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جهاد حرب :ابحث يف قضااي احلكم والسياسة ،حيمل درجة املاجستري يف العلوم السياسية من كلية احلقوق
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جهاد حرب
إن طلب إج اا اال تخاابن التش يعية دون إج اا اال تخاابن ال ائسية ويقا ملا جاا يف البند الثاين من خطاب التكليف ل ةي احلكومة
اجلديدا يعد وصغة جاهزا ل يض يصاةل يلسطينية واز ة للمشاركة يف هذه اال تخاابن ،وجعل اال تخاابن عقبة إضايية أمام استعادا
الوحدا واهناا اال قسام سدال من حتويلها إىل ي صة كمدخل إلجناز املصاحلة واستعادا الوحدا .هذه اال تخاابن التش يعية ستعم من
ي ص اال غصال سني الضغة الغ سية وقطاع زا يف ظل وجود حتداين اية يف الصعوسة أمام الغلسطينيني انمجة عن ممارسان األط اف
الغلسطينية املختلغة .كما تنذر سوضع حتداين جديدا أمام عودا الوحدا الوطنية أو املصاحلة يف املدى الق يب واملتوسط ،وتك س ،ولو
حبسن ية ،أخطارا سياسية مدد ستصغية املش وع الوط املتمثل إبقامة دولة يلسطينية على حدود ال اسع من حزي ان  .1967كما أن
عدم إج اا ا تخاابن ل ةي السلطة الغلسطينية يع واحد من أم ين؛ إما الغاا املنصب وإما جعله ري منتخب و ري مساال.
مما ال شك ييه إن إج اا اال تخاابن الغلسطينية حاجة أساسية لبناا اام دميق اط حياى ابملش وعية ،يقد ابن اج اا اال تخاابن
ض ورا سعد ا قضاا تسعة سنوان على ا تهاا مدا والية رةي السلطة واجملل التش يع يف يناي  ،2010وابن إج اؤها ملزما مبوجب
ق ار احملكمة الدستورية يف كا ون أول ديسمء  2018والقاض حبل اجملل التش يع والذي سدوره أيقد الناام السياس القدرا على
اال تقال الدميق اط يف حال شغور منصب رةي السلطة الغلسطينية من جهة ،وأهنى املؤسسة السياسية الوحيدا اجلامعة للسلطة
الغلسطينية سني الضغة الغ سية وقطاع زا من جهة اث ية.
إن من املؤكد أن ح املواطنني يف اختيار ممثليهم يف احلكم ابإلضاية إىل كو ه حقا دستوراي يإ ه أييت يف الا وف ال اهنة أيضا كحل ملأزق
سياس ستآكل الش عية ملؤسسان الناام السياس الغلسطي ؛ حبيث مل يعد ابإلمكان التشدق سنتاةج اال تخاابن اليت ج ن منذ أكث
من ثاثة عش عاما ،وملأزق دستوري يتعل مبدا والية اجملل التش يع اليت امتدن ألكث من ثاثة عش عاما .إن مما ال شك ييه أن
إج اا اال تخاابن للمؤسسان السياسية يف السلطة الغلسطينية سيعيد خضوع املؤسسان السياسية للمساالة وملبدأ املش وعية ،وحتم
اجلهاز القضاة من التدخان ،ويوسع من ضماانن احل اين العامة وحقوق اال سان ،وتعزز من استقالية اجملتمع املدين وتعدديته.
يط ح إج اا اال تخاابن الغلسطينية حتداي إضاييا أمام القيادا الغلسطينية يف ظل ظ وف معقدا ومكبة يمن جهة االحتال اإلس اةيل
ومن جهة اث ية اال قسام .مدف هذه الورقة إىل استع اض ااياران احملتملة ويحص أتثري كل منها على مستقبل الناام السياس
الغلسطي والسلطة الغلسطينية ،وع ض ي ص إج اا اال تخاابن الغلسطينية ومواقف األط اف املختلغة ذان التأثري املباش على إج اا
هذه اال تخاابن .مدف الورقة لط ح توصيان للسلطة الغلسطينية هبدف استثمار ي صة اال تخاابن يف إطار استعادا الوحدا الغلسطينية
وإعادا املش وعية للناام السياس الغلسطي .
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ثالثة خيارات إلجراء االنتخاابت مقابل خيار احلفاظ على الوضع الراهن

يدور النقاش يف األوساط السياسية الغلسطينية حول أرسعة خياران سشأن اال تخاابن الغلسطينية املزمع اج اةها؛ األول يقض إبج اا
ا تخاابن رائسية وتش يعية متزامنة يف الضغة والقطاع معا ،والثاين يقض إبج اا اال تخاابن التش يعية يقط يف الضغة والقطاع ،أما الثالث
ييتمثل إبج اا اال تخاابن التش يعية يف الضغة الغ سية يقط ،ييما ال اسع يتعل سعدم إج اا اال تخاابن يف هذا الوقت .إن اايارين األول
والثاين والقاضيان إبج اا اال تخاابن يف القطاع والضغة (مبا ييها القدس) مبشاركة الغلسطينيني ييهما يتطلبان موايقة حكة محاس
ومشاركتها وكذلك موايقة احلكومة اإلس اةيلية إلج اةها يف مدينة القدس "أي يتح م اكز الءيد ويقا لءتوكول اال تخاابن لعام ."1995
سينما اايار الثالث يتطلب موايقة احلكومة اإلس اةيلية لضمان مشاركة سكان القدس يف العملية اال تخاسية .ييما اايار ال اسع يبق على
الوضع ال اهن ستغييب املساالة الشعبية للسلطان احلاكمة.

اخليار االول :إجراء االنتخاابت التشريعية والرائسية متزامنة يف الضفة والقطاع معا
من املؤكد أن اإلعان عن إج اا اال تخاابن ال ائسية والتش يعية سيحاى مبوايقة أ لبية الغصاةل واألحزاب السياسية .ويضع صعوابن
أمام أي يصيل ،خاصة حكة محاس ،س يض إج اا هذه اال تخاابن يف حال توي ن ضماانن ح ية اال تخاابن و زاهتها .ينسجم هذا
اايار مع ر بة اجلمهور الغلسطي ؛ حيث ت يد أ لبية واسعة ( )%72من اجلمهور الغلسطي إج اا ا تخاابن تش يعية ورائسية معا،
ويقا لنتاةج استطاع ال أي ( )71الذي اج اه املكز الغلسطي للبحوث السياسية واملسحية يف شه آذار مارس  ،2019وت تغع سبة
التأييد إلج اا اال تخاابن هذه يف قطاع زا ( )%83مقار ة ابلضغة الغ سية ( .)%65كما أن ثلث اجلمهور ( )%66ت يد من حكة
محاس املشاركة ييها والسماح إبج اةها يف قطاع زا.
إن أهم مزااي هذا اايار هو إعادا ا تاج الش عية لكاية مؤسسان الناام السياس  ،كما اهنا تقض ابن تتحمل املؤسسان السياسية
مسؤولية استعادا الوحدا واهناا اال قسام من خال إطاق حوار وط داخل هذه املؤسسان املنتخبة ،وسشكل خاص يف اجملل
التش يع  ،ملعاجلة االشكاليان النامجة عن اال قسام وتبعاته.

اخليار الثاين :إجراء انتخاابت تشريعية دون رائسية
وكما هو واضح يف كتاب التكليف ال ائس ل ةي احلكومة اجلديد يإن ال ةي حممود عباس ومن خلغة حكة يتح ي بان يف خيار إج اا
اال تخاابن التش يعية يقط دون رائسية حيث ص كتاب التكليف يف البند الثاين على ض ورا "اختاذ اإلج ااان الازمة ،وابلس عة
املمكنة ،إلج اا اال تخاابن التش يعية يف حماياان الوطن اجلنوسية والشمالية مبا ييها القدس الش قية ويقا ألحكام القا ون األساس
والقوا ني ذان العاقة" .يف املقاسل ت ى حكة محاس ض ورا إج اا اال تخاابن ال ائسية والتش يعية ابلتزامن حيث ص ح د .خليل احلية
عضو املكتب السياس حلكة محاس سعد لقاا رةي جلنة اال تخاابن املكزية "أن محاس جاهزا للدخول يف ا تخاابن رائسية وتش يعية".
كما دعا البيان التأسيس للتجمع الدميق اط الغلسطي الذي يضم كل من اجلبهتني الشعبية والدميق اطية ،وحزيب الشعب ويدا ،وحكة
املبادرا الوطنية ،وعدد من املستقلني الوطنيني إىل إج اا "اال تخاابن الشاملة" أي ال ائسية والتش يعية واجملل الوط .
وعلى ال م من معارضة كبريا ( )%61من اجلمهور الغلسطي هلذا اايار( ،حيث ت تغع هذه املعارضة يف قطاع زا اىل  %70مقاسل
 %55يف الضغة الغ سية) حسب تاةج االستطاع رقم ( ،)71إال أن أ لبية كبريا ( )%59ت يد من حكة محاس املشاركة يف اال تخاابن
التش يعية والسماح إبج اةها يف قطاع زا .ي تغع التأييد يف الضغة ( )%64مقار ة سي( )%51يف القطاع .ويقول ( )%41من اجلمهور
الغلسطي أ ه سيشارك يف اال تخاابن التش يعية ييما قال ( )%54اهنم لن يشاركوا يف هذه اال تخاابن.
ومن املؤكد أن تقوم حكة محاس مبنع إج اا هذه اال تخاابن يف قطاع زا الذي تسيط عليه؛ وحسب تص يح د .خليل احلية "أن ويد
جلنة اال تخاابن ع ض على احلكة موقف ال ةي حممود عباس سشأن إج اا ا تخاابن للمجل التش يع يقط ،وهو أم ريضته احلكة"،
حيث ت ى أ لبية اجلمهور ( )%53أن حكة محاس لن تسمح إبج اا اال تخاابن التش يعية يف قطاع زا .وكما ستغقد اال تخاابن
أهم ميزاما التنايسية مما يتعارض مع "ت سيخ التعددية السياسية" اليت دعا هلا كتاب التكليف ل ةي احلكومة اجلديد .لكن موقف حكة
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محاس ميكن أن يتغري أو يتم تعديله من اج اا اال تخاابن التش يعية يف حال قدم ال ةي
إبج اا اال تخاابن ال ائسية يف موعد الح ما سني ستة أشه إىل عام.
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كما أن عدم إج اا ا تخاابن ل ةي السلطة الغلسطينية يع واحد من أم ين؛ إما الغاا املنصب وإما جعله ري منتخب و ري مساال؛
يغ حالة إلغااه يكتغ صاحب املنصب سصغته ك ةي للدولة وك ةي للجنة التنغيذية ومها منصبني ري منتخبني يف ا تخاابن عامة
من قبل املواطنني ولي هلما وجود يف القا ون األساس  .أما يف حالة عدم اال تخاب أي عدم ااضوع للمساالة يهذا يع أ ه لي
حباجة لش عية ا تخاسية مما يع أن القا ون األساس مل يعد له أمهية يف الناام السياس الغلسطي االم الذي يغتح الباب على مص اعيه
أمام الغاةه سنغ الط يقة اليت مت ييها إلغاا اجملل التش يع  .وهذا ممكن جدا ،ألن ال ةي عني د .حممد اشتيه سصغته رةيسا للمنامة
والدولة ومل يعينه سصغته رةيسا للسلطة الغلسطينية (ميكن االطاع على كتاب التعيني) وابلتايل ميكن الذهاب للمحكمة العليا واالدعاا
سبطان التعيني أل ه خيالف القا ون األساس الذي يُعط رةي السلطة يقط ح تعيني رةي الوزراا ،وعند حتويل املوضوع للمحكمة
الدستورية ميكن هلذه احملكمة أن تعلن عن القا ون األساس أ ه لي ذا صلة ألن يلسطني اآلن دولة وليست سلطة مقيدا أبوسلو وال
حىت ابلقا ون األساس .
