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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 

احل ملعديب  وتلديد حال  مإلصااااااااااا   يف ملعا   تلديد الةاس مالا 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 

مملن اااااورل ت عل  ملنلام ملساااااةا ااااام مل لسااااا ة  وم    ملد اااااةد  ملدرم اااااا   
    وق ا  مالاحل  وملع   ملاملاين و لام ملنزمه 

 

 
 

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

 رتمتةجم  ملسةا ا  ملعاا   يهدف مملدوز إىل ت ويد مملعدرب  مل لس ةنة  وتلوي ها يف  اال  ث ث: ملسةا ا  مل لس ةنة  ملدمخلة ؛ ومل حلة  مال
مسارجة ؛ ومل حوث انها إعدمد وملسةا    مل حثة    ملن ايا   مملدوز ابلعديد احل  يلوم  ملعام   ملدأي  ملدرم ا  وم حباث    مملسحة  وم    عا  

  ة   م وادقة  ذم  ملع ق  ابلسةا ا  مل لس ةنة  ملدمهن   وإجدمد حبوث اسحة  حول مملومقف ملسةا ة  ومالج  اعة  لل ج  ع مل لس ة   وت
م  ومملوجزم  ممل علل     وعا  ع   لدرم   قضاحل وا او  تومج  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر ووضع حلول هلا  وعلد ممل متدم  ومحملاضد 

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

ي   مللةام ابلن ااااااااااايا  وم حباث يف مملدوز احل خ ل وحدم  ث ث : وحدل ملسااااااااااةا اااااااااا  ملدمخلة   وحدل مل حلة  مال اااااااااارتمتةجم  ووحدل مل حث 
مملسااااااحم  تلوم هذد ملوحدم    ار اااااا  أر ع  أ وم  احل ملن ااااااايا : و ا   مل حوث ومل حلة   ملسااااااةا ااااااة   وإجدمد مل حوث مملسااااااحة  مل جدي ة  

ملدأي ملعااام  وت اااااااااااااا ةاا  ربدم مسامد و  وعااا  ملع اا   وعلااد وتنلة  ممل متدم  وملللااادم   تلوم هااذد ملوحاادم  ابلرتوةز على   وم اااااااااااااا   عااا 
  وم وادقممملس جدم  يف ملساح  مل لس ةنة  وعلى مملوضوعا  ملسةا ة  ذم  م مهة  مساص  ومليت حت اج إىل مل حث ملعل م  

  ت ناول هذد م ورمم قضاااحل  ااةا اااتة  دمخلة  وخارجة  2022رمم ملسااةا اااتة  ملنلدي  مليت يلاادرها مملدوز للعام  ضاا حل م و   وىلم هذد ملورق  هم 
 هت  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر 
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ظل  آمنة للخالفة يف رتتيبات واقعية لخيارات هل توجد 
 بنية النظام السياسي الