني بتفعيل لجنة إعداد الدستور والبدء في وضعه.
برأيك تحت أي إطار يندرج هذا التكليف ،وهل يتماشى ذلك مع الوضع الفلس طيني الحالي وفق تراتب األولويات.
إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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