أوراق س ياساتية نقدية
ورقة رقم 2020/1

تقوية مجلس القضاء األعلى لضمان حماية استقالل القضاء الفلسطيني
عالء حللوح وجهاد حرب

وحدة التحليل االسرتاتيجي

كانون الثان (يناير) 2020

س املل سط ط ط ط يف
عالء حللوح :ابحث يف املركز الفلسط ط ط ططوث للياسي السط ط ط ططثل ط ط ط ططثس رياملسط ط ط ططاثس
الد ا طل الرريثس املرلرطرم ج ل رس ي ت ،جريف يف الرل  2003له الرد،د ج النشطلال اليايثس يف
جملال ال اسل الدميقرااي رياملسلءلس ريالنزاهس يف قولع اال ج رياحلركس السانثس الفلسوثنثس ريشل ك يف اعدا
تقر،ر فلسط ط ط ط ط ط ططو يف قثططلر اال ج الررص ريتقر،ر حططللططس امرط ط ط ط ط ط ط يف الرططل الررص قثططلر الططدميقرااثطس
الررص ".ري ج نشطس اته شطلكس الشطيليف يف اخ ابلاب ائثتل ايلثس  2017يث حلم ل قى الوليس
كطلخس وريل  2019قثطد النشط ط ط ط ط ط ططر ري اشط ط ط ط ط ط طرطللثطس تست ،الرتط الرسط ط ط ط ط ط ططرر،طس على الرطل ل يف قس ام ج
الفلسوث املن د املدين ل رز،ز احلرم الرشثد يف قولع اال ج تشر،ج اثين  .2019ري هجرم املسثاث
ا هللا املركز الفلسط ططوث للياسي السط ططثل ط ططثس رياملسط ططاثس 2019
الفلسط ططوثنث خ املابلار ريال اد،دا
قثد النشر

س املل س ط ط يف الرلس الس ط ططثل ط ططثس ج كلثس احلقس
جهاد حرب :ابحث يف قض ط ططلم احلرم ريالس ط ططثل ط ططس
فريف يف اةرم الرلس السططثل ططثس بل رس ي ت،
ريالرلس السططثل ططثس ي سخ نذ الرل  1999ريع د ططل
ري،ر قلال ا طيسعثل ابصطصطل ابلشطاري الفلسطوثنثس .كلت شطل ك يف تقر،ر قثلر اال ج الررص ريتقر،ر حللس
امر ط ط ط ط يف الرل الررص قثلر الدميقرااثس الررص ريعض ط ط ط ططس الفر ،الرةث ل قر،ر قثلر النزاهس الفلس ط ط ط ططوث
ريع عضط طسا يف فر ،ا ااء املسط ططلخد لر جم سعس عم ريتوس،ر سط ططل املصط ططلحلس السانثسا قولع ام ج له الرد،د
ج الد ا ط ططل املنش ط ططس م ت رل النيل الس ط ططثل ط ططي الفلس ط ططوث رياحلرم الرش ط ططثد ريالر الامللين ريخيل النزاهس ريقولع
اال ج