ومن املؤكد أن هذه اال تخاابن التش يعية إن ج ن يف الضغة الغ سية وقطاع زا يإهنا ستعيد احل للغلسطينيني ابختيار ممثليهم يف اجملل
التش يع  ،وتعيد التوازن يف الناام السياس حيث حياى اجملل اجلديد سش عية شعبية مقاسل ش عية آتكلت لدى ال ائسية على مدار
السنوان األرسعة عش املاضية .وتتيح ي صة الستعادا الوحدا يف حال شاركت حكة محاس يف هذه اال تخاابن.

اخليار الثالث :اجراء انتخاابت تشريعية يف الضفة دون القطاع
يتمثل هذا اايار إبج اا ا تخاابن تش يعية دون رائسية يف الضغة الغ سية يقط ،يف حال ريضت حكة محاس املشاركة ومنعت إج اا
اال تخاابن يف القطاع ،سيواجه اعان إج اا اال تخاابن التش يعية كهذه معارضة واسعة من قبل أ لب الغصاةل الغلسطينية؛ يلن تشارك
ييها حكة محاس ابعتبار أن هذه اال تخاابن ه يقط لنزع الش عية عنها يف اجملل التش يع  ،ييما متتنع أساسا حكة اجلهاد األساس
من املشاركة يف اال تخاابن العامة .وكذلك ستعا رض يصاةل رةيسية يف منامة التح ي الغلسطي كاجلبهة الشعبية والدميق اطية هذه
اال تخاابن ابعتبارها تعاظم من خط اال غصال سني الضغة والقطاع.
يُعارض هذا اايار ثاثة ارابع اجلمهور ( ،)%74وت تغع املعارضة يف القطاع إىل ( )%83مقار ة ( )%68يف الضغة ،وتقول سبة
من ( )%29يقط أهنا ستشارك يف هذه اال تخاابن مقاسل سبة من ( )%62لن تشارك يف ا تخاابن تش يعية تقتص على الضغة
الغ سية .يف املقاسل ت ى أ لبية اجلمهور ( )%50أن اجملل املنتخب سيمثل الضغة والقطاع يف حال تضمنت القواةم اال تخاسية م شحني
من القطاع مقاسل سبة من ( )%34ت ى أن هذا اجملل التش يع سيمثل الضغة الغ سية يقط حىت لو كان سعض أعضاةه من قطاع
زا.
من املؤكد أن عدم مشاركة املواطنني يف قطاع زا يف هذه اال تخاابن وكذلك حمدودية مشاركة املواطنني يف الضغة الغ سية سيجعل من
هذه اال تخاابن ا تخاابن ةزؤه وتنتج ةلسا تش يعيا ال حياى ابلش عية الشعبية .لكن مما ال شك ييه أن وجود ةل تش يع "منتخب"
سيحد من سطوا السلطة التنغيذية ويضع حدودا لتغوهلا على السلطان األخ ى ،وكذلك يؤمن ا تقاال سلسا للسلطة يف حال شغور
منصب ال ةي يف املستقبل.

اخليار الرابع :عدم اجراء االنتخاابت
هذا اايار هو اإلسقاا على الوضع ال اهن وهو يقض سعدم اج اا اال تخاابن لوجود صعوابن وتعقيدان تغوق قدران السلطة الغلسطينية
وه تتعل مبوايقة أط اف خارجية كإس اةيل على اج اا اال تخاابن يف مدينة القدس واحلصول على ضماانن عدم ع قلتها يف مناط
(جيم) يف الضغة الغ سية ومن احملتمل عدم احلصول عليها يف املدى املناور .كذلك ،يإن عدم احلصول على موايقة حكة محاس إلج اا
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اال تخاابن يف قطاع زا سيح م املواطنني من املشاركة ييها .ابإلضاية إىل أن أط اف مكزية يف حكة يتح ويصاةل العمل الوط قد
تديع حنو التأجيل خويا من حتمل املسؤولية عن اال غصال سني الضغة والقطاع .لكن هذا اايار ال حياى س ضى اجلمهور الغلسطي ؛
يقط  %13من اجلمهور ال ي يدون إج اا اال تخاابن سواا كان تش يعية أو تش يعية ورائسية.
