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درج  مملاجسااا    وملساااةا ااا      يف قضااااحل م     ابحث حرب:جهاد 
انذ ملعام   يف ملعلوم ملسااااةا ااااة  احل ولة  م لوم وملعلوم ملسااااةا ااااة    و  

ع   ادر اااااا ف  ا  دا يف دملدل ملعلوم ملساااااةا اااااة   ااع     و   1999
واتب    .وي  ب الاال م ااااا وعةا ا ابلااااالاااااا ابل ااااا و  مل لسااااا ةنة  زيت 

ح يف ملعامل  تلديد الةاس مالاحل ملعديب  وتلديد حال  مإلصااااااااااااا اااااااااااار  يف 
ل لديد الةااس  عضااااااااااااااو مل دي  ملدلة  و  ملادقلدميةا  ملعديب"  سالةاا"ملعديب 

وع   عضاااااااوم يف ربدي  مسامد مملساااااااا د لع     وع   ملنزمه  مل لسااااااا ة   
دع  وت ويد اسااااااااااااااااار ممللااااااااااااااااا اا  ملوينةاا   ق ااا  م احل  لاا  ملعااديااد احل 

   ملدشاااااةد  ملدرم ااااااش مملن اااااورل ت عل  ملنيام ملساااااةا ااااا  مل لسااااا ة  وم 
    وق ا  مالاحل وملع   ملاملاين و يام ملنزمه 

 

 

 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
و دوز اس ل  لل حوث م وادقة  ودرم اش   2000ا  س  أوادقة  عل ة  حبثة  اس لل  ف  رحبة  وف  ح واة   أت   مملدوز يف ا لع عام 

مملدوز إىل ت ويد مملعدرب  مل لس ةنة  وتلوي ها يف  االش ثاث: ملسةا اش مل لس ةنة  ملدمخلة ؛ ومل حلة  مال رتمتةج  ملسةا اش ملعاا   يهدف 
مملسحة  وم   اعاش ملدأي ملعام  يلوم مملدوز ابلعديد احل ملن اياش مل حثة   انها إعدمد ملدرم اش وم حباث  وملسةا   مسارجة ؛ ومل حوث

ملعاق  ابلسةا اش مل لس ةنة  ملدمهن   وإجدمد حبوث اسحة  حول مملومقف ملسةا ة  ومالج  اعة  لل ج  ع مل لس ة   وت  ة  م وادقة  ذمش 
لل    وعاش ع   لدرم   قضاحل وا او  تومج  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر ووضع حلول هلا  وعلد ممل متدمش ومحملاضدمش ومملوجزمش ممل ع

  و  اياش أخدى  يل زم مملدوز مل لس ة  لل حوث ابملوضوعة  وملنازمه  ملعل ة  ويع   على ت جةع ت ه  أربض  للومقع مل لس ة     و  ملساع 
                                                                                                                                               ملدمخل  ولل ةئ  ملدولة  و لورت  يف أجومد احل حدي  مل ع  وت ادل مآلرمد                                                        

ي   مللةام ابلن اااااااااااياش وم حباث يف مملدوز احل خال وحدمش ثاث : وحدل ملسااااااااااةا اااااااااا  ملدمخلة   وحدل مل حلة  مال اااااااااارتمتةج   ووحدل مل حث 
ح   تلوم هذه ملوحدمش مب ار اااااا  أر ع  أ وم  احل ملن اااااااياش: و ا   مل حوث ومل حلةاش ملسااااااةا ااااااة   وإجدمد مل حوث مملسااااااحة  مل جدي ة  مملساااااا 

وم اااااااااااااا  اعاااش ملدأي ملعااام  وت اااااااااااااا ةاا  ربدم مسامد و  وعاااش ملع اا   وعلااد وتنية  ممل متدمش وملللااادمش  تلوم هااذه ملوحاادمش ابلرتوةز على 
  وم وادق لساح  مل لس ةنة  وعلى مملوضوعاش ملسةا ة  ذمش م مهة  مساص  ومليت حت اج إىل مل حث ملعل   مملس جدمش يف م
  ت ناول هذه م ورمم قضااحل  اةا ااتة  دمخلة  وخارجة  2019ضا حل م ورمم ملساةا ااتة  ملنلدي  مليت يلادرها مملدوز للعام  ملساا ع هذه ملورق  ه  

 وصا ع مللدمر هت  مجمل  ع مل لس ة  
 

          
 رمم هللا  ربلس ني  ،76شار  مإلر ال  ص ب 

 2964933-2-970+ش: 
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 كيف يمكن تجاوز عقبات إجراء االنتخابات التشريعية القادمة 

 جهاد حرب 
إجدمد  ت ديحل أول  أو و د مملاض   على  28إ  اومربل  حدو  محاس يف للالها اع د  حنا انصد رلة  جلن  مال  اباابش مملدوزي     اريخ 