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
حبثس ري حرس ثس أت املركز يف ول عل  2000ك ركز س ق للياسي امكل ميثس ري ا ل السثل ل
ا سس وكل ميثس عل ثس حبيثس س قلس
الرل س ،ادف املركز إىل توس،ر املررفس الفلسوثنثس ريتقس ،ال يف جملال ث يخ السثل ل الفلسوثنثس الداخلثس؛ ريال الث اال رتاتثجي ريالسثل س ا ل ثس؛
ريالياسي املساثس ريا و عل الروي الرل ،قس املركز ابلرد،د ج النشلال اليايثس نال إعدا الد ا ل ريامحبلي امكل ميثس ذا الر قس ابلسثل ل
الفلسوثنثس الراهنس ريإ راء حبسي ساثس حسل املساقف السثل ثس رياال لعثس لل ج الفلسوث ريتشرث جم سعل ع لد ا س قضلم ري شلك تسا ه
اجمل الفلسوث ريرلخ القرا ريريض حلسل ئل ريعقد املامترا ريايلضرا رياملس زا امل رلقس يشاري السلعس ريخشلال وخر ،ل ز املركز الفلسوث
للياسي ابملسضسعثس ريالنطزاهس الرل ثس ري،ر على تشجث تفام وفض للساق الفلسوث الداخلي ريلليثتس الدريلثس رييلس ته يف و ساء ج حر،س ال ري ريتيل ل اآل اء
 ،م القثل ابلنشطلال ريامحبلي يف املركز ج خ ل ريحدا ث ثسخ ريحدم السطثل طس الداخلثس ريحدم ال الث اال طرتاتثجي ريريحدم الياث املسطاي تقس هذ
السحدا مب ل ططس و يرس وخساع ج النش ططلال خ ك ليس الياسي ريال الث الس ططثل ططثس ريإ راء الياسي املس ططاثس ال جر،يثس ريا ط و عل الروي الرل ريتش ططرث
فر ا ااء ريجم سعل الر ريعقد ريتنيثم املامترا رياللقلءا تقس هذ السحدا ابلرتكثز على املسط ط ط جدا يف السط ط ططلحس الفلسط ط ططوثنثس ريعلى املسضط ط ططسعل
السثل ثس ذا اممهثس ا لرس رياليت حت ليف إىل الياث الرل ي ريامكل ميي
هذ الس قس هي امريىل ض ط ج امري ا السططثل ططلتثس النقد،س اليت ،صططد هل املركز للرل  2020ت نلريل هذ امري ا قضططلم ططثل ططلتثس اخلثس ريخل ثس مم اجمل
الفلسوث ريرلخ القرا
شل ع ام لل ص يف  ،76ا هللا فلسو
خ +970-2-2964933
فخ +970-2-2964934
pcpsr@pcpsr.org
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ارح القرا ا الرائ ثس امل رلقس حب جمل القضلء امعلى ريتشرث جمل قضلء اخ قليل يرائ س ةث جمل القضلء امعلى السلي
املس شل عثسى ويس شرا (القرا يقلخس قم  16ري 17لسنس  )2019سألس د تدخ السلوس ال نفثذ،س يف ا ق ل اجلالت القضلةي
ال خم لفس يف السلوس ال نفثذ،س ساء يف ع لثس
الفلسوث ريوعل إاث م سألس محل،س ا ق ل القضلء الفلسوث ج تدخ
ال رث للقضلم وري اقال السلوس القضلةثس يف ع لثس تصفثس حسلاب يثنال وري تيف ايلكم يف ع لثس ق احلرم امع ثس
ممل ال شك فثه و ا ق ل القضلء ميي عنصرا و ل ثل ج عنلرر احل يف حملك س عل لس ري ثل م القلخس ريو اشرتاط ا ق ل القضلم
صلا ام ا لرس ي هي و ر ،ا احلل س إىل متر القضلم ج االضو ع يدري هم كا لم
ريخزاه ام لث ثزم ممنسحس ئم ج و
لسثل م القلخس ريحلقس االخسل رياحلرم ام ل ثس للنلر ريهس ض لخس للاقثقس رياحلر،س رياحرتا حقس امخسل ريالردالس النز،اس ا للثس
ج ال أث ا ل ي إ ض ل ا ق لثس اجلالت القضلةي وحد وهم ولليل ا سل اجمل املدين الفلسوثنثس ابمضلفس إىل تسرثل
جلنس توس،ر وكل الردالس املرلفس يسض ؤ،س مشسلثس ل وس،ر قولع الردالس ريالقضلء رياليت خشر يف تقر،رهل عل  12018ريميي جمل
القضلء ام ام اميرت حنس ض ل هذا اال ق ل اال ر الذي  ،ول وريال تقس،س هذا اجلالت املساريل عج إ ا م اجلالت القضلةي رياثخثل تسف
ض لان عد تدخ السلوس ال نفثذ،س يف ترث وعضلةه رياثليل تسف قساعد لخرس حلدريي وي حتثز مينلء املانس القضلةثس حبثث ترس
واراف قضلةثس زءا ج هذا اجملل
مدف هذ الس قس إىل تقدمي تسرثل لل جل القضلةي االخ قليل هبدف ترز،ز ا ق لثس اجلالت القضلةي الفلسوثنثس ريمحل ،ه ج تدخ
اجلال ا ل ثس ساء ج السلوس ال نفثذ،س وري نفذ،ج على هل ش السلوس ال نفثذ،س يف إال احلفلظ على يدو فص السلول ريض ل
خزاهس اجلالت القضلةي ريا رل م ثقس املساان ابيلكم النيل ثس تقد الس قس خثل ا للقثل يذلك هي تس ث عضس،س جمل القضلء
امعلى ريا خلل الدميقرااثس على ع لثس تشرث هذا اجملل وري ر تشرث اجملل خم لولً
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احلاجة لإلصالح

وحدي االخقسل السثل ي ي حركيت ف ح ريمحلر اسال السنسا االثنيت عشر امللضثس ترا رل كي ا يف النيل الدميقرااي الفلسوث املي
على الفص ي السلول فقد ليف اجملل ال شر،ري الفلسوث عج القثل يدري ال شر،ري ريالرقلص إىل و مت حله يف كلخس اثين
( ،س ا)  2018ريتركز السلوس ال شر،رثس يثد الرةث الفلسوث ج خ ل إردا القرا ا يقساخ ريقد شر تصر،ح املس شل
القلضي ل ي رررس ةث جمل القضلء امعلى املس قث ااملرزريل ي ل ،خ 24ا10ا 2016فضالً ل دخ السلوس ال نفثذ،س
يف ع له ريذلك ابل سقث على اال قللس ج نصيه قي حلف الث القلخسين ا ل الرةث ينلء على ال ج ر و ك ل ريق ؤ لء
ايلكم السليق  2ريوشل املس شل عيد هللا زال قلضي اير س الرلثل إىل و القضلء قل على ار خفسه ي ا يرض القضلم
ال ،يقس أبحرل ايلكم إذا ل يلسا و ل ال  3كذلك اللي ا سل اجمل املدين الفلسوثنثس يف نل يل عدم إبر اجلالت
4
القضلةي خلرس إثر فشله يف ار خفسه خ ل السنسا امللضثس ريعد ايلفيس على ا ق له ريتم م الصراعل ي كيل القضلم
ك ل شليف ع اجلالت القضلةي الرد،د ج امشرلال كإردا احرل نلقضس فث ل  ،رل يقرا ا ال قلعد ملسظف يف القولع الرل
تشسهبل شياس تدخ السلوس ال نفثذ،س وري تدخ واراف نفذم على هل ش السلوس ال نفثذ،س مردا احرل لصلحل وشابلص ريشركل
كلحلرم ا لص يشركل املسار  5وري القرا ا الداخلثس املاب لفس يف اجلالت القضلةي فث ل  ،رل ابئثتل القضلةثس ريتشرث مل وري
إحللس يرض القضلم على خلفثس حر،س الروي ريال ري وري حضس لقلء ريري ش ع يدعسم ج ني ل اجمل املدين ابمضلفس إىل ال أخر
يف الفص يف القضلم لسنسا رد م ممل و إىل تقلث ثقس املساان ابلقضلء ريال س ه إىل القضلء الرشلةري كيد ،للقضلء النيل ي
ريتفضثله
كذلك فإ تشرث اجملل امعلى للقضلء ريفقل محرل قلخس السلوس القضلةثس لسنس  2002مينح ا ق لثس ريا رس للسلوس القضلةثس
خلرس و الرضس،س فثه تر د على املنلر ريلث امشابلص ريحتصر الرضس،س ع لثل ابلقضلم لرج هذ ال شرثلس تيقي على الرتكثز
املفرط للسلول يف هثتس قضلةثس رياحدم ل ،ي ا علءا رلقس ابالحنثلت مينلء املانس القضلم ممل سل ري النير يف سلءلس القضلم
كذلك ،يقي هذا ال شرث على إ رلخثس ري س ترل ض ي ساريلثل ةث اير س الرلثل ريي ةث اجملل امعلى للقضلء قد
،س ح ي ضل يف املصلحل ابل نسث لرةث السلوس ل رث ةث اير س الرلثل ريهس يف خف السق ةث اجملل امعلى للقضلء

اخنفاض ثقة املواطنني الفلسطينيني ابجلهاز القضائي

ترا ر ثقس املساان الفلسوثنث ابجلالت القضلةي الفلسوث على دا السنسا الرشرم امخ م يشر عل ريي مجاس امل رل ل
اجلالت القضلةي يشر خلص فقد اشل خ لةج ا و عل اليل ري ثرت الررص إىل ترا اليقس يف اجلالت القضلةي ج قي اجل اس
الفلسوث ج  %60يف الدري ت امريىل رياليلخثس اليت مت ا راؤمهل يف الرل ( 2007ري 2010على ال سايل) إىل  %42يف الدري ت
6
اليلليس ريالرايرس اليت مت ا راؤمهل يف الرل ( 2016ري 2019على ال سايل)
ك ل تش خ لةج ا و ع الروي الرل قم ( )73الذي و را املركز الفلسوث للياسي السثل ثس رياملساثس يف و،لسلا ي ا 2019
إىل اخردا اليقس ابجلالت القضلةي لد و ليثس اجل اس ؛ حثث قلل خسيس ج  %65يف الضفس الغريثس وهنل لج حتص على حملك س عل لس
2
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اخيرخ تصر ل املس شل
قليلس إذاعثس

ل ي رررس على سق ريكللس رياج لألخيلء https://www.wattan.tv/ar/news/189737.html

القلضي عيد هللا زال على ا ،س https://www.youtube.com/watch?v=Bgdze0t- 2018\2\19 - FM 24

1vY&feature=youtu.be
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صد

لي

 5تم عرض هذا الحكم في جلسة استماع عقدتها الهيئة االهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون بتاريخ .2017/1/15
http://www.alquds.com/articles/1484587424499930000/
 6اخيرخ https://www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool/
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لس ري د خفسال و ل حمر س فلسوثنثس ريوشل خسيس ج  %72يف الضفس الغريثس و ع القضلء ريايلكم يف فلسو ،شسيه الفسل
وري عد اال ق ل وري رم حبس امهساء .ري،نرر االخقسل السثل ي ي الفلسوثنث على خيرم املساان للقضلء ريقد م املسااج يف
الضفس الغريثس على احلصسل على حمر س عل لس يف حلل ري د خفسه ،س ل ل ا ل ا ل القضلء الفلسوث ففي السق الذي ،ر قد فثه
 %37ج ا،دي حركس ف ح وهنم ثاصلس على حمر س عل لس فإ  %9فقط ج ا،دي حركس محلر ،ر قدري وهنم ثاصلس
7
على حملك س عل لس
8
الصل عل 2018؛ فإ  %39فقط ج ايل ويدريا سافق ام على و القضلء يف حتسج
ريريفقل لن لةج تقر،ر املررد القلخسين ا ل
س ر ريعل ض ذلك  %49ريرياف  %62ج ايل على و االحرل الصل م عج القضلء جض لل أث ا ريالضغسط ا ل ثس
ريعل ض ذلك  %16ريرياف  %27على و القضلء فل د فث ل عل ضه  %36ري،ر  %85و هنلك يطء شد،د يف الي يف القضلم
يف ايلكم النيل ثس
ك ل و املساان الفلسوثنث الذ،ج ئم جتريس القضلء يف الضفس الغريثس وكير تشلؤ ل رياعوسا تقثث ل وكير ليثس حثلل ريض القضلء
ج هم ممج لثس ئم جتريس القضلء ريفقل ل قر،ر قثلر اال ج يف فلسو عل  2016فقد وظار الن لةج و  %75ممج كل
ئم جتريس ،ر قدري يس س فسل يف ايلكم ريي القضلم ري،ر قد  %78و القضلء الفلسوث ال ،رل املساان ابل سلريي يغض النير
عج ريضرام املليل وري اال لعي وري احلزص وري عج رلخ ام يف و ازم السلوس وري و ازم ام ج ري،ر قد  %78و إ راءا ايلكم كلخ
9
يوثتس

حماوالت متعثرة إلصالح السلطة القضائية

ريا ا ع لثس امر القضلةي على دا الرشر،ج عل ل امللضثس حتدم عد،دم ويرتهل االخقسل السثل ي احللر ي الضفس الغريثس
ريقولع زم ري ثليف اجملل ال شر،ري ريتدخ السلوس ال نفثذ،س امل رر يف ع السلوس القضلةثس ريالصراع ي ا سل قولع
لم القلخس ام ل ي الذي
الردالس ريا فل ي القضلم وخفسام ريخيرمم إىل ا ق ل السلوس القضلةثس يشر ول على
،ش إىل ا ق ل القلضي أبحرل ه ري ن تضل يف املصلحل يف حلل ري س هل ريضرف ام اء ابمضلفس إىل ضرف ام رلخثل امل لحس
للسلوس القضلةثس ريتراكم القضلم يف و ريقس ايلكم ممل و إىل فقدا السلوس القضلةثس صداقث ال و ل اجل اس الفلسوث
والق السلوس الفلسوثنثس وريىل يل امل امر حثس يف جملل إر اجلالت القضلةي يف حز،را ا،سخثس  2000إبع هنل تشرث جمل
القضلء امعلى االخ قليل لرتتث ريض اجلالت القضلةي ري ج مث يف شار وم ا ل،س  2002إثر ردري قلخس السلوس القضلةثس قم 1
لسنس  2002ي رث جمل القضلء امعلى ري لء ايلريلس اليلليس يقرا ائ ي ي ل ،خ 14ا3ا 2005رل عج الرةث حم س عيلر
،قضي ي شرث جلنس تس ثاثس ل وس،ر القضلء ريالردل وخثو هبل ا س إعدا سس م شرريع قلخس ردل لقلخس السلوس القضلةثس
رياقرتا ام راءا اليت  ،س اجلذهل ل أ ا ق ل القضلء ريكرا س القضلم ريكفلءمم ريخزاه ام لرج مت ريو هذ اللجنس إثر قرا اير س
س ،س قلخس السلوس القضلةثس قم  15لسنس 2005
الرلثل يصف ال الد س ،س املنرقدم ي ل ،خ 27ا11ا 2005رياليت قض يرد
الذي تينل اجملل ال شر،ري آخذاك ينلء على قرت اللجنس ال س ثاثس ل وس،ر القضلء ريالردل
رييف 6ا9ا 2017ورد الرةث حم س عيلر ر س ل ائ ثل ،قضي ي شر اللجنس السانثس ل وس،ر قولع الردالس ا ال را رس نيس س
ال شر،رل القضلةثس رياعدا ؤ،س مشسلثس ل وس،ر قولع الردالس ريالقضلء ريقد حد القرا يقلخس فرتم ع لال يس س وشار إال و داريالمل
ريع لال ا غر عل ل ل قدمي تقر،رهل امل رل ين لةج اع لئل ريتسرثلمل تيىن ال قر،ر جم سعس ج ال سرثل ت رل ي رز،ز ا ق ل القضلء
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ريتس ث عضس،س جمل القضلء امعلى ريجفثض ج تقلعد القضلم لثصيح  65نس يدالً ج  70نس ري رلجلس امشرللثل الفنثس
10
رياملانثس امل رلقس ير اجلالت القضلةي
َّل يف وحدمهل قلخس السلوس القضلةثس (خفض ج
وخ ا ورد الرةث حم س عيلر يف متست  2019قرا ،ج يقلخس يشأ القضلء َعد َ
تقلعد القضلم ج ج السير إىل ج الس ) فث ل ح ابلقرا اليلين جمل القضلء ريوخشأ جمل قضلء اخ قليل ملدم عل (قليلس
لل د،د لس س شاس ) ري نح جمل القضلء االخ قليل ح إعل م تشرث هثتل ايلكم يف كلفس الد ل رياعدا شل  ،القساخ ال ت س
مر القضلء ريا رل م ثقس املسااج يه ريإعل م تشرث جمل القضلء امعلى ريفقل محرل القلخس هذا القرا ا قسي ابلرتحث
ج يرض ا سل اجمل املدين شر،وس عد تدخ السلوس ال نفثذ،س يف وع لل السلوس القضلةثس فث ل عل ض جم سعس وخر ج
ا سل اجمل املدين هذ،ج القرا ،ج ر ام وهن ل خمللفل محرل القلخس ام ل ي ريقلخس السلوس القضلةثس ريوهن ل ا را ل غسل
السلوس ال نفثذ،س على السلوس القضلةثس
وظار خ لةج ا و ع الروي الرل قم ( )73الذي و را املركز الفلسوث للياسي السثل ثس رياملساثس يف و،لسلا ي ا 2019
اخقسل ل يف وي اجل اس حثلل القرا ،ج يقلخسخ امل رلق ي رد ،قلخس السلوس القضلةثس فقد عا وكير ج خصف اجل اس الفلسوث
يف الضفس الغريثس ( )%51عج ضلهم عج قرا اي الرةث يقلخس يشأ القضلء ك ل وظار و حسايل خصف اجل اس يف الضفس الغريثس
( )%49ال ،سافقس على اآل اء املن قدم لقرا ا الرةث امل رلقس ابلقضلء أب هذ القرا ا لثس ج ر حثل الرةث ريوهنل تشر
تدخ ج السلوس ال نفثذ،س يف شاري القضلء ممل ،قل ج ا ق لث ه ري رله عرضس ل دخ احلرس س ريو ازم ام ج ري،ساف %47
على الروي القلة أب قرا ا الرةث كلخ ضرري ،س م اجلالت القضلةي قد فش يف ار وريضلعه ريوخه ،رد قل ا على كس ثقس
11
النلر يه ريابل ليل كل على الرةث ال دخ فث ل ال ،ساف على هذا القسل %37

تطوير بنية اجمللس األعلى للقضاء كضامن حلماية استقالل القضاء

تقد هذ الس قس عدم خثل ا و ل اجملل القضلةي االخ قليل يرد اخقضلء س وشار ج ترثثنه ل اد،د شر اجملل القضلةي الفلسوث
القل كأحد الض لان الرةثسثس ال ق ل اجلالت القضلةي الفلسوث ريهي على الناس ال ليلخ
اخليار االول :تس ث جمل القضلء امعلى ريإ خلل وعضلء ن ابي ج هثتل قضلةثس حمد م حثث  ،رس ج اث عشر عضسا
( ةث اير س الرلثل ةثسل ريوقد خسايف ةث اير س الرلثل انةيل ريقلضث ج وقد قضلم اير س الرلثل ري ؤ لء حملكم ا تنلف
القدر ري زم ري ا هللا ريالنلة الرل ريريكث ريتا م الردل رياملف ش امريل ريقلضث ج حمر س اليدا،س) هذا ا ثل قرت ج قي جمل
القضلء االخ قليل احلليل يف سس م شرريع ترد ،قلخس السلوس القضلةثس أيخذ هذا املقرت زةثل ابخ ابليف يرض وعضلء اجملل امعلى
للقضلء لرنه ،يقي على هث نس الرصيس،س املانثس للقضلم ممل سل ري النير يف سلءلس القضلم ج اس ري،يقي ال رل ض ي ساريلثل
ةث اير س الرلثل ام ا ،س ريي ةث اجملل امعلى للقضلء ج اس اثخثس ك ل ،ي سألس تضل يف املصلحل ابل نسث لرةث السلوس
ل رث ةث اير س الرلثل ريهس يف خف السق ةث اجملل امعلى للقضلء ك ل ال  ،ثح لقضلم حملكم اال تنلف ح اخ ثل مميلثام
يف اجملل امعلى للقضلء يف تنلقض احل امل نس لقضلم اير س الرلثل ريقضلم حملكم اليدا،س
اخليار الثان :قراس ترث وعضلء اجملل امعلى للقضلء حثث جيري اخ ثل امعضلء القضلم يف اجملل امعلى ابالخ ابليف ج
س قضلةثس ابخ ابليف مميلثال يف اجملل ابمضلفس اىل ري س النلة الرل ريريكث ريتا م
ائثتل القضلةثس حبثث تقس ائثتس الرل س لر
الردل على را ل هس س س يف قلخس السلوس القضلةثس لرل  2002يصف ام السظثفثس ريو  ،م اخ ابليف ةث اجملل ج وعضلء
اجملل القضلةي هذا ا ثل  ،ثح متيث جل ث س سم السلوس القضلةثس احرتا ال رد ،س يف اجلالت القضلةي ري،ض ج عد تضل يف
 10تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ومراجعة منظومة التشريعات القضائية ،أيلول  .2018موقع الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة
القانون – استقالل http://www.istiqlal.ps/?q=node/139
 11املركز الفلسوث للياسي السثل ثس رياملساثس ا و ع الروي الرم قم ( )73و،لسل http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-73-Arabic- 2019
Full%20Text1.pdf
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ر حثل ةث اير س الرلثل ذا الصفس ام ا ،س يف حمر ه رياخشغلالته القضلةثس كرةث لل ار س الرلثل
اع لل ةث اجملل
يف املقلي فإ هذ ال شرثلس تيقي على الرتكثز املفرط للسلول يف هثتس قضلةثس رياحدم ل ،ي ا علءا رلقس ابالحنثلت مينلء املانس
القضلم ممل سل ري النير يف سلءلس القضلم
اخليار الثالث :تشرث جمل قضلةي خم لط حبثث  ،رس ج وعضلء قضلم ( ن ابي ج ائثتل القضلةثس يف املس سم املاب لفس يف
اجلالت القضلةي) ري ج وعضلء قضلم (حمل ريو لتذم القلخس رياحلقسقث ريوعضلء خقليس ايل ريشابصثل عل س ج ذريي الس رس
ريا ام املشاس هب ل ري و ،رسخسا ج النلشو السثل ث وري الرل ل يف السلو ال نفثذ،س ريال شر،رثس) يشر سات على و  ،م
اخ ثل ةث اجملل ج قي وعضلء اجملل امعلى للقضلء وخفسام ريحتد،د دم ت نثس لرضس،س اجملل ورير اللجنس السانثس ل وس،ر
قولع الردالس ري را رس ال شر،رل القضلةثس إب خلل شابصثل عل س ج خل يف السلوس القضلةثس ريالسلوس ال نفثذ،س ك ل اللي ا سل
اجمل املدين يرؤ ،ال الشل لس إب خلل شابصثل ج خل يف اجلالت القضلةي تفثد ال جل يف الدريلثس يرد ري س منسذيف سحد مخشلء
اجملل القضلةي ل ا ترس،نه ،ض ج ا ق له ريميرنه ج االضو ع مبال ه يصس م فرللس يثد وخه ،س د ث على املس س الرلملي إىل
12
و ،رس اجملل القضلةي ذري ترس،ج خم لط ترس و ليثس وعضلةه قضلم ن ابي ج اقراهنم
إ وحد سلريئ هذا ا ثل وخه قد مينح إ رلخثس تدخ ثل ي يف اخ ثل يرض امشابلص ج الرفلءا وري امعضلء ج القضلم
يف ظ الرتكثيس اجمل رثس ريحللس ال جلذيف السثل ي يف الي ط لرج يف املقلي فإ هذا ا ثل ،قثم تساتان عل ال ي احلل س إىل حتص
القضلء ج الضغسط ا ل ثس رياحلل س إىل جتن اآلاث السليثس للرصيثس املانثس اخ اجلالت القضلةي ك ل  ،ثح ضم انث ج جملال
القلخس ( ي ا ااء يف جملال ام ا م وري الشاري املللثس وري الرلس اال لعثس) يف عضس،س اجملل مبل ،نسجم ال س ه حنس
وخر
إضفلء الصيغس القضلةثس على جملال ا لعثس ريا رس ك ل و هذا ا ثل  ،ثح متيث جل ث س سم السلوس القضلةثس احرتا
ر حثل ةث اير س الرلثل ام ا ،س يف حمر ه رياخشغلالته
ال رد ،س يف اجلالت القضلةي ري،ض ج عد تضل يف اع لل ةث اجملل
القضلةثس كرةث لل ار س الرلثل ري ج شأ ال رس،ج املاب لط جتن تصس ري س املصلاس الذاتثس رياحل ل،س الذاتثس ريايسسيثس

اخلالصة:

إ خثل تشرث جمل قضلةي خم لط ك ل لء يف ا ثل اليللث وع مينح شرريعثس وكا لل جل القضلةي ري سل ري الرتكثز
املفرط للسلول يف هثتس قضلةثس رياحدم ريجتن ااث م ا علءا رلقس ابلرصيس،س املانثس للقضلم ريض ل اتيلع إ راءا أت ،يثس عل لس
ك ل  ،ثح تثس الرقليس الدميقرااثس على س م ريحثل ،س تويث الردالس ري،رر ري ال النير املاب لفس اخ اجمل ري ذلك فإ
هذا لث كلفثل حل ل،س ا ق ل القضلء حثث و هنلك حل س وسا إضلفثسخ
أوال :جترمي ال دخ يف شاري القضلء ريتفرث النصسص الد س ،س ريالقلخسخثس امل رلقس يذلك.
اثنيا :و  ،م اخ ثل وعضلء اجملل القضلةي يور،قس علنثس ريشفلفس ج و القضلء على خملار ال دخ السثل ي ريا ث ء قس اال ر
الساق على هذ الر لثس ري ن ظاس ا علءا الرصيس املانثس
اثلثا، :نيغي اجلذ تداي نل يس لض ل راعلم نيس النسع اال لعي يف ترس،ج اجملل ل شجث املسلريام ي الر رياملروم اخ ائثتل
القضلةثس
ثل ثس ابخ ابليف امعضلء القضلم يف اجملل ري ن تدخ السلوس ال نفثذ،س يف اخ ثل هاالء
رابعا، :نيغي و ،راد ملا سل
امعضلء وري ترثثنام يف حلل امخذ اب ثل اليللث وع
خامسا :على السلوس ال نفثذ،س تزري،د اجملل امعلى للقضلء ابملسا اليشر،س رياملل ،س الرلفثس لث رج اجلالت القضلةي ج القثل مبال ه
12
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ريالي ث
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هذ الس قس هي امريىل ضط ج امري ا السططثل ططلتثس النقد،س اليت ،صططد هل املركز للرل  2020ت نلريل هذ امري ا قضططلم ططثل ططلتثس
اخلثس ريخل ثس مم اجمل الفلسوث ريرلخ القرا
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
ا سس وكل ميثس عل ثس حبيثس س قلس حبثس ري حرس ثس أت املركز يف ول عل  2000ك ركز س ق للياسي امكل ميثس
ري ا ل السثل ل الرل س ،ادف املركز إىل توس،ر املررفس الفلسوثنثس ريتقس ،ال يف جملال ث يخ السثل ل الفلسوثنثس الداخلثس؛
ريال الث اال رتاتثجي ريالسثل س ا ل ثس؛ ريالياسي املساثس ريا و عل الروي الرل ،قس املركز ابلرد،د ج النشلال اليايثس
نال إعدا الد ا ل ريامحبلي امكل ميثس ذا الر قس ابلسثل ل الفلسوثنثس الراهنس ريإ راء حبسي ساثس حسل املساقف
السثل ثس رياال لعثس لل ج الفلسوث ريتشرث جم سعل ع لد ا س قضلم ري شلك تسا ه اجمل الفلسوث ريرلخ
القرا ريريض حلسل ئل ريعقد املامترا ريايلضرا رياملس زا امل رلقس يشاري السلعس ريخشلال وخر ،ل ز املركز الفلسوث
للياسي اب ملسضسعثس ريالنطزاهس الرل ثس ري،ر على تشجث تفام وفض للساق الفلسوث الداخلي ريلليثتس الدريلثس رييلس ته يف و ساء
ج حر،س ال ري ريتيل ل اآل اء
 ،م القثل ابلنشطلال ريامحبلي يف املركز ج خ ل ريحدا ث ثسخ ريحدم السطثل طس الداخلثس ريحدم ال الث اال طرتاتثجي ريريحدم
الياث املسططاي تقس هذ السحدا مب ل ططس و يرس وخساع ج النشططلال خ ك ليس الياسي ريال الث السططثل ططثس ريإ راء الياسي
املسطاثس ال جر،يثس ريا ط و عل الروي الرل ريتشطرث فر ا ااء ريجم سعل الر ريعقد ريتنيثم املامترا رياللقلءا تقس هذ
السحدا ابلرتكثز على املسط ط ط جدا يف الس ط ططلحس الفلس ط ططوثنثس ريعلى املسض ط ططسعل الس ط ططثل ط ططثس ذا اممهثس ا لر ط ططس رياليت حت ليف إىل
الياث الرل ي ريامكل ميي
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