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هو أستاذ  لعلوو  لعيتسذستسم ير امل لزملال لعطويتلسب عو اوس لعيتسذستسم يلزيتاسم ، فل  ني.  ويتل      الشققاقيخليل 
عمل زرسالً فئسيسذً ، رملال امللين ع فلسذت لعشملق لأليسط ، جذرلم بمللن لاس ، لعوالايت لزاا ة     2005رنذ عذ  

م ، ع ة جذرلذت يعو   1985اوعور سذ ، نسواوفك ، عذ     أهنى دفلستتتتتتتتتتتم لع ااوفلة ، لعلوو  لعيتتتتتتتتتتتسذستتتتتتتتتتتسم ر  جذرلم
عمس لً عو اث لعلومي ، جذرلم لعنجذح لعوطنسم ، انبوس     1999-1996 ويتتتتتتتتتتتتتتلسنسم يأرملاعسم  عمل ب  لألعول   

يلشتتتتنل   أشتتتتملق د  لعشتتتتأذثي عل عمل أا مل ر  لعلذ تتتتمم  زرسالً زلئمللً ، رله  بمليانجل ،   2002أرضتتتتى  تتتتس  
لستتالالل عوملأا لعلذ  لعطويتتلسب ، لعضتتطم لعوملبسم يثلذل للة يعوى لعلشتتمللت ر  لستتالالعذت لعملأا لزشتت ام    200

خ ريلً  ويتلسنسذً    25رع د  الا   تذا   ملاأذً ر    1999-1998ب  لعطويتلسنس  يلسستمللئسوس   أملأيف ، لعط ة رذ ب   
مل لعناذئج ، أأملامل أ تتتتت ف  لوس لعلالثذت لةذفجسم ، ، شتتتتتنين بنذس رنستتتتتيتتتتتذت لعيتتتتتولم لعطويتتتتتلسنسم  يث    نشتتتتت 

لهامذرذت لع اث عو ااوف   ملاأش   1999" ي عك ، عذ  تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةنسواوفك حتت لسم "
سم  لعشأذثي عوى ثضذاي عموسم لعيال  يعموسم بنذس لع يعم يلعملأا لعلذ  يلعااول حنو لع ميأمللطسم يأثمل لعالوفلت لعطويلسن

لع لخوسم عوى عموسم لعيتتتتتتال   يهو لععذأر لزشتتتتتتذفك عاأملامل "رأسذيف لع ميأمللطسم لعلملا" يعضتتتتتتو  نم لسشتتتتتتمللق عوى  
 "لع ذفيرس  لعلملا"  

  
 
 
 
 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
امملال رياأل عو اوس لألاذدميسم يدفلسذت لعيسذسذت    2000عذ   رنسيم أاذدميسم عومسم حب سم رياأوم لري فحبسم يلري حعورسم  أتسس لزملال ، رلوع  

لع لخوسم؛ يلعااوسل لالس لأسجي   لعطويلسنسم  لعطويلسنسم يأأوااهذ ، لذالت ثالس: لعيسذسذت  يلعيسذسم لةذفجسم؛  لعلذرم  اه ق لزملال إىل ألوامل لزلمل م 
 ا  ر  لعنشذطذت لع ا سم. رنهذ إع لد لع فلسذت يلألحبذس لألاذدميسم  لت لعلالثم ابعيسذسذت  لزياسم يلسالالعذت لعملأا لعلذ   اأو  لزملال ابعل يلع اوس

ذال أولجه لعطويلسنسم لعمللهنم. يإجمللس حبوس رياسم حول لزولث  لعيسذسسم يلالجامذعسم عومجامع لعطويلسب. يأشعسل لموعذت عمل ع فلسم ثضذاي يرش
لعطويلسب ي ذنع لعأمللف ييض لعيذعم. ينشذطذت أخملى  اوال  لزملال لعطويلسب  لجملامع  لزنمتمللت يلحملذضمللت يلزوجللت لزالوأم بشنين  ع حوول هلذ. يعأ  

                                                                                             س                                                                                                            يأ ذدل لآلفل  ام لعال ري عو اوس ابزوضوعسم يلعنتللهم لعلومسم يالمل عوى أشجسع أطهم أ ضل عوولثع لعطويلسب لع لخوي يعو سئم لع يعسم يبووفأه ، أجولس ر  حمل 
ثم: يح ة لعيسذسم لع لخوسم. يح ة لعااوسل لالس لأسجي. ييح ة لع اث لزياي  أأو  هذ   اام لعأسذ  ابعنشذطذت يلألحبذس ، لزملال ر  خالل يح لت ثال

علذ . يأشتتتعسل لعوح لت مبمذفستتتم أفبلم أنولل ر  لعنشتتتذطذت: ااذبم لع اوس يلعااوسالت لعيتتتسذستتتسم. يإجمللس لع اوس لزيتتتاسم لعاجملا سم يلستتتالالعذت لعملأا ل
نظسم لزنمتمللت يلعوأذسلت  أأو  هذ  لعوح لت ابع اسل عوى لزيتتتتتتاج لت ، لعيتتتتتتذحم لعطويتتتتتتلسنسم يعوى لزوضتتتتتتوعذت   ملق لةربلس يلموعذت لعلمل. يعأ  يأ

  يلألاذدمييلعيسذسسم  لت لألمهسم لةذ م يلعيت حتاذج إىل لع اث لعلومي  
  أانذيل هذ  لأليفلق ثضتتذاي ستتسذستتذأسم دلخوسم يخذفجسم مم لجملامع  2021لعنأ ام لعيت اصتت فهذ لزملال عولذ    ضتتم  لأليفلق لعيتتسذستتذأسم  يىللألهي  هذ  لعوفثم 

 لعطويلسب ي ذنع لعأمللف 
 

          
   فل  ني.  ويل  ،76 شذفل لسفسذل. ص ب

 2964933-2-970+ ت:
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عسس  أايف )رذاو(    22رملسورذ فائسسذ إبجمللس لناخذابت أشملالسم ،   2021أ  ف لعملئسس ع ذيف ، رناص  اذنون اثين )انذامل(  
أ  اعون ر  لزنا        يحسث أن لهل ق لزلو  سجمللئهذ هو "أوحس  لعص "ر  لزنا  أن لالناخذابت لعاشملالسم ساجملا ثملا ذً 

إجمللئهذ عسس إ الح لعنظذ  لعيسذسي لعطويلسب  فلم  عك.  إن ر  لعضمليفا لع اث ، رولى يجود  أن لهل ق لعملئسيي ر   
 طي     ثملا ذ    عو مل جتمل هذ  لالناخذابتىتح  .عنظذ  لعيسذسي لعملله  طملص إ الح للوس أشملالي  ويلسب رناخر ابعني م ع 

عونظذ  لعيسذسي لعملله  لالساممللف ، حذعم لالحن لف حنو   ع  اعون ر  لزمع لعواظم لعيت سسوع   سهذ بملزذن  ويلسب حأسأي  
  هذ لعسو   هلعيولوام لعيت نش

رنذ لعسو  لأليل عاشعسوه إن أفلد  أن اضلهذ ، ج يل أعمذعه  لجملوس    ان وي هلذللعيت    لعملئسيسم  لحملذيفم ق هذ  لعوفثم علملح  
م ق لعوفثم    بلموسم لس الح  يلعأسذ   ل ل مهوف لعذا لناخ هذرنسيم عذرم ثوام ثذدفة عوى مت س  عوربزذن لعطويلسب أن اعون

إن أفلد لعنجذح ،    ان وي عومجوس أخذهذ بل  لالعا ذف عن  أأ امل لزلسأذت لعيت ان وي عه ختلسهذعاا ا  لعلأ ذت لعيت أاضذ  
لمل  يأيعوايت لس الح  لت لعأ فة عوى لعاأثري عوى    مبوضوعذت  ثذئمم  بنذس عوى ال  عك أأ ح لعوفثم عوى لجملوس  رهماه 

ابأليضذل لع لخوسم ر ل أوك لعيت  أالوق  مم  جولنر سسذسسم ره بشعل ر ذشمل  ال أانذيل هذ  لعوفثم    جولنر لعنظذ  لعيسذسي 
يأأاصمل   .فلم أمهساهذ  .ابعلالثذت لسثوسمسم أي لعطويلسنسم لسسمللئسوسم لعااملامل أي    إب الح رنظممأدت عالنأيذ  أي أوك لزالوأم  

    يعوى ل ه  لزلووب ر  لعيولم لعاشملالسم  أط  عوى أنذيل ل ولنر لعيسذسسم  لت لعلالثم لز ذشملة إب الح لعنظذ  لعيسذسي
م لعوملبسم يال أالملض عوممذفسذت لعيت طوت عوى عمل لعيولم ، لعضط عواا ايت عوى ، ي طهذ اذعك. أأاصمل هذ  لعوفثم 

يهي ممذفسذت ال أأل سوسل. بل ألا . ع  أوك لعيذئ ة لعسو  ، لعضطم   نظذ  لحلعم ، ثلذل للة حتت إدلفة حملام محذيف
   لعوملبسم 

 
   2021-2007عالمات ودالئل االستبداد يف النظام السياسي الفلسطيين، التحدايت: 

لعذا خالل سنولت لالنأيذ  ابختذ  لموعم ر  لسجمللسلت لعيت أضملت بش ة بل سلم نظذ  لحلعم  ثذرت لعيولم لعطويلسنسم  
  مللسلت لعيولم أفبلم جولنر،  ويل   لساه  ت إج  هاذن لعأذنون لألسذسي يلموعم أخملى ر  لعأولن  لعملئسيسم ث  أفسا

لعملئسيسم عإل الح  أن أشعل لحملذيف  لعال ري. يلساأالعسم يأل د  ان وي  لعصاذ م يحملام  لعيولذت.  لعأضذس.  صل  : لساأالل 
ممذ جلل هلذ    2006لجملامع لز ين يرنظمذأه لألهوسم  جذست هذ  لسجمللسلت ، سسذق خال ر  لالناخذابت لعلذرم رنذ عذ   

إعوذس لزيذسعم يلزمللث م عوى عمل لعملئسس يلحلعورم.  أتثريلت سو س م ابعوم لألثمل عوى لزنسيذت لعلذرم ينظذ  لحلعم:  أ    
يُأضلطت لعيولم لعأضذئسم يُه د لساأالهلذ. ي  أأسس  حملام لعصاذ م. ي أ  لجملامع لز ين لعع ري ر  لساأالعساه ع  لعيولذت 
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سولوام يمل أل أ ا ريلً مب ذدئ أي أنظمم لسا  لدل ي  ثلذل للة أ ضل.  أ  اذنت أا مل  لعانطسذام  مل اع  أدلس حعورم محذيف ،
 لحلعم لع ساوفام أي حىت حبعم لعأذنون عذايم بذعك ثسمذً سسذسسم أا مل لسا  لدلً يأيولذً ع ى خن اهذ لعيسذسسم   

سسولجه نظمل ، حمذيف لس الح لألفبلم  عن  لع هل ميع  عالناخذابت أن أصوح ال أي بلض رذ  ي  ، نظذرنذ لعيسذسي؟   
ساجلل رنه إن مل اولجههذ بيملعم يشجذعم بملزذان  وفاي ال أثمل عه  الود لعي ر ،    يعأ ذتلجملوس لعاشملالي لعأذد  حت ايت  

رعذنم لعيولم لعاشملالسم ، هذل  ي   لعطصل ب  لعيولذت  يأيهلذ عك ععون هذ  لعاا ايت شذروم ععذ م جولنر لعنظذ  لعيسذسي  
   إضذ م عوأسود عوى لجملامع لز ين يأأسس  لحلملايت  لعنظذ 

ر  أا مل لسجمللسلت ضملفلً ابعنظذ  لعيسذسي لعطويلسب بل  لالنأيذ     اذن  :عليها واالستحواذ    إلغاء وظائف اجمللس التشريعي
ياذن لع عسل لألارب عوى لسا  لد لعنظذ  لعيسذسي ثمللف   ف ع  لعلملق لعذا   .أذق عمل لجملوس لعاشملالي ، لعضطم لعوملبسمإا

لالناخذابت أا حملام  اح.خيمل  لجملوس حتوال اذ م    .  عوث  عمل  لحلامسم  لعناسجم  لزناخر  اذنت  لعاشملالي  لجملوس  حبل 
ولت أ  ف لعملئسس ع ذيف ع دلً ر    الحسذأه لعاشملالسم يلعملثذبسم عويولم لعانطسذام يابعذلت عملئسس لعيولم  خالل بضلم سن

اطوق ع دهذ بع ري ع د لعأولن  لعيت اذن    . يهي ، لذع ساهذ لعلظمى ثولن  عذدام لري ريالجوم يال طذفئم.لعأمللفلت بأولن  
بأمللف ر  لعأسذدة لعطويلسنسم    2007يحىت يثطه ع  لعلمل ،  1996ث  أ  فهذ طسوم   ة عموه رنذ عذ  لجملوس لعاشملالي 

ابسا نذس أوك لعيت رذفسهذ لعأضذس يلعصاذ م يلجملامع   .هنذك ريذسعم أي حمذس م عويولم لعانطسذامال   ب ين لوس أشملالي مل  
  ئسس ي، لسذب لوس أشملالي ثذدف عوى لع  ذل ع  نطيه أعلى ف   ث ل أن ألذهلذ هي أاضذ ا  لعيولوام   لز ين ب  ح  يآخمل

  . يأأ ميهم عوماذامم. يإلالق رعذأ هم. يإاأذق فيلأ هم   .ل حصذنم أعضذس لجملوس لعاشملاليلعيولم لعانطسذام نطيه لحلق ، نل 
ثذ  باشعسوه هلذ  لعوذام يهو لحملعمم    جهذزلرياخ رذً ،  عك    2018يلناهى لألرمل به حبل لجملوس متذرذً ، اذنون أيل )دايمرب(  

    1لع ساوفام 
م  أواحي د أيعوااه لعملئسيسم ، أ يأن  .أن اأ ل أي امل ض اذ م هذ  لسجمللسلت .إن عذد إىل لحلسذة   .سسعون عوى لجملوس لعاشملالي 

لعنصوص لعاشملالسم لعالزرم حليم اذ م لعأضذاي لعيت أاثفت لعيولم لعانطسذام لعشعوك حوهلذ مبذ ،  عك أوك لعيت أيمح   يحتص 
لعاشملالذت   لعلذفئم  عوملئسس إب  لف  لعيت عسنهذ. اذحملعمم   .وس أثنذس لسذب لجمللري  عوملئسس يلزنسيذت  لعيت مسات  أي أوك 

   لع ساوفام. ابفأعذب خمذعطذت دساوفام جيسمم
شعوت لعملل م ، لحلطذظ عوى أر  لعنظذ  لحلذام ، لعضطم لعوملبسم بل  لنأالب حملام محذيف عوى فئسس    إضعاف القضاء:

س  أفلدت لعيولم لحلذامم ، لعضطم لعوملبسم أ رري أي إضلذق لع نسم لعاااسم لعيولم لزناخر لعأوة لع ل لم لأليىل سضلذق لعأضذ
لعليعملام يلزذعسم يلع انسم يلعيسذسسم حلملام محذيف ، لعضطم لعوملبسم ي عك ةو هذ ر  ثسذ  هذ  لحلملام ابنأالب عوى سولم لعملئسس 

وم رنظمم ض  هذ  لع نسم لعاااسم ب ين لعالل  بأذنون    أدى  عك حلم رشذهبذ زذ ثذرت به ، ثلذل للة  ع ذيف ، لعضطم لعوملبسم
لعوذع سم لعلظمى ر  ثمللفلت لحملذام لعيت حذيعت أأسس  إجمللسلت لعيولم    لألرنسم  أي ثمللف حمعمم  جتذهوت لحلعورم يلألجهلة

 
، ورقة تقدير وضع:  "أثر االنقسام السياسي على المجلس التشريعي  صالح الوادية للمزيد من التفاصيل حول إلغاء وظائف المجلس التشريعي، أنظر   1

  https://icspr.ps/ar/?p=1644،  ”2018, 25أبريل  الفلسطيني،"  

 22.12.2018،قانوني وخطيرقانونيون ونواب لـوطن: قرار حل التشريعي غير وانظر كذلك: 

https://www.wattan.net/ar/news/271807.html 

سطس  وحتى أغ 2007المركز الفلسطيني لحقوق االنسان: العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خالل فترة االنقسام السياسي الفلسطيني ) من يونيو  

2012  ) 

2012.pdf-http://www.pchrgaza.org/files/2012/bookPCHR12 

 ": 2009مفتاح، تقرير أداء المجلس التشريعي الفلسطيني  " و

http://www.miftah.org/Publications/Books/The_Performance_of_the_Palestinian_Legislative_Council4.pdf 

   

https://www.wattan.net/ar/news/271807.html
http://www.pchrgaza.org/files/2012/bookPCHR12-2012.pdf
http://www.miftah.org/Publications/Books/The_Performance_of_the_Palestinian_Legislative_Council4.pdf
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جملميم الذثر عوسهذ   ذامف ض أنطسذ ثمللفلت لحمل ابعمللم ر  أن لعأذنون لألسذسي الارب  لعلأذبسم ض  حملام محذيف ، لعضطم لعوملبسم
-2008عذري    ب   بل عأ  ي ل لحل  ابعيولم لعانطسذام عاشعسل حمذام عيعملام حملذامم ر نس . امذ ح س   ابحل س يلعطصل

2009  
الن  ح عوى خوطسم لعصمللل دلخل  اح يفل م لعملئسس ع ذيف ، إضلذق د  2016عع  عموسم إضلذق لعأضذس لااي ت زمخذً ، عذ   

ر  خالل حمذاماه  عع  هذل لسجمللس ألور ف ع لحلصذنم ع  دحالن بي ر عضوااه ، لجملوس لعاشملالي  ف ض لعأضذس ف ع 
وس لعأضذس لألعوى يلسا  لعه  د ع ابعملئسس عاوسري لعوأذنون ممذ  ،  عك ر  خمذعطم  ملحيم  ذ  زلحلصذنم أي أأ مي دحالن عوماعمم  

، هنذام  ثذ  بال ال ثذنون لحملعمم لع ساوفام   مل اعا  لعملئسس بذعك. بلآبخمل خمذعطذً بذعك لعنص لعصملاح عوأذنون لألسذسي   
أعلاه  لعيت  عمم  لحمل  هذ   شعلمث ثذ  با  2رللسذ عنطيه  الحسذت يلسلم ، ألس  أعضذئهذ يجلل نطيه رملجلسم هلذ.   2016عذ   

خبصوص دحالن  يث ل هنذام  عك لعلذ  ثذ  لعملئسس بنلل لحلصذنم     رذ أفلدلعصالحسم ، نلل لحلصذنم لعربزذنسم. يهو  عوى لعطوف  
عال ال ثذنون   2017يفلم  شل حمذيعم لعيولم لعانطسذام ، رناص  عذ    بوالئهم ع حالن ع  أفبلم بملزذنس  آخملا  مم  لعاأ  

حبل لوس لعأضذس لألعوى يألس  لوس ثضذس لناأذيل    2019.  إن لعملئسس ثذ  ،  بشعل اضم  هلذ لعيسلملة لعطلوسم عوسه   لعأضذس
إجمللس أل االت عوى ثذنون لعأضذس مسات   2021لوع عذ   يأ له ، ر  .ج ا  ، خمذعطم  ملحيم عذعك لعأذنون يعوأذنون لألسذسي

حملعمم لعلوسذ / فئسس لوس لعأضذس لألعوى يمسات بللل  لباللال سسلملة لعيولم لعانطسذام ر  خالل سسلملمذ عوى ألس  فئسس 
 فل لعيولم يإحذعاهم عوى لعاأذع  ممذ أضمل بشعل  ذضح مب  أ  صل لعيولذت يجلل ر  لعأضذس  فلعذً آخمل ر  أ   لعأضذة

   3لعانطسذام 
   إن سسلملة لعيولم لعانطسذام عوى عمل لعيولم لعأضذئسم اطسل إبح ذط أا حمذيعم ر  لعيولم لعاشملالسم س الح لعنظذ  لعيسذسي

لعأضذئسم  ان وي أنه اعون ر  أيعوايت لجملوس لزناخر ف ض اذ م لعال االت لعيت أدخوهذ لعملئسس عوى ثذنون لعيولم    عذعك.
م لع ساوفام يلعلمل رع ميإفجذل لالساأالعسم عوأضذس  امذ سسعون عوسه إعوذس لعال االت لعيت أدخوهذ لعملئسس عوى ثذنون لحملع

 
للرئيس الفلسطيني تطلبه بسحب قراره    الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق االتسانفي مذكرة قدمتها  2

ل لقانون المحكمة الدستورية طالبت هذه المؤسسات "بوقف هذا القرار الذي ترى فيه بسطاً لهيمنة السلطة التنفيذية على باقي ال سلطات، وتحديداً  الُمعد ِّ
 " .طة القضائية، وبما ال ينسجم مع األولويات الفلسطينية وبناء دولة القانون وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات السل

  (ichr.ps) مواضيع مهمة '- ديوان المظالم'الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  
 للمزيد من التفاصيل حول إضعاف القضاء، انظر:  للمزيد من التفاصيل  3

القرارات بقوانين االخيرة المتعلقة بالقضاء ويؤكدون ان ما يحدث هو جريمة بكل   بإلغاء نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل يطالبون "

 2021كانون ثاني )يناير(  ،"المقاييس 

https://www.wattan.net/ar/video/330598.html 

 :  2016أكتوبر   "ومؤسسات المجتمع المدني نحو تعزيز واستقالل السلطة القضائية.بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية "

http://www.istiqlal.ps/?q=node/101 
   :2013"مالحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا"، الحق، مارس  ،عصام عابدين

https://www.alhaq.org/ar/publications/7933.html 

  "ح،المركز الفلسطيني لحقوق االنسان: شريعة القانون أم شريعة الغاب، المركز يقرع ناقوس الخطر: استقاللية القضاء الفلسطيني في مهب الري"

2016 

http://pchrgaza.org/ar/?p=12844 

ل لقانون المحكمة الدستورية،   2016الهيئة المستقلة لحقوق االنسان: مذكرة للرئيس الفلسطيني لسحب قراره الُمعد ِّ

http://ichr.ps/ar/1/17/1756 

التي أصدرتها    2002( لسنة 01بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم ) 2020( لسنة 40القانونية حول القرار بقانون رقم ) وانظر كذلك نص المذكرة 

ن هذا القرار  الهيئة واالئتالف األهلي إلصالح القضاء وحمايته تعرب فيها عن أسفها إلصدار القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية وذلك أل

هاك  ينسف جهود اإلصالح القضائي، ويعزز من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى مساسها الخطير باستقالل القاضي الفرد، "في انت

ما جاء في القانون األساسي  واضح لمبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقالل القضاء، التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً ل

( لسنة  01وتعديالته"، وطالبت باإللغاء الفوري لهذه القرارات، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم ) 2003المعدل لسنة  

 9.01.2021الشأن القضائي،  الهيئة المستقلة" تطالب باإللغاء الفوري للقرارات بقوانين األخيرة المتعلقة ب . وانظر أيضا:  2002

https://www.wattan.net/ar/news/330615.html 

https://ichr.ps/ar/1/17
https://ichr.ps/ar/1/17
https://www.wattan.net/ar/video/330598.html
http://www.istiqlal.ps/?q=node/101
http://pchrgaza.org/ar/?p=12844
http://ichr.ps/ar/1/17/1756
https://www.wattan.net/ar/news/330615.html
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ملجلسم هلذ سوى لعأذنون لألسذسي يإعذدة أشعسوهذ ر لعيولم لعانطسذام يلعأضذئسم عوى ضمذن لساأالعسم هذ  لحملعمم يإبلذل أا  
 نون رشهود هلم ابالساأذرم يلععطذسة  ر  فجذل يأسذأذة ثذ 

 استهداف اجملتمع املدين: 
لعيت لساه  ت رنسيذت لجملامع لز ين   .2009-2007ل هود عا رري لع نسم لعاااسم حلملام محذيف ب  لألعول   بل  لزوجم لأليىل ر   

عن رذ ثذرت لعيولم لعطويلسنسم لأليسع ي عك  لحلموم ض  لجملامع لز ين لعطويلسب    2015، رناص  عذ   ب أت    .لعاذبع هلذ
لري فحبسم أملأسهذ سال   سذض بل  لناهذس عموه املئسس عووزفلس  أ ع  عك أل ال عوى لعنظذ  لزالوق   نسيم مبصذدفة أرولل ألود ز

أجربمم   ريام(عامسسلهذ ع  ل ملسذت لة   "شملاذت لري فحبسم")لزيمذة حير لعأذنون    اذ م هذ  لزنسيذت لري لعملحبسململ  ب
ر  لوس لعوزفلس ث ل لعأسذ  أبا نشذطذت لاملسم يث ل لحلصول عوى أرولل ر   ري ق  لحلصول عوى إ ن رعاوب    سهذ عوى

أا أنه جبملة ثوم ثذرت لعيولم لعانطسذام ابعيسلملة عوى أعمذل اذ م هذ  لزنسيذت لعيت بو     أا جهم اذنت حموسم أي أجن سم 
سيم ي ذدفت حأهذ ، لعلمل ب ين رول أم ر  لعيولم لعانطسذام  إن لزولى لألارب هلذل لسجمللس  رن   300ع دهذ آنذلك حويل  

مت ل ، إعلذس هذ  لعيولم حأذً مل الله هلذ لعأذنون لألسذسي يال ثذنون لعشملاذت يال ثذنون ل ملسذت لةريام  ب الً ر  أن  
ه. أفلدت لحلعورم يلعأسذدة لعطويلسنسم جلوهذ اتبلم هلذ  رن ا جذست ذحل لجملامع لز ين لعذصأعون هذ  لزنسيذت ر ل لم ع  ر 

أرذ لزولى لع ذين هلذل لسجمللس  ام ل ، إج ذف هذ  لزنسيذت عوى لعلمل مبذ أيمح    يأرولهلذ   نشذطذمذر  خالل لعيسلملة عوى  
هذ  لزنسيذت رذ مل حتصل عوى به لحلعورم  أط ي عك ر  خالل إ  لف لأليلرمل عو نوك بل   إدخذل أا أرولل حليذابت  

 إ ن ري ق ر  لوس لعوزفلس  
لضلملت عوملضوخ عالوسمذت  إن لعناسجم لحلامسم هلذل لسجمللس اذنت أ رري لعال دام ، لجملامع لز ين يجلل لذع سم لزنسيذت لعيت  

مذااه يريذن أه  عذفضت اذ م رنسيذت لحلعورم أبولثذً هلذ ممذ درمل لساأالعساهذ  وم أل  ثذدفة عوى مت سل ل مهوف لعذا جذست حل
لجملامع لز ين يحأوق لسنيذن ابعذلت هذ  لسجمللسلت يلعاربمذ خمذعطم عوأذنون يفأت  سهذ حمذيعم ر  لحلعورم عويسلملة عوى 

 4  لعلمل لألهوي يأأسس  لزيذحم لزاذحم عومجامع لز ين
ي، إضلذ ه إضلذق هلذ  لعيولم  يث  شعل ، رملحوم ر     .لعاشملالسم لعملثذا اشعل لجملامع لز ين فداطذً هذرذً علمل لعيولم  

رمللحل لسذب هذ  لعيولم رص فلً هذرذً عوميذسعم ث ل إخضذعه هلسمنم لعيولم لعانطسذام  سسعون ر  أيعوايت لجملوس لعاشملالي 
ل   أزذ ، أوك لعأمللفلت ر    .س  عمل لجملامع لز ينل  ا  إعوذس اذ م لعأمللفلت لعيت لختذمذ لحلعورذت لعطويلسنسم لزالذث م عاأس 

يفيح لعاشملالذت  يإعلل  لحلعورم إب  لف ألوسمذت يأنظمم راولئمم رع نص  . ذفخ عوى ديف يلخاصذص هذل لجملوس ابعاشملاع
   2015ز )اوعسو( يلري رالذفضم رلهذ امذ هي لحلذل ، ثمللف لحلعورم لزل ل عنظذ  عمل لعشملاذت لري لعملحبسم لعصذدف ، متو 

 انتهاك احلرايت: 
، لعينولت لعاذعسم الساسالس حملام محذيف عوى ثلذل للة   لعاأذل لعل ا  ر  لعصاطس  ، لعضطم لعوملبسم )ياذعك لحلذل ،  
ثلذل للة ابعل ع( ي عك عأسذرهم ابعال ري ع  رولثطهم  عع  لعالوف لألبملز ، إسعذت أ ولت لزلذفضم جذس ، رناص  عذ   

 
 :  2015، أغسطس الحق: قراءة في تعديالت نظام الشركات غير الربحية وعالقتها بالمنظمات االهلية   4

https://www.alhaq.org/ar/publications/7929.html 

 . 2016المركز الفلسطيني لحقوق االنسان: التقرير السنوي 

arabic2016.pdf-report-content/uploads/2017/10/Annual-http://pchrgaza.org/ar/wp 

بنظام معدل لنظام الشركات   2015( لعام  8( و)7بموجب مذكرة قدمتها لرئيس الوزراء الهيئة المستقلة تطالب مجلس الوزراء التراجع عن القرارين )"

 ",  2010( لسنة 3غير الربحية رقم )

http://ichr.ps/ar/1/17/1716 

 

https://www.alhaq.org/ar/publications/7929.html
http://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2017/10/Annual-report-arabic2016.pdf
http://ichr.ps/ar/1/17/1716
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يرالحأم    2017 أوثس   ر   لعأذنون حذالت  هذل  عوى   يف  أملأر  لالعع ينسم.  اب مللئم  لزالوق  بأذنون  لعأمللف  عن    يف 
ع  لعملأا لعصاطي أي لعلمل لعصاطي  يفلم لساجذبم لحلعورم    خوطسم لعال ريلعصاطس  يلعنشلذس يحىت لزولطن  لعلذدا  عوى  

.  إن  2018ا  ، عذ    جوهذ لجملامع لز ين ض  هذل لعأذنون ر  خالل إ  لف ثذنون جلعطويلسنسم عالع لضذت لعولسلم لعيت س
يلساممل    .5"جتملمي" لأل لذل يلععاذابت لزنضوام حتت رظوم حملام لعملأا يلعال ري"    هذ  لعال االت لعيت   إدخذهلذ مل أووق لع ذب أرذ

علذ  أي لسدلفة لعلذرم"  ل : "لألر  لعأوري أي لعنظذ  39لعأذنون ، لساخ ل  رصلواذت  ضطذضم ر ل أوك لزياخ رم ، لزذدة 
 2019ي عك ، رلملض لعيمذح حبجر رولثع لعع ينسم  يأل سأذً هلذ  لزذدة ثذرت لعيولم لعطويلسنسم ، أشملا  أيل )أااوبمل( 

  2017روثلذً ، عذ   30يس ق  عك حجر  .ينسذً روثلذً لعع   59حبجر 
لعلذرم عوملذفضم يعوصاطس  يلزولطن  لعلذدا  ر  خالل إجمللس لعال االت    عضمذن لحلملايتان وي أن ايلى لجملوس ل  ا   

سذام ، حجر  إبزلعم لزصلواذت لعطضطذضم يأأسس   الحسذت لعيولم لعانط  2018عالزرم عوى ثذنون ل مللئم لالعع ينسم علذ  ل
 م رياخ ري لسن نت ييسذئل لالأصذل لالعع يين  س يضمذن خصو  .لزولثع لالعع ينسم 

 
 : يف النظام السياسي الفلسطيين   مصادر وروافد السلطويةمعيقات اإلصالح: 

نطيه ع  لألس ذب . ان وي عوى لجملوس لزناخر أن ايأل  اانذيل لحملذيف لألفبلم لعيذبأم  يث ل لالنلالق ، أا جه  إ الح
لعع ري   ه  ر     ، نص  عمملهذ لع ذينلعطويلسنسم    اس  متعنت لعيولملعيت أي وانذ عواذعم لعمللهنم ر  لالحن لف حنو لعيولوام   

لزلسأذت علموه لعيت ساضع  ب ين  هم هلذ  لألس ذب ع  اامع  لجملوس لعاشملالي ر  أأ امل  نص  عمملهذ لأليل   ،  بناه  ممذ  
يانطذ رذ جذس  سه أ  سسوأي  عوجود  عن رذ سسعون عوسه أن اأملف هل سسا   لعأذنون لألسذسي  لأليل لعلمللثسل أرذره رنذ لعسو 

عذ    رنذ  لعانطسذام  لعيولم  جذن ذ امذ  لوت  لالنأيذ      2007به  أيهلذ  ع ة اذن  لعظمليق فلم يضوح  راذفعم حبجج    بلض 
هنذك حذجم زلا  ر  لساضذح  هذ  ثذئمم أبفبلم   إن  .  لعطشل لعطويلسب لز يا ، لح ل  إفس ر  س أوان س  يفلس ذب  يلأل

 رصذدف يفيل   سذمهت لاملم يعوى ح ة ، لعو ول بنذ زذ حن  عوسه لآلن  
املدة  لل عوى لساخ ل  حملام محذيف عوأوة لزيوام    2007لبا أ لالحن لف حنو لعيولوام ، رناص  عذ     االنقسام السياسي:

، ثلذل للة ض  لعأولت لعاذبلم عوملئسس حممود ع ذيف  أدى هذل "لالنأالب لزيوح" ض  فئسس لعيولم لعطويلسنسم. يلعأمللفلت 
لعطويلسب لعيسذسي لعذا أضذق لزلا  ر  لزلذانة عوطصل ل وملل، لعأذئم لعيت لختذهذ لعملئسس ع ذيف  وفلً بل   عك. إىل لالنأيذ   

ب  رنلأيت لعضطم لعوملبسم يثلذل للة  فدلً عوى لنأالب محذيف عوى سولاه أثذل لعملئسس ع ذيف حعورم لعوح ة لعوطنسم. لعيت  
 

بشأن الجرائم اإللكترونية   2018( لسنة 10الهيئة ترحب بصدور القرار بقانون رقم )أنظر نص البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، "  5

 2018، آيار "وتقدم مجموعة من المالحظات والتحفظات

بشأن الجرائم اإللكترونية وتقدم مجموعة من   2018( لسنة 10الهيئة ترحب بصدور القرار بقانون رقم ) '- ديوان المظالم'الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 

    (ichr.ps)المالحظات والتحفظات 

 2011لحق: االنقسام الفلسطيني صفحة سوداء في مسار الحقوق والحريات، نوفمبر وانظر كذلك بيانات للحق ومدى : ا

https://www.alhaq.org/ar/publications/7945.html 

لى خلفية الرأي والتعبير والعمل  الهيئة المستقلة لحقوق االنسان: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تعبر عن قلقها لتزايد توقيف واحتجاز مواطنين ع

 2016الصحافي، فبراير 

http://ichr.ps/ar/1/26/1325 / 

 :  44ص -31.  ص2017مدى: انتهاكات الحريات اإلعالمية في فلسطين التقرير السنوي 

http://www.madacenter.org/images/text_editor/annualrepA2017.pdf 

 

 

https://ichr.ps/ar/1/26/2389/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-(10)-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa.htm
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لثاصمل نلذق سولا بملائسم سال   سذض  إمسذعسل هنسم. يشعل حعورم ج ا ة  لعضطم  أملأسهذ آنذلك  هذ بشعل فئسيي عوى 
لعوملبسم.  سمذ رذفست حعورم هنسم لزأذعم لعيولم ، ثلذل للة  امذ ثذ  لعملئسس مبنع لنلأذد جويذت لجملوس لعاشملالي ، لعضطم  
لعوملبسم ممذ أعوى اذ م أديلف . يخذ م ديف  لعاشملالي يديف  ، رنح لع أم ابحلعورم أي سا هذ رنهذ  ابعاذيل مل حتصل حعورم  
 سذض عوى ثأم لجملوس لعاشملالي امذ االور لعأذنون لألسذسي. ممذ أعلى لحلعورم لزأذعم. عوى لألثل شعوسذً. لعاربامل لعأذنوين  

عن رذ لساأذعت لحلعورم لزأذعم بل  أشعسل حعورم لعو ذق بملائسم فلري  2014ي 2007ع أذئهذ ، يظسطاهذ خالل لعط ة رذ ب  
لجملوس لع وفا    2018لحلم  ني  يعلر لعطشل ، حتأسق لزصذحلم ديفلً ابفزلً ، أأواض رعذنم لجملوس لعاشملالي دل لذً ، هنذام  

زلذع م لجملوس لزملالا زنظمم لعااملامل لعطويلسنسم    (2006حلملام  اح )لحلملام لعيت خيملت لالناخذابت لعربزذنسم لألخرية ، عذ   
)يهو جيم لري رناخر ر  لعشلر( حبل لعربزذن لعطويلسب لزناخر. ، سذبأم أظهملت هشذشم لعنطس لع ميأمللطي ع ى أوك  

 لحلملام ير ى لع رذف لعذا أح ثه لالنأيذ  عوى رنظورم لعأسم لعيسذسسم لعطويلسنسم  
عع  لالحن لف حنو لعيولوام أللز خالل لعينولت لعأوسوم لزذضسم ر  رص ف خماو  متذرذ هو  مللل    الصراع بني قيادات فتح:

لع لخوي ، حملام  اح. يخذ م ب  لعملئسس ع ذيف يعضو لجملوس لعاشملالي يأح  ثذدة  اح لعملئسيس  حمم  دحالن.   ىلعأو 
أبيلرمل ر  لعملئسس ع ذيف. إىل طملد   2014ي  2011ألعول   لعملئسس لعيذبق عألر  لعوثذئي ، ثلذل للة  أدى هذل لعصمللل ب  ل

دحالن ر  عضوااه ، لعوجنم لزملالام حلملام  اح يإىل طملد لموعم ر  رنا اه لعع ذف ر  لحلملام يخذ م ر  ب  رنا اه ، ثلذل 
يسذسي لعطويلسب أباموه. لرا لد أتثريلت هذل لعصمللل لعطااذيا لع لخوي إىل لعنظذ  لع   2019ي  2015للة  شه ت لعط ة رذ ب   

خموطم ناذئج سو سم ا رية: سذد لةوق ب  أعضذس لجملوس لعاشملالي يأمللجلت ث فمم عوى لناأذد لعيولم لعانطسذام. ي  إضلذق  
لعأضذس يم ا  لساأالعساه. يأمللجع ديف لجملامع لز ين يأجرب عوى لعلمل حير لعأولع  لعيت أفلدمذ لعيولم لعانطسذام. ييضلت 
لعأسود عوى عمل يسذئل لسعال  ي ملضت عوسهذ لعملثذبم لعذلأسم. بل ييضلت لعأسود عوى حملام لعال ري لعطملدام ، يسذئل لعاول ل 
 لالجامذعي ر  خالل ثذنون االوق اب مللئم لسعع ينسم  بي ر ال  عك. ي، ظل ثوم لهامذ  ر  لجملامع لع ييل. يلنشوذل شليب

مبأذفعم لالحاالل. أ  ات لعيولم لعطويلسنسم أا مل جملأة ، جتذهل ثذنوهنذ لألسذسي    ل أية رلسشسم أ ضذابع اث ع  حس
يحعم لعأذنون يأا مل  مللحم ، أللال سولذت رنسيم لعملائسم يلعيولم لعانطسذام اعل يإضلذق ال رلذفضم هلمذ مبذ ،  عك  

 رلذفضم لجملامع لز ين   
   لع ذعث عالحن لف حنو لعيولوام ر  لعنخ م لعيسذسسم لعطويلسنسم يخذ م أوك لعيت  : جذس لعمللطبيعة النخبة الفلسطينية احلاكمة

دميأمللطسون. بل إن بلضهم رلذدين   لعموت ، ل هذز لعانطسذا  عسس هنذك شك أن لعع ري ر  أعضذس لعنخ م هنالس عسيو 
حلأسأم أن ع دلً ضئسالً  أط ر  لعنخر    عو ميأمللطسم  إن إح ى أهم أس ذب  شل عموسم لعااول لع ميأمللطي ،  ويل  الود

لعانطسذا. ر    لزينيع  ، ل هذز  لع ميأمللطسم.  إن ا ذف  لعنخر  ب   ب ين اولبح  لأسم اذعيت جن هذ  لعيسذسسم دميأمللطسون  
لعوزفلس يلعوزفلس ير  عمل ، خ راهم. يج يل أنطيهم ب ين فثذبم  لت رولى  يج  أعضذس هذ  لعنخ م ،    ذسسؤ لعملئسس يف 

ب ين ثسود اهذ . بل اذن ر  لألسهل لعلمل أحسذانً ب ين إزعذج    لرنسيم لعملائسم يلذعس لعوزفلس أنه ميعنهم لعلمل اسطمذ شذسي 
   ر  لحملذام أي لجملامع لز ين أي يسذئل لسعال  

إن ممذ جيلل عمل هذ  لعنخ م سهالً هو لسذب رلذفضم سسذسسم  لذعم ر  دلخل أي خذفج حملام  اح  إن لسا  لل فئسس لعوزفلس 
ث  سذهم ، لع  ع حنو لزلا  ر  لعيولوام. حسث أن لزلذفضم   2013، عذ     لألس ق سال   سذض بملئسس لعوزفلس فلري لحلم  ني

 اح. ثس ت ث فة حعوراه عوى لعلمل ب ين فثذبم  امذ أن  سذض يلعل ا  ر  يزفلئه ث  شعوول    لعيسذسسم عطسذض. يخذ م دلخل
حذجللً سذهم ، إبلذس لالن  ذل حنو لالسا  لد   أرذ ، حذعم لحلم  ني.   ذسضذ م عوسذب لعاأذعس  يلعأسم لع ميأمللطسم.  إن لعيري  

زلل رلذفضم حملام  اح ي اح لع ذب بشعل أيسع حنو املة را حملجم أضل   ب ين نأذش رع فل ذت لعملئسس يلألجهلة لألرنسم ث  أ
ر  لعوثوق بوجههذ   سولذت لعأذنون ييسذئل لسعال  يلجملامع لز ين يأ  ع حنو إعذدة  سذلم لعنظذ  لعيسذسي بملراه  ب الً 

 اح بل أاضذً ، لويهذ لع وفا.    عسس  أط ، لعوجنم لزملالام حلملام  .يحمل هذ ع  ريذفهذ. أخوت لعنخ م لعيسذسسم لعطااذيام 
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لعلملاق أرذ  هذ  لععملة لزا حملجم  امذ أن اذ م لعأوى لعيسذسسم. ر  دلخل يخذفج إطذف رنظمم لعااملامل لعطويلسنسم. ث   شوت 
هم  ، لعاص ا هلذل لالحن لف حنو لعيولوام يأزلحت لزينيعسم ع  نطيهذ راذفعم رملة ابالنأيذ  يرمللت أخملى ابالنشوذل مبولج

لالحاالل  إن هذل لعيووك أظهمل بوضوح ام اذنت جو ذس يزلئطم أوك لع عوة عو ميأمللطسم لعيت أونت هبذ حملام  اح يلريهذ ر   
رنذهضم عو ميأمللطسم. ععنه الب أن ثسذدلمذ    أ وهذلحلملاذت لعوطنسم يلسسالرسم لعطويلسنسم  هذل ال الب أن هذ  لحلملاذت هي ،  

 س ثذع مذ لعشل سم. أيامملئ يأيايهل لعيولوام ، لسذب لزيذسعم يلحليذب  يخن اهذ لعيسذسسم. بلع
شعل لجملامع لع ييل ، سنولت لعيولم لعلشملة لأليىل اذحبذً عونلعم لعيولوام ع ى لحلمليف لعأ مي    سكوت ورضا اجملتمع الدويل:

لهامذرذً هبذل لع يف راذفعذً ابعل ا  ر  لعاخو ذت  ب  أطمللق لعنخ م لعيسذسسم لعطويلسنسم  عع  لجملامع لع ييل ا  ي لعسو  أثل  
ر ل  لود لسسالرس  عواعم. يلعصمللعذت لع لخوسم يلسفهذب يلعلذئطسم يلعع ري رنهذ ر  روفياثت لعملبسع لعلملا  جي  لجملامع  

و ميأمللطسم يلحلعم لعصذحل   لع ييل نطيه لعسو  ا اث ع  لالساأمللف ، عذمل راوري يايا  ل ابعاذيل أجن أه لعاأوس ام لع لعسم ع 
إضذ م عذعك. يابعنظمل عطشل لجملامع لع ييل ، أ ب رولث  يإجمللسلت عموسم ي لذعم ض  لعيسذسم لالساسلذنسم لسسمللئسوسم  إن  

 هذ   لعل ا  ر  لع يل لأليفيبسم أ  ي ر ددة ، لعضوط عوى لعيولم لعطويلسنسم ، شنيهنذ لع لخوسم ، لعوثت لعذا أظهمل
لزذضسم باخطسض دعمه لزذيل عويولم إىل    ي لملم لعاللرذً حبل لع يعا   اذعك.  إن ثسذ  لجملامع لع ييل خالل لعينولت لع لعيو 

لعنص  أأملا ذً أضل  ر  ث فأه عوى ممذفسم لعضوط عوى هذ  لعيولم  عسس ر  لزطذجئ إ لً أن نملى أن  أ لن لجملامع لع ييل  
أ له عوى لعطوف إمهذل زياأ ل لحلعم لعصذحل ،  ويل   مل ال  حعم لعأذنون يلالساأذرم    عأ فأه عوى لعضوط عوى لعيولم ث 

يلحلعم لعنظس  ثضذاي  لت أيعوام ألا ر  لزذحن  لع يعس   ، ظل لهامذ  ضئسل أي حىت ب ين لهامذ  ر  لجملامع لع ييل. 
ير  أ حعم لعأذنون  سمذ عموت عوى أللال ثوة ي الحسذت    أ  ات لعيولم لعطويلسنسم أا مل جيذفة ، جتذهل ثذنوهنذ لألسذسي

 لعملائسم يل هذز لعانطسذا اعل يعوى إضلذق لزلذفضم  
 

 اخلالصة:
عع   عك مل مينلهذ ر  لع اث ، لعلملق لعيت ميع     .لناخذابت أشملالسم  ويلسنسم ثملا ذً إجمللس  لبا أت هذ  لعوفثم ابعاشعسك إبرعذنسم  

ممل زذ  سه رصوام لجملامع لعطويلسب. يخذ م ، لذل لس الح لعيسذسي  فلم  عك.  إن   ياأن أُ   .إن حصوت  .الناخذابت اهذ 
 ا لعشعوك حول يجود نولايلالسالمللض لعيذبق علالرذت يدالئل لالسا  لد ، لعنظذ  لعطويلسب لعملله  يزلسأذت لس الح لألفبع أأو 

 جذدة ع ى لعأسذدة لعطويلسنسم يلألحللب لعيسذسسم لعملئسيسم سجمللس لالناخذابت  

عسامع  لعنظذ  لعيسذسي لعطويلسب ر  لةمليج ر  حذعم لالحن لف حنو لعيولوام لعمللهنم يعسامع  ر  لعوثوق عوى ث رسه يلع  س بااول  
مبذ ،  عك لعيولذت لعاشملالسم  .   اذ م رنسيذأه لعلمل سوام يبانذلم عوو ول عذعك لهل قجذد حنو لحلعم لعصذحل سسعون رلووابً ر

ي عك ألن هذل    يلعانطسذام يلعأضذئسم يلجملامع لز ين ييسذئل لسعال   لثاصمل لعنأذش ، هذ  لعوفثم عوى ديف لجملوس لعاشملالي بل  لناخذبه
      لزيذسعم يحعم لعأذنونامله لز ين ، بنذس نظذ  سسذسي أيودلجملوس هو لزلرب ع  ألولذت لعشلر لعطويلسب يل

لالنأيذ  أن ثذدمم يأحللهبم   لعطويلسنسون خالل سنولت  لعلملب فلم    نال خياوطو لااش   بشيس ع  شلوب يثذدة يأحللب جريلهنم 
لعطملا ةلعاجملبم   لااشطول  لزنطى   لالحاالل ي، حتت    لعطويلسنسم  لعيت   بل  لعلملبسم  لعشلوب  بأسم  أنطيهم ال خياوطون ع   أاضذً هم  أهنم 

عوأهمل يلالسا  لد   لعلملا ، عذ   علأود طواوم  فضخت  لعملبسع  لنلالق  لعلملا لألخري ، 2011ث ل  لع ذفيرس      م الً. أظهمل لسالالل 
يأن لأللو سم ال ألاأ  بوجود ضمذانت ع اهم    .راهأن ثوث ل مهوف لعطويلسب  أط ا ق حبعو   2018جملا ، هنذام عذ   أُ  ويل . لعذا  

لعال ري لعلظمى  83يثذل    .حبملام  لعوذع سم  أن  لعلذرم  يفلم  رناشمل ، رنسيذمم  لعطيذد  أن  رنهم  لعاربت%  لع ميأمللطسم فلم    رنهم  أن 
 لعيولم لعطويلسنسم أبهنذ سسئم  حوليل ثالثم أفابل ل مهوف لعطويلسب ي طت أيضذل لع ميأمللطسم ،  لأل ضل.  إن رشذاوهذ هي لعنظذ   
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ل ألا  ع   لعيولوام ،    إهنذع وث ثذعت  أي سسئم ج لً  ابعمللم ر   عك  إن ني م ال  رلذفضم  ع   أل ريلً  أشذفك ، نشذطذت خماوطم 
 6 ويل  

ي عك    .فلر بهطذزذ  ا  إح لس لعاوسري لعذعع  إجمللس لناخذابت أشملالسم )يفائسسم الحأذً( ث  اللي ل مهوف لعطويلسب لعأ فة عوى  
ر  خالل لزشذفام لعولسلم ، هذ  لالناخذابت  إن حصول لجملوس لزناخر عوى لعاطواض لعشليب سجمللس لس الح سسشعل أفضسم  

لعاشملالي   عومجوس  أاسح  لعوفثمرنذس م  لعيت للاهذ هذ   لألفبلم  لعأسذ  بذعك ميلعلمل عوى لحملذيف  عسللز  ملص جنذحه ،  لجملوس  وك  ا  
آعس  أي أل ال ثمللفلت يأنظمم ت  لذعمذلعاشملالي ثالس  إعوذس  لعأذنون لألسذسي. ف ض ثمللفلت بأولن . يإج ذف لحلعورم عوى  : أل ال 

 : يضلاهذ حعورذت سذبأم

  : سسعون لأل لر عوى لجملوس لزناخر إجمللس لعال االت لعالزرم عوى لعأذنون لألسذسي. إ  عسس ر  لزنا  القانون األساسي •
أن اامع  ر  لحلصول عوى لأللو سم لزلووبم عوأسذ  هبذ  لعال االت  رع  عك ان وي عومجوس لع اث جب ام ، س ل حتوال  
لعنظذ  لعيسذسي لعطويلسب عنظذ  بملزذين اذرل. لي عوى لألثل إجمللس لزلا  ر  لعاأوسص عوى  الحسذت لعملئسس حبسث اام إزلعم 

سذام ، إ  لف لعاشملالذت أثنذس لسذب لجملوس لعاشملالي. ييضع ضمذانت إضذ سم حلمذام  لعوموض ،  الحسذت لعيولم لعانط
أا فئسس  رنع  إعلذس لزلا  ر  لعاأاس لت عوى  ر  خالل هذ  لعال االت  لحلصذنم لعربزذنسم ألعضذئه  امذ أن عوى لجملوس  

لعلوسذ ب ين رصذدث  رأ ل لزنذ ر  ألسسنذت ،  بملزذنسمر  إجمللس  لم  لعأضذئسم. يرنع  . يرنع  لعيولم  عال ا عوى  الحسذت 
لعاأاس  عوى ع   رشمليعسم    ان وي عوال االتي وق ال  عك.    لناهذك لحلملايت. يرنع أأسس  لزيذحم لزخصصم عومجامع لز ين  

   ال حتصل عوى هذ  لع أم ابطومحعورم  الحعورم  ويلسنسم ال حتصل عوى لع أم لعالزرم رنه. يلعا ذف   مأا
سسعون عوى لجملوس أن امل ض ، أيل جويم عه اذ م لعأمللفلت بأولن  لعيت س  ت ضملفلً جيسمذً ز  أ  : قرارات بقواننيرفض  •

 صل لعيولذت لي خملثت بنود لعأذنون لألسذسي مبذ ،  عك أوك لزالوأم ابعأضذس يلحملعمم لع ساوفام يل مللئم لالعع ينسم  
 يلريهذ  

القرارات   • القانونيةواألنظمة  رفض  غري  لجملوس  احلكومية  عوى  لحلعورذت  :  يضلاهذ  لعيت  يلألنظمم  لعأمللفلت  ف ض اذ م 
أل ايً عوى  الحسذت لجملوس لعاشملالسم ر ل لعال ال   تشعو خذ م أوك لعيت  لعطويلسنسم رنذ يث  عمل لجملوس لعاشملالي ي 

عمل لعشملاذت لري لعملحبسم  نظذ  عوى  2015لعذا لدخواه لحلعورم ، عذ  
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هل ميكن لربملان منتخب جديد أن يصلح ما فسد يف النظام السياسي  
 الفلسطيين يف غيابه؟

 2021كانون اثين )يناير( 

  أانذيل هذ  لأليفلق ثضتتتذاي ستتتسذستتتذأسم  2021ضتتتم  لأليفلق لعيتتتسذستتتذأسم لعنأ ام لعيت اصتتت فهذ لزملال عولذ    يىللألهذ  لعوفثم هي 
 دلخوسم يخذفجسم مم لجملامع لعطويلسب ي ذنع لعأمللف 

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 

امملال رياأل عو اوس لألاذدميسم    2000فحبسم يلري حعورسم  أتسس لزملال ، رلوع عذ   رنسيم أاذدميسم عومسم حب سم رياأوم لري  
يدفلسذت لعيسذسذت لعلذرم  اه ق لزملال إىل ألوامل لزلمل م لعطويلسنسم يأأوااهذ ، لذالت ثالس: لعيسذسذت لعطويلسنسم لع لخوسم؛  

لسالالعذت لعملأا لعلذ   اأو  لزملال ابعل ا  ر  لعنشذطذت لع ا سم.  لزياسم ي  يلعااوسل لالس لأسجي يلعيسذسم لةذفجسم؛ يلع اوس
لزولث   حول  رياسم  حبوس  يإجمللس  لعمللهنم.  لعطويلسنسم  ابعيسذسذت  لعلالثم  لألاذدميسم  لت  يلألحبذس  لع فلسذت  إع لد  رنهذ 

أ لعطويلسب. يأشعسل لموعذت عمل ع فلسم ثضذاي يرشذال  عومجامع  لعطويلسب ي ذنع  لعيسذسسم يلالجامذعسم  لجملامع  ولجه 
لعأمللف ييضع حوول هلذ. يعأ  لزنمتمللت يلحملذضمللت يلزوجللت لزالوأم بشنين لعيذعم. ينشذطذت أخملى  اوال  لزملال لعطويلسب  

ه ، أجولس  عو اوس ابزوضوعسم يلعنتللهم لعلومسم يالمل عوى أشجسع أطهم أ ضل عوولثع لعطويلسب لع لخوي يعو سئم لع يعسم يبووفأ
                                                                                        يأ ذدل لآلفلس                                                                                                                 ر  حملام لعال ري
طذت يلألحبذس ، لزملال ر  خالل يح لت ثالثم: يح ة لعيتسذستم لع لخوسم. يح ة لعااوسل لالست لأسجي. ييح ة  اام لعأسذ  ابعنشتذ

لع اث لزيتتاي  أأو  هذ  لعوح لت مبمذفستتم أفبلم أنولل ر  لعنشتتذطذت: ااذبم لع اوس يلعااوسالت لعيتتسذستتسم. يإجمللس لع اوس  
عسل  ملق لةربلس يلموعذت لعلمل. يعأ  يأنظسم لزنمتمللت يلعوأذسلت  أأو  هذ   لزيتاسم لعاجملا سم يلستالالعذت لعملأا لعلذ . يأشت

لعوح لت ابع اسل عوى لزيتتتتتاج لت ، لعيتتتتتذحم لعطويتتتتتلسنسم يعوى لزوضتتتتتوعذت لعيتتتتتسذستتتتتسم  لت لألمهسم لةذ تتتتتم يلعيت حتاذج إىل 
  يلألاذدمييلع اث لعلومي 
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