  أزمحت محدى ملعل اش ملدلةسة  إلجدمد مال  اباابش مل  ديعة  يف ملض   ملغد ة   مال  اباابش      ت ا ع   ت ديعة  واحل مث رائ ة 
انحت مع  ار مال  اباابش و سار جديد إلهناد مال لسام وم  عادل ملوحدل زمخا وم عا  عد رب   م ومرمش مل لاللة    وق ا  فزل  و ا

 ومالت اقةاش مليت وقع ها يف عومص  خم ل    وعدم قدرل ح وا  ملوربام ملوي  على تن ةذ هذه مالت اقةاش يف ملسنومش مس   مملاضة    
ملنلاش يف   2019  11 4  حم ود ع اس مملوجه  لدلة  جلن  مال  اباابش مملدوزي  د  حنا انصد   اريخ يف ممللا   أعادش ر ال  ملدلة

قضاحل جوهدي  للع لة  مال  ابا ة  ت عل    حديد أي قا و  م  ابايب  ة    يف مال  اباابش مللادا  وت  ة  حم    قضاحل مال  اباابش   
 قرتم  وشدوط ملرتشح لا  اباابش مل  ديعة  وملدائ ة  مملزاع مجدمؤها   وأربدمد مل دي  ملذيحل  ةلواو  حب اي  ادموز مال

ابش مملومينو  يديدو  رؤي  خاري  اس ل   جتةب على مللضاحل مل  لةلة  للع لة  مال  ابا ة  احل خال  لاش جدي لللضاحل ممل علل   
؛ إذ اا زملت جتد   رب    الح ال مإل دملةل  ارجة  ت عل  ابلة  ا علل  ابال لسام وخدمخظ  ظدوف اعلدل وادو   ابلع لة  مال  ابا ة  يف 

ااثل  و     ت دمرها يف مال  اباابش مل  ديعة  مللادا  مما قد أيزم مالوضا  ملدمخلة     2017إجدمد مال  اباابش محمللة  يف ق ا  فزل عام  
  لس ةنة (   أوثد وينه  ربدص  مملسار مجلديد )مع  ار مال  اباابش ادخا ال  عادل ملوحدل مل

هتدف هذه ملورق  مىل م  عدمض أه  مل حدحلش وملعل اش مليت قد تعرتض ملع لة  مال  ابا ة   و ا هتدف ملورق  ل لدمي توصةاش للسل    
مل لس ةنة  ومللوى ملسةا ة  لوضع حلول  ةا ة  وتلنة  قادرل على جتاوز ملعل اش احل أج  م  ث ار ربدص  مال  اباابش يف إيار م  عادل  

 لوحدل مل لس ةنة  وإعادل ممل دوعة  للنيام ملسةا   مل لس ة   م
 

 االنتخاابت الضرورة ... ومشروعية النظام السياسي  
 عد م لضاد تسع   نومش      أ  إجدمد مال  اباابش مل لس ةنة  حاج  أ ا ة  ل ناد  يام دقلدمي   يى ابمل دوعة   خاصمما ال شك ربة   

وربلدم  ملنيام ملسةا   مللدرل على    2010ينايد   وا و  اثين   ومجملل  مل  ديع  يف ملوينة   على م  هاد ادل والي  رلة  ملسل   
    مل لس ةنة أزا  م  علاد م  عادل ملوحدل  ضدورل ل جاوز  و ا ابتت    مال  لال ملدقلدمي  يف حال شغور انلب رلة  ملسل   مل لس ةنة  

انهةك عحل أهنا ابتت مل زماا دولةا  عد معا  ملدلة  يف خ ا   أاام مجل عة  ملعاا      اظ على ا دوعة  ملنيام ملسةا   مل لس ة   للحو 
لألا  ممل حدل يف أيلول      ا مملاض  مما قد ي سد على أ   م  جا   لضغط دويل وخباص  دول مالحتاد م ورويب ممل ول م وا للسل    

      مل لس ةنة  
 ةا     آو  مل دعة  مل  ساش  وح  ملأزم إ  ح  مملومينني يف مخ ةار ممثلةه  يف م     ابإلضارب  إىل وو   حلاً د  ورحلً  ربإ   أييت  

  ووح  ملأزم  ع د عاااً  ثاث ل  دم  ن الج مال  اباابش مليت جدش انذ أوثد احل  ابإلا ا  ميعد  مل   ملنيام ملسةا   مل لس ة ؛ حبةث 
احل   وللحد   ربدص  إلحدمث تومز  يف ملنيام ملسةا    و ا أ  إجدمد مال  اباابش مل  ديعة  ي عل  مبدل والي  مجملل  مل  ديع  د  وري 

اي  مجلهاز مللضال  احل مل دخاش  ولل و ع يف ض اانش م دحلش    وسضو  ممل  ساش ملسةا ة  لل سادل   و    ول ملسل   مل ن ةذي  
ملعاا  وحلوم مال سا   ول عزيز م  لالة  مجمل  ع مملدين وتعددي    
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( ملذي مجدمه مملدوز  71%( احل مجل هور مل لس ة  إجدمد مال  اباابش ملعاا   وربلا لن الج م   ا  ملدأي ) 72تديد أفل ة  وم ع  ) 
%(  83إلجدمد مال  اباابش هذه يف ق ا  فزل ) أيةد  ملتدت ع  س      و 2019وث ملسةا ة  ومملسحة  يف شهد آذمر اارس  مل لس ة  لل ح

%( احل مجل هور مل لس ة  احل حدو  محاس ممل ارو  يف مال  اباابش  59  و ا تدفب أفل ة  و  ل )%( 65لض   ملغد ة  ) الار   اب 
  عزز  اومربل  حدو  محاس على ممل ارو  يف مال  اباابش مل  ديعة  مللادا   الشك ربة  أ   مما   مل  ديعة  وملس اح إبجدملها يف ق ا  فزل 

 ةح مجملال لنلاش أوربد يف مجملل  مل  ديع  مملن ابب ول ويني م ومر مل لس ة  واأ س   حتت   و  ديعة    يف مال  اباابش مل  مل ناربسة 
ويف     مجلهود مل لس ةنة  يف اومجه  ا اريع مل ل ة  ومإلجدمدمش مالادي ة  ومإل دملةلة  ممل سارع ربدص  ا اح  ل وحةد   ق   ملاملا   وه
مخ ةار اس ل له  ومجتاهات  احل خال تلوي ه  للاماج ملسةا ة   يف   عةد م   لل لس ةنةني  مال  اباابش مل  ديعة   ربإ        ملوقت 

  وتض حل  إلجدمد مال  اباابش تض حل  زمه  مال  اباابش وحدي ها   حاضن ةئ   ي  لب هتةئ   مالاد ملذيومالج  اعة  عا مالقرتم  م د  
 ن الج هذه مال  اباابش ومل سلة  هبا   ل محرتمم مللوى ملسةا ة  

 
 التحدايت والعقبات اليت تواجه االنتخاابت التشريعية القادمة 

مخندمط مللوى ملسةا ة  مل لس ةنة  يف حومر جاد لات ام على مجلوم ب مللا و ة   مل  ديعة  مللادا  ي  لب  مال  اباابش  احل ممل ود أ  إجناح  
ىل مجدمد مال  اباابش ربعلةا ي  لب  إ  رمش مليت جتديها جلن  مال  اباابشومل نة  مملاب ل   للع لة  مال  ابا ة   إ  مال  لال احل م ديث وممل او 

احل ق   م يدمف مل لس ةنة  مملاب ل    وتلدمي مإلجا   على مل حدحلش م  ا ة     إجياد حلول ل حدحلش وعل اش تعرتض ملع لة  مال  ابا ة 
 ملث ا ة  مل الة : 

  حديد قا و  مال  اباابش ملذي  ةلدر على أ ا   مملد وم ملدائ   مساص مبوعد مالقرتم  لا  اباابش مل  ديعة   التحدي األول      ث ي
  أ  مال  اباابش  أشار مل ند ملثالث يف   2005لسن   9أم قا و  رق   2007( لسن  1  )وملدائ ة ا أهو مللدمر  لا و  مال  اباابش رق

ر ال  ملدلة  حم ود ع اس مىل رلة  جلن  مال  اباابش مملدوزي  على " جتدى مال  اباابش على أ اس قا و  ملنس ة  مل اال " هذم يع   
لسن    1ده إلجدمد مال  اباابش مل  ديعة  وملدائ ة   ينص مللدمر  لا و  رق  حتديد ملنيام مال  ابايب دو  حتديد مللا و  ملذي  ة   مع  ا

على هذم ملنيام "ملنيام ملنسيب ومع ا ملويحل دملدل ومحدل" ل ن  يف     ملوقت     عدد احل مل حدحلش ت عل  مبح    قضاحل    2007
حب اي  ادموز مالقرتم  وملنيام مال  ابايب ذمت  ) ةلار ملعاجل ها  مال  اباابش مليت   عاجل مل عو  مال  ابا ة   وجهاز مل دي  ملذي  ةلوم 

     الحلا يف هذه ملورق ( وه  مجةعا حت اج إىل مت ام اس   على ملع لة  مال  ابا ة  أو هتةئ  مل ةئ  مملنا    إلجدمد م  اباابش حدل و زيه
إ    عد صدور مملد وم   ةخ عضو مللجن  مملدوزي   دو  رب ح "تدربض حدو  رب ح ملذهاب  ومر وي  ق   مصدمر مملد وم حةث قال حسني مل

مال  اباابش ور   اعامل مل دمو  ملوينة   وملدعول إلجدمد   إلجناحي دأ م ومر ملوي  مل اا   ني و  ميةاف ملع   ملسةا   مل لس ة  
" يف ممللا   ت دد حدو    دشا  ال ت ض  إىل أي   ةج  م ومر مل لالل  ق   مملد وم ملدائ   تع  عودتنا إىل مملد ع م ول يف حومرمش ي 

محاس وربلال  ربلس ةنة  ومز    وربلا ملا جاد يف  ةا  مج  ا  مل لال  ومللوى ملوينة  مل لس ةنة  اع جلن  مال  اباابش مملدوزي    اريخ  
ابمل دو  ملوي  واومجه  مل حدحلش    على أ  يس   مملد وم ملدائ   "للاد وي  شاا  لل حث يف     ملنهوض 2019 10 28

ومالخ ار محملدق  ابللضة  مل لس ةنة  ولل حث يف وارب  مإلجدمدمش ومل  اصة  ممل علل  ابال  اباابش و    جناحها وحتلةنها ومحرتمم  
   ش اف و زي "     الجها وض اانش مجدملها   

 
  ض حل  لف زا  حمدود   دعاي  جلن  مال  اباابش مملدوزي    غدض  على ملدلة  مل لس ة  حم ود ع اس ملدعول  ومر ربلاللالتوصية: 

مالت ام على قا و  مال  اباابش ملذي  ةلار على أ ا   مصدمر مملد وم ملدائ   مللاض   دعول ملناخ ني لاقرتم  يف مال  اباابش  
 مل  ديعة  وملدائ ة     

 
     

 



دي ة أوراق             3
ق 
 
ي ة ن اسات     سي 

  

 

 

ي عل    : وملثاين    مجدمد مال  اباابش حبد ذمهتا :على اس ويني م ول  لأليدمف مل لس ةنة إلرمدل ملسةا ة  ربة عل  اب الثان التحدي  أاا
ملدأي ملعام  ( 71م   ا  رق  )ت     الج   ض ا  مل  ا ع يف مجدمد مال  اباابش ملعاا ؛ مل  ديعة  واحل مث ملدائ ة  يف أج  زا  قل   

لدو  أب  مال  اباابش   جدي قدي ا يف   % احل مجل هور ال يع 49أ   س   احل  ملذي مجدمه مملدوز مل لس ة  لل حوث ملسةا ة  مملسحة  
%  عدم ملةلني هذم ان ع احل عدم ثل  مملومينني أبيدمف مال لسام  وفةاب مإلرمدل  38 س   ال ت جاوز   م رمض  محمل ل  ربة ا تع لد ذلك

 ملسةا ة  لديه  يف مللةام خب ومش جدي  ال  عادل ملوحدل  
مبومربل  م  وا     إبجدمد مال  اباابش مل  ديعة   احل ملومضح أ  مل دربني مل اعلني )حدويت رب ح ومحاس( يدهنا  مجدمد مال  اباابش رب ة ا ي عل   

ملوي  ويف وا مل ديني رهحل للع لة  مال  ابا ة   ويف مل دط ملثاين تو ع يف اسأل  مل ومرب  ملا   مل ومرب  أو  و مإل دملةلة  يف ادين  مللدس 
 لة  ملعل اش أاام مجدمد مال  اباابش مىل رؤي  وينة   ةا ة  حبةث ق حل تع ة  ملع لة   دا ها وعدم مجدملها  ذحل مالت ام على تهو أ عد ا 

لول عضو مللجن  مملدوزي   دو  رب ح د  مجال حمةسحل إ  مصدمر " مملد وم ملدائ   احل ق   ملدلة  ع اس  ال  د أ  ي و  ادت  اً  ن الج  ي
مالتلاالش مليت ت   على ملساح  ملدولة  مساص   ع لة  إجدملها يف مللدس  وأيضًا م ومرمش مليت ت   حول مللضاحل مإلجدملة  اع حدو   

عضو ممل  ب ملسةا    دو  محاس أ    ويدى  1محاس  حىت ال يلدر اد وم  وي و  هنا  قضاحل إجدملة  تعة  تن ةذ هذم مملد وم"  
م جومد مملنا    إلجدمد مال  اباابش مل اال   وأ  ا ارو  مللدس يف مال  اباابش ا لب وي  شاا   ومحاس    و     "حدو   تديد هتةئ 

و ا "جيب أ   ذهب إىل مال  اباابش   ومرب  وي  و ديد ض اانش الحرتمم    "إجيا ة  ولحل ت وى اع ل  للدؤي  ملوينة  ممل    علةها 
   2  الجها"  

 ع يف مال  اباابش  أي مجدمد مال  اباابش ملدائ ة   عد إجدمد مال  اباابش مل  ديعة   ربإ  مل ابورباش  عدم مجدمد  وربة ا ي عل   ض ا  مل  ا
مال  اباابش قال    ربلد يرتمجع ملدلة  عحل مجدمد م  اباابش رائ ة  إاا ل وز محاس يف مال  اباابش مل  ديعة  أو لعدم رف    يف مل نارب   

ج م   اعاش ملدأي ملعام مليت أجدمها مملدوز مل لس ة  لل حوث ملسةا ة  ومملسحة  يف ملسنومش ملثاث  خوربا احل مهلزق   خاص  أ    ال
م خ ل ت   مىل تنارب  حاد  ني ملدلة  حم ود ع اس وإمساعة  هنة  يف حال تدشه ا يف مال  اباابش ملدائ ة  مللادا  وم  ربوز ملدلة   

      3حم ود ع اس ف  اض و   
 

على ملدلة  مل لس ة  حم ود ع اس مصدمر مملد وم ملدائ   لدعول ملناخ ني لاقرتم  وحتديد يوم مالقرتم  لا  اباابش مل  ديعة    التوصية:  
ومالعا  عحل اوعد يوم مالقرتم  لا  اباابش ملدائ ة   حبةث ت و  دعول ملناخ ني لاقرتم  لا  اباابش مل  ديعة  وملدائ ة  يف اد وم  

 للع لة  مل  ا عة       خم ل ني إلع اد ممللدمقة ومحد مبوعديحل
 

اب لول على مملومربل  مإل دملةلة  إلجدمد مال  اباابش يف ادين  مللدس مل دقة  لض ا  ا ارو  مملومينني   التحدي الثالثوي عل  
مملومربل  أو تلدمي مل لب  ذلك ق     مل لس ةنةني "ممللد ةني" يف مملدين     ح ادموز مالقرتم  ربةها  ي دو احل ممل عذر م لول على هذه

اعدرب  ال  م  وا  مإل دملةلة  وم  هاد ا اورمش ت  ة  م  وا  احل ق   م حزمب مال دملةلة  خاص  م    الج م  اباابش مل نةست  
إجدمد م  اباابش   مليت جدش يف أيلول      ا أ لت على صعو   ت  ة  ح وا  إ دملةلة  جديدل مما يُ ل  مالاد ا  وحا على إا ا ة  

 اثلث  يف م شهد مللادا    
لضغط على ح وا   اب جدمد مال  اباابش يف ادين  مللدس إلض ا  ها ملدولة  جهود  على مللةادل مل لس ةنة  مال   دمر يف 1التوصية: 

  إ  تث ةت ح  ممللد ةني يف ممل ارو   2  مال  اباابش قرتم  يف ادين  مللدس وربلا لنص  دوتووول مال  ح ادموز ل  مالح ال مإل دملةل 
ق حل جع  مال  اباابش عنوم  جديد لل لاوا   و ابال  اباابش مل لس ةنة  جزد احل ملنضال ملوي  ومملومجه  مملس  دل اع مالح ال  

 رب ح إا ا ة   3   دين  مل ع ة  دمخ  ادين  مللدس  يف حال رربضت م  وا  مإل دملةلة  ملس اح  ذلك  وربدض مإلرمدل مل ع ة  يف هذه ممل
   مل لويت لس ا  مللدس يف أي ادوز مقرتم  يف حماربي  مللدس وف ها احل محملاربياش   دط مل سجة  يف هذم ممل ا  اس لاً 

 
  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/10/31/1287591.html#ixzz63vSiFSxkانظر:   1
    https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/10/31/1287645.html#ixzz63vUizu00انظر:   2
 ar/node/602/http://pcpsr.orgانظر: استطالعات الراي العام التي يجريها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  3
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ربة  ث  ابالت ام  ني حدويت رب ح ومحاس على ي ةع  ملنيام مال  ابايب ملذي   جدي على أ ا   مال  اباابش مللادا      التحدي الرابع  أاا
% قومل   75) 2011ملومضح أ  حدو  محاس اا زملت تلد على ملنيام مملاب لط و ا مت مالت ام علة  يف مت ام ممللا   عام احل 
 2007لسن   1% دوملد( ظنا احل قةادهتا مهنا   حاربظ على الاعدها يف ملدوملد مال  ابا ة   يف ممللا   ربإ  مللدمر  لا و  رق  25و

سيب "مللومل " ابع  اره ملنيام م  سب  و ف د  صاي صةدم عضو مللجن  مملدوزي   دو  رب ح أ  ملدلة   ينص على ملنيام مال  ابايب ملن
  2007ابالل زمم  لا و  " مل لس ة  حم ود ع اس  ل  د  حنا انصد رلة  جلن  مال  اباابش ورق  ت ض حل ا ال   مل لال  مل لس ةنة 

 4ر ملويحل دملدل ومحدل  وابلنيام مال  ابايب ملنسيب ومع  ا لا  اباابش 
 

إ  مخ ةار  يام م  ابايب يس ح    ثة  وارب  مللوى ملسةا ة  ملدلةسة  حسب وزهنا يف مجمل  ع يف مجملل  مل  ديع   وخيل   التوصية: 
مجملل  مل  ديع   مل دمو  وقنع مهلة ن  يف ملنيام ملسةا    ة دي إىل مالت ام على ملنيام مال  ابايب ملنسيب "مللومل " جل ةع الاعد 

"ملاملا "  ومد على اس وى ملويحل أو على اس وى ملدوملد  أو مع  اد  يام م  ابايب  سيب خم لط حبةث ي   م  اباب  لف الاعد  
% احل ممللاعد على  75مجملل  مل  ديع  "ملاملا " عا قومل  على اس وى ملويحل  وملنلف ملثاين عا قومل  على اس وى ملدوملد )أو 

 (  2011% على ملدوملد و ا جاد يف مت ام ممللا   "مللاهدل" 25لويحل واس وى م
 

ان  على   45احل مملادل  6حبةث ينص مل ند  2007( لسن  1  دوط ملرتشح مليت تض نها مللدمر  لا و  رق  ) التحدي اخلامس ي عل  
أن يلتزم مبنظمة التحرير الفلسطينية ابعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين وبوثيقة  "مملدشح لا  اباابش مل  ديعة  

تنضوي يف  اع حدو  محاس ومل نية اش مليت مل  و عض هذه مل نود ه  اسأل  خاربة  . " إعالن االستقالل وأبحكام القانون األساسي
ل جاوز مش الة   وم  وا  هذم مل دط حماول   اث   ند معا  مال  لال ملذي يع   مملومربل  على قدمر مل لسة      اني   مل حديد حىت مال 

أبفل ة  ممللاعد يف  ها ز و ربم  ااناج اني   مل حديد مل لس ةنة  إثد عنداا رربضت حدو  محاس مالل زم 2006مال  اباابش مليت جدش عام 
مال أ  هذم مل دط يضُع عدمقة  أاام ا ارو  مملاب ل ني اع قةادل اني   مل حديد مل لس ةنة   و ُد احل مملناربس  يف    مجملل  مل  ديع  

 ةنة  ومتثةلها لل عب مل لس ة  وهو شدط ربة  تزيّد حةث أ   مال  اباابش مل  ديعة   هذم مالاد ال يلل  احل أمهة  اني   مل حديد مل لس
أعضاد مجملل  مل  ديع  ه  أعضاد يف مجملل  ملوي  مل لس ة  اا يع  أ  اا يلدر عحل مجملل  ملوي  ه  الزاو      غض ملنيد عحل  

ا ة  م خدى  و ا أ  مت ام "مللاهدل"  ملذي  اومق ه  مل ابلة  ومل وجهاش م ز ة  وملسةا ة  ومخ اربه  اع مل لال  ومل نية اش ملسة
  133عند حديث  عحل مملادل  2005ومربلت علة  مجةع مل لال  مل لس ةنة  مبا ربةها حدويت رب ح ومحاس  مع  د قا و  مال  اباابش لعام 

 خبلوص ملدقا   على مال  اباابش  ومل ي   ذود اث  ه ذم شدوط للرتشح لا  اباابش ملعاا   
 

يار مخندمط م يدمف مل لس ةنة  يف حومر جاد لات ام على مجلوم ب مللا و ة  ومل نة  مملاب ل   للع لة  مال  ابا ة  ين غ   يف إالتوصية: 
إعادل ملنيد يف شدوط ملرتشح حبةث ت ةح جل ةع مللوى ملسةا ة  ابلرتشح لا  اباابش دو  وجود عل اش أاام مللوى ملسةا ة  مملاب ل    

  ديعة  مللادا  ت عل  ابلاماج ملسةا ة  ملني   مل حديد أو مالت اقةاش مليت وقع ها ورؤي  ملناس ملس ل له    حةث م  مال  اباابش مل 
 

لسن    1احل مللدمر  لا و  رق   20على ت  ة  حم    قضاحل مال  اباابش  حةث  لت مملادل ابالت ام ويتمثل التحدي السادس 
مثا ة  قضال  ناًد على تنسةب احل  ل     أ  قا و  مال  اباابش على ت    حم    قضاحل مال  اباابش مبد وم رائ   احل " 2007

    وق ا  فزلي ي   تعةةن  احل ق   ملسل   مل لس ةةن  يف رمم هللا  ملذ   مللضال  يف ملض   ملغد ة  مجلهاز"  يف ظ  م لسام مللضاد م على 
ابجلهاز مللضال  وت  ةات  ملذي عةن   ح وا   يف رمم هللا  حةث ال يعرتف  ل  مللضاد م على     ملذي ي   تعةةن  احل ق   حدو  محاس

ر أعضاد محمل    مملنوي ت  ةلها  وقد أشار  ام على آلة  ومضح  الخ ةا يف ق ا  فزل  مما ي  لب مالت  2007محاس اا  عد ملعام 
وربلًا  ح ام مللا و  ت    حم    قضاحل  حةث  ص على " :حم    قضاحل مال  اباابش إىل ت  ة   2011مت ام ممللا   لعام 

مش ل   ةل   مال  اباابش احل رلة  ومثا ة  قضال    نسةب احل  ل  مللضاد م على  ويعلحل عنها مبد وم رائ    عد م    ال مإلجدمد
هذم ملنص مل يعد قال ا ل جاوز    ." ابل  اور ومل ومرب  ملوي   ورب  مللا و   ومبا ال ق  م  لالة  ملسل   مللضالة   (  ل  مللضاد م على )
 

   http://maannews.net/Content.aspx?id=999531حنا ناصر يعود الى قطاع غزة مجددا  -ورقة للرئيس بشأن االنتخابات انظر:  4

http://maannews.net/Content.aspx?id=999531
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ت  ة     مل ي  وابل ايل    2014حىت  عد ت  ة  ح وا  ملوربام ملوي  يف عام    مالحدمث مل  د م ول  س ب عدم تن ةذ "مت ام مللاهدل" 
     ل  مللضاد م على ممل    علة  

 
ضدورل تدمج  مت ام آلة  مخ ةار أعضاد حم    قضاحل مال  اباابش يف قا و  خاص لض ا  حتلني محمل    احل إا ا ة  رربع  التوصية: 

عدل ملعلةا"  وض ا  محرتماها احل ق   م يدمف مملاب ل    ق حل للابةارمش مل الة  أ  تساه  يف  قضاحل أاام محمل    مإلدمري  "حم    مل 
( انح  ل  مللضاد م على مال  لايل  دائ   مللاض  عةسى أ و شدمر صاحة  تعةني أعضاد محمل    احل  1ل ملث  ه ذم مت ام: )و ملوص 

أصا يف ق ا  فزل  يض حل هذم مسةار ممل دوعة  لل ح        قضال اوجودو  مجلهاز مللضال  مللال  يف ملض   ملغد ة  خاص  م  هنا  
ضال   وم  اظ على مجلهاز مللضال  "ملدمس " و يى مبلدمقة  أاام مجمل  ع ملدويل  ل حل يف ممللا   ربإ  هذم مسةار  حُْجْد على مجلهاز ملل

وقد يلدم ا شد " ا ل " على عدم إا ا ة  داج  مللال  يف ق ا  فزل ملذي رع   ح وا  محاس يومل ملسنومش ملثاث  ع د مملاضة  
 أعضاد مجلهاز مللاض  يف ق ا  فزل اس ل ا يف مجلهاز مللضال  مملوحد مما ي دي مىل رربض حدو  محاس هلذم مسةار   

لةني يف  ( ت  ة  حم    قضاحل مال  اباابش اناص   )أو  نسب ا نا    اع  س   ملس ا  يف وا مملن ل ني(  ني مجلهازيحل مللضا 2)
ح  ملض   ملغد ة  وق ا  فزل  هذم مسةار ي ةح إا ا ة  جتاوز ملعل   ممل علل  يف ت  ة  حم    قضاحل مال  اباابش ل ن  يف ممللا   قد قن

    2007شدعة  للجهاز مللضال  يف ق ا  فزل خاص  ملذيحل مت تعةةنه   عد ملعام 
ة  وق ا  فزل  هذم مسةار ي ةح إا ا ة  جتاوز عل   مع  ار أعضاد محمل     ( ت  ة  محمل    احل قضال ا لاعديحل احل ملض   ملغد 3)

 حمسو ني على أي يدف أو مهنا جزد احل ملنيام مل ا ع  ي انه ا "حدويت رب ح ومحاس"   
(  و غض  2006  اباابش مملاضة  )عام ( إعادل ت  ة  حم    قضاحل مال  اباابش احل     أعضاد محمل    مليت مت ت  ةلها يف مال 4)

ملنيد عحل وجوده  يف أي احل مجلهازيحل )ملض   وملل ا ( أو متت محال ه  مىل مل لاعد  وق حل جتاوز ملنلص م اص    ةج  ملوربال  لضال  
 ا لاعديحل  على م  ت   ادمعال     مل وزيع مجلغدميف  عضاد محمل    ملسا ل   

 
لسن    1احل مللدمر  لا و  رق   88 ويل جهازي مل دي  يف ملض   ملغد ة  وق ا  فزل  حةث تنص مملادل ؛ ربة  ث   التحدي السابع أاا 

   " ابحملاربي  على أاحل ملع لة  مال  ابا ة  وأاحل مملومينني  ]ملدمسة  مساضع  للسل   مل لس ةنة [ وم مل دي "تل   أ  مال  اباابش على    2007
فزل  وأاد ومقع   جد جلن  مال  اباابش مملدوزي  ضدورل مالع  اد على جهازي مل دي    اي  ادموز  اا ي دح اسأل  ا دوعة   يف ق ا  

  اسأل   ابإلضارب  مىل ذلك ي دح مال لسام مالقرتم  مالاد ملذي ي  لب جتاوز إا ا ة  مل عحل  عدم ا دوعة  ع   مل دي  يف ق ا  فزل 
 تورب  آلةاش لض ا  حةادي  مل دي  يف ملض   وفزل    ي  جهاز مل دي  يف ملض   وملل ا  مالاد ملذي ي  لبحةاد

 
أجهزل مل دي  احل خال حتديد قومعد ع     ا دوعة  إ  احل ملضدوري مالت ام  ني حدويت رب ح ومحاس و ةللني رباعلني على التوصية:  

أربدمد مل دي  يف ملع لة  مال  ابا ة   و ا ق حل م  ابدمم أدومش تلنة  لل أود احل ع   أربدمد مل دي  و نلةب عد اش ادمق   يف ادموز  
ربدمد مل دي  يف ملع لة  مال  ابا ة  أو مملساعدل على تزويد ملن الج و  دي  صنادي  مالقرتم   ومل أود احل  مالقرتم  وحوهلا خوربا احل تدخ  م

 حةادي  أربدمد مل دي  يف ملض   ملغد ة  وق ا  فزل    
 

ت ارب  مل دص جل ةع م حزمب ملسةا ة  ممل ناربس      ديعة  حبةث ت ةح  مل    هةئ   ةئ  تض حل حدي  و زمه  مال  اباابش   التحدي الثامنوي عل   
و ا     وملس اح لللومل  مملرتشح  وارب  ابللةام حب اهتا مال  ابا ة  احل دو  عومل  أو هتديد  وملع   حبدي  للرتويج إىل  دم ها مال  ابا ة  

أو أي  أع ال ت سد أبهنا   للح ل  مال  ابا ة  مل عدض مملادي و ملعنف  ةئ  تناهض خ اب مل دمهة  و  إجيادعلى  ل يت ملض   وفزل ين غ  
عحل مللةام  وم  عادها    م جهزل وممل  ساش م انة  وارب     ي حةاد هذه مل ةئ   تض حل  أ    ي احل مللومل   و مع دمد اادي على م  ل  مال  ابا ّة   

  ةا ة   ع لاالش اب
جس  رقايب رباع  )عديب ودويل(  ابإلضارب  مىل جلن  مال  اباابش  إ  ض ا  حدي  مال  اباابش مل  ديعة  و زمه ها ي  لب وجود التوصية: 

القرتم   مملدوزي  وا  ساش مجمل  ع مملدين مل لس ةنة   أيخذ على عاتل  ملدقا   ملوم ع  على ملع لة  مال  ابا ة   دا ها  وال تل لد على يوم م
ا  حدي  و زمه  مال  اباابش خاص  يف ظ  وجود أتث مش  ومل جاوزمش مليت قد حتدث يف ذم  ملةوم  حبةث ت    ادجعة  إضاربة  لض 

مال لسام وا  سات   ووذلك لض ا  م  لالة  مجلهاش م  واة  وجهاش "مالشدمف" على مال  اباابش مل لس ةنة  وال دي  وملعاالني  
 يف ادموز مالقرتم   
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  ة القادمةكيف يمكن تجاوز عقبات إجراء االنتخابات التشريعي
 2019 )نوفمرب(  تشرين ثاني

 
  ت ناول هذه م ورمم قضااحل  اةا ااتة  2019ضا حل م ورمم ملساةا ااتة  ملنلدي  مليت يلادرها مملدوز للعام   ملساا ع   هذه ملورق  ه  

 دمخلة  وخارجة  هت  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر 

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

و دوز اساااااا ل  لل حوث م وادقة  ودرم اااااااش    2000دوز يف ا لع عام  ا  ااااااساااااا  أوادقة  عل ة  حبثة  اساااااا لل  ف  رحبة  وف  ح واة   أت اااااا  ممل
 ااااارتمتةج  ملساااااةا ااااااش ملعاا   يهدف مملدوز إىل ت ويد مملعدرب  مل لسااااا ةنة  وتلوي ها يف  االش ثاث: ملساااااةا ااااااش مل لسااااا ةنة  ملدمخلة ؛ ومل حلة  مال

مملدوز ابلعديد احل ملن ااياش مل حثة   انها إعدمد ملدرم ااش وم حباث م وادقة    مملساحة  وم ا  اعاش ملدأي ملعام  يلوم وملساةا ا  مسارجة ؛ ومل حوث
ش ع    ذمش ملعاق  ابلسةا اش مل لس ةنة  ملدمهن   وإجدمد حبوث اسحة  حول مملومقف ملسةا ة  ومالج  اعة  لل ج  ع مل لس ة   وت  ة    وعا

ع مللدمر ووضاااااع حلول هلا  وعلد ممل متدمش ومحملاضااااادمش ومملوجزمش ممل علل    ااااا و  ملسااااااع   لدرم ااااا  قضااااااحل وا ااااااو  تومج  مجمل  ع مل لسااااا ة  وصاااااا 
لل ةئ  ملدولة  و  اياش أخدى  يل زم مملدوز مل لس ة  لل حوث ابملوضوعة  وملناازمه  ملعل ة  ويع   على ت جةع ت ه  أربض  للومقع مل لس ة  ملدمخل  و 

                                                                                       وت ادل مآلرمد                                                                                                                  و لورت  يف أجومد احل حدي  مل ع  
ال وحدمش ثاث : وحدل ملساااااةا ااااا  ملدمخلة   وحدل مل حلة  مال ااااارتمتةج   ووحدل مل حث مملساااااح   ي   مللةام ابلن ااااااياش وم حباث يف مملدوز احل خ

ش ملدأي تلوم هذه ملوحدمش مب ار ااا  أر ع  أ وم  احل ملن ااااياش: و ا   مل حوث ومل حلةاش ملساااةا اااة   وإجدمد مل حوث مملساااحة  مل جدي ة  وم ااا  اعا
ع    وعلد وتنية  ممل متدمش وملللادمش  تلوم هذه ملوحدمش ابلرتوةز على مملساا جدمش يف ملساااح  مل لساا ةنة  ملعام  وت اا ة  ربدم مسامد و  وعاش مل

  وم وادق وعلى مملوضوعاش ملسةا ة  ذمش م مهة  مساص  ومليت حت اج إىل مل حث ملعل   
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