لكن هذا اايار يعزز من النزعة السلطوية ومينح صاحيان ال حمدودا ل ةي السلطة الغلسطينية مقاسل ياب أية مساالة من قبل
مؤسسان منتخبة ،ويبق على األزمة "الغ ايف الدستوري" ملنصب ال ةي يف حال شغور منصب ال ةي دون وجود ةل تش يع
منتخب مما ستجعل إمكا ية ا تقال السلطة ري مضمو ة .كما يُبق االزمة السياسية احلالية دون منح املواطن الغلسطي ي صة للمشاركة
يف اهناا اال قسام من خال اختياره ملمثليه يف املؤسسان السياسية ،وكما حي م املواطنني من حقهم الدستوري يف اال تخاب املنصوص
عليه يف القا ون األساس .

ثالثة حتدايت يف مواجهة االنتخاابت الفلسطينية
يتطلب إج اا اال تخاابن التش يعية أو التش يعية وال ائسية معا من القيادا الغلسطينية اإلجاسة على ثاثة حتداين أساسية؛
التحدي األول يتمثل ابحلصول على املوايقة اإلس اةيلية إلج اا اال تخاابن يف الضغة الغ سية مبا ييها القدس وقطاع زا ،وذلك
لضمان مشاركة املواطنني الغلسطينيني "املقدسيني" يف املدينة املقدسة .يبدو من املتعذر احلصول على هذه املوايقة أو تقدمي
الطلب لذلك قبل إج اا اال تخاابن اإلس اةيلية املزمع إج اةها يف التاسع من يسان اس يل القادم .وكما يبدو أن ال ةي
الغلسطي حممود عباس استخدم مناورا إج اا املشاوران من قبل جلنة اال تخاابن املكزية الستنغاذ الوقت املخصص إلعان
موعد إج اا اال تخاابن الغلسطينية (ويقا لق ار احملكمة الدستورية يإ ه على ال ةي االعان خال ستة أشه من اتريخ ش
الق ار يف اجل يدا ال مسية) لتجاوز موعد اال تخاابن اإلس اةيلية.
والتحدي الثاين يتعل ابحلصول على موايقة حكة محاس إلج اا اال تخاابن سواا للمشاركة ييها أو السماح إبج اةها يف قطاع
زا ،سيعتمد جتاوز هذا التحدي سشكل كبري على طبيعة اال تخاابن املزمع اإلعان عن اج اةها سعد اال تهاا من املشاوران
اليت جت يها جلنة اال تخاابن املكزية ،سواا كا ت تش يعية ورائسية معا أم تش يعية ،حيث أعلنت حكة محاس أهنا ت يد إج اا
اال تخاابن التش يعية وال ائسية ابلتزامن .كما ا ه من ري املتوقع أن جت ي اال تخاابن التش يعية لوحدها يف قطاع زا أو السماح
هبا يف ياب ضماانن حمددا إبج اا اال تخاابن ال ائسية الحقا ،االم الذي يعي إمكا ية إج اا اال تخاابن من جهة ويع قل
ي صة استعادا الوحدا وتوحيد مؤسسان السلطة الغلسطينية يف الضغة والقطاع.
أما التحدي الثالث ييتمثل ابالتغاق سني حكيت يتح ومحاس على طبيعة الناام اال تخايب الذي ستج ي على أساسه اال تخاابن
القادمة .هذا التحدي يعيد لألذهان النقاشان اليت ج ن يف اجملل التش يع العام  2005عندما ريض أ لبية أعضاا اجملل
التش يع آ ذاك اعتماد الناام اال تخايب النسيب واص ارهم على اام الدواة ظنا منهم أهنم يضمنون سذلك عودمم إىل مقاعد
اجملل من جديد .ومل جي التعديل اال سعد تدخل ال ةي حممود عباس العتماد الناام املختلط ابملناصغة ( %50دواة و%50
قواةم) .ومن الواضح أن حكة محاس ما زالت تص على الناام املختلط ظنا من قيادما اهنا ستحايظ على مقاعدها يف الدواة
اال تخاسية .يف املقاسل ي ى ال ةي حممود عباس وحكة يتح أن الناام اال تخايب النسيب "القواةم" املتضمن يف الق ار سقا ون رقم
 1لسنة  2007هو الناام األ سب.
إن جتاوز حتدي ضمان املقاعد والاغ هبا أو ضمان الغوز الكاسح ،على ار ما ج ى يف ا تخاابن اجملل التش يع العام
 ،2006إىل اختيار اام ا تخايب يسمح ويضمن الش اكة يف اجملل التش يع والناام السياس سيؤدي إىل اختيار أو االتغاق
على الناام اال تخايب النسيب "القواةم" جلميع مقاعد اجملل التش يع "الءملان" سواا على مستوى الوطن أو على مستوى
الدواة  ،أو اعتماد ااما ا تخاسيا سبيا خمتلطا حبيث يتم ا تخاب صف مقاعد اجملل التش يع "الءملان" عء قواةم على
مستوى الوطن ،والنصف الثاين عء قواةم على مستوى الدواة .
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التوصيات

ميكن للقيادا الغلسطينية أن جتعل من إج اا اال تخاابن العامة ي صة كمدخل إلهناا اال قسام سعد يشل ااياران واجلهود اليت
سذلت يف السنوان العش األخريا ،ولتوطني احلوار الغلسطي ومأسسته حتت قبة الءملان .وميكنها جعلها ي صة إلعادا املش وعية
للناام السياس وحتقي التوازن سني مؤسساته السياسية من خال التغويض الشعيب عء صندوق االقرتاع ويقا ألحكام القا ون
االساس الذي حيدد العقد االجتماع ما سني املواطنني واحلكام واملدا الزمنية الدستورية هلذا التغويض الشعيب .وميكنها جعلها
يف غ الوقت ي صة متاحة لتوحيد اجلهود الغلسطينية يف مواجهة مشاريع التصغية واإلج ااان االم يكية واإلس اةيلية املتسارعة.
تشري ااياران الثاثة األوىل ،املذكورا آ غا ،إىل احرتام ح املواطنني ور بتهم إبج اا اال تخاابن الغلسطينية وه مجيعها حتاول
تقدمي حلوال لازمة الدستورية املتعلقة اب تقال السلطة ،وتتيح ي صة إلحداث توازن يف الناام السياس وحتد من سطوا السلطة
التنغيذية .ومن املؤكد أن اايار األول "إج اا ا تخاابن رائسية وتش يعية معا" يقدم حا مثاليا كمدخل إلهناا اال قسام ،ويضمن
عدم مقاطعة الغصاةل الغلسطينية املختلغة يف هذه اال تخاابن ويضمن إج اا هذه اال تخاابن يف الضغة الغ سية وقطاع زا
لتويري أوسع مشاركة للشعب الغلسطي ييهما.
ويقدم اخليار الثاين" ،إج اا اال تخاابن التش يعية يف الضغة والقطاع" ،ي صة لضمان اج اا ا تخاابن ح ا و زيهة ،ويف حال
االتغاق على إج اا اال تخاابن ال ائسية يف موعد الح ق يب ،يإن ذلك سيغتح اجملال أمام حكة محاس للمشاركة يف هذه
اال تخاابن وضمان مشاركة واسعة لغصاةل العمل الوط وقطاعان ةتمعية خمتلغة .ال يتيح اخليار الثالث ،أي إج اا ا تخاابن
تش يعية يقط ويف الضغة الغ سية يقط ،ي صة الستعادا الوحدا ورمبا أييت لتعمي اال قسام ،لكنه يُلغ الغيتو على اج اا
اال تخاابن وعلى ح املواطنني يف اختيار ممثليهم ،ويوي ي صة إلعادا التوازن سني مؤسسان الناام السياس الغلسطي ويقدم
حا دستوراي ال تقال السلطة يف حال شغور منصب رةي السلطة الغلسطينية.
إن تنغيذ أي من هذه ااياران يتطلب القيام بميع ااطوان اآلتية أو سعضها:
أوال :على ال ةي الغلسطي اإلعان عن موعد إج اا اال تخاابن ،إث اجناز جلنة اال تخاابن املكزية للمشاوران اليت تقوم هبا
وتقدمي تق ي ها ،ضمن احلدود الزمنية احملددا يف ق ار احملكمة الدستورية.
واثنيا :االتغاق على اعتماد الناام اال تخايب النسيب "القواةم" إلاتحة الغ صة ملشاركة كاية أطياف الغصاةل الغلسطينية وضمان
متثيلها يف اجملل التش يع ويقا حلجمها النسيب يف اجملتمع الغلسطي  .أو اعتماد هذا الناام على مستوى الدواة والذي قد
يتيح مشاركة قواةم املستقلني على الدواة لضمان وصول شخصيان حملية مستقلة قد ال تكون هلا ي صة إلقامة قواةم على
مستوى الوطن .أو اعتماد ااما ا تخاسيا سبيا خمتلطا حبيث يتم ا تخاب صف مقاعد اجملل التش يع "الءملان" عء قواةم
على مستوى الوطن ،والنصف الثاين عء قواةم على مستوى الدواة .
واثلثا :التعهد من قبل احلكومة ومؤسسان االم الواقع ،وكذلك حكيت يتح ومحاس ،سضمان ح ية و زاهة اال تخاابن ،وضمان
احرتام تاةج هذه اال تخاابن والتسليم هبا.
رابعا :تكليف جلنة اال تخاابن املكزية ابلتحضري لا تخاابن ووضع ااطط الكغيلة مبنح املصداقية للعملية اال تخاسية وتعزيز
زاهتها وشغاييتها من خال وجود هيئان رقاسة دولية حتاى سثقة االط اف الغلسطينية ،سواا أكا ت من هيئة االمم املتحدا أو
من أط اف يلسطينية أو ع سية أو إسامية ومنامان اجنبية.
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هذه الورقة ه الثا ية ضييمن األوراق السييياسيياتية النقدية اليت يصييدرها املكز للعام  .2019تتناول هذه األوراق قضييااي سييياسيياتية
داخلية وخارجية مم اجملتمع الغلسطي وصا ع الق ار.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤس ي ي يس ي يية أكادميية علمية حبثية مسي ي ييتقلة ري رحبية و ري حكومية .أتس ي ي ي املكز يف مطلع عام  2000كمكز مس ي ييتقل للبحوث األكادميية ودراس ي ييان
الس ي ييياس ي ييان العامة .يهدف املكز إىل تطوي املع ية الغلس ي ييطينية وتقويتها يف ةاالن ثاث :السي ييياسي ييان الغلسي ييطينية الداخلية؛ والتحليل االس ي يرتاتيج
والسياسة ااارجية؛ والبحوث املسحية واستطاعان ال أي العام .ي قوم املكز ابلعديد من النشاطان البحثية ،منها إعداد الدراسان واألحباث األكادميية
ذان العاقة ابلسياسان الغلسطينية ال اهنة ،وإج اا حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الغلسطي  ،وتشكيل ةموعان عمل
لدراسي يية قض ي ييااي ومش ي يياكل تواجه اجملتمع الغلس ي ييطي وص ي ييا ع الق ار ووضي ييع حلول هلا ،وعقد املؤمت ان واحملاض ي ي ان واملوجزان املتعلقة سشي ييؤون السي يياعة،
و شاطان أخ ى .يلتزم املكز الغلسطي للبحوث ابملوضوعية والنيزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تغهم أيضل للواقع الغلسطي الداخل وللبيئة الدولية
وسلورته يف أجواا من ح ية التعبري وتبادل اآلراا.
يتم القيام ابلنشي يياطان واألحباث يف املكز م ن خال وحدان ثاثة :وحدا السي ييياسي يية الداخلية ،وحدا التحليل االسي يرتاتيج  ،ووحدا البحث املسي ييح .
تقوم هذه الوحدان مبمارسيية أرسعة أ واع من النشيياطان :كتاسة البحوث والتحليان السييياسييية ،وإج اا البحوث املسييحية التج يبية واسييتطاعان ال أي
العام ،وتشييكيل ي ق ااءاا وةموعان العمل ،وعقد وتنايم املؤمت ان واللقااان .تقوم هذه الوحدان ابلرتكيز على املسييتجدان يف السيياحة الغلسييطينية
وعلى املوضوعان السياسية ذان األمهية اااصة واليت حتتاج إىل البحث العلم واألكادمي .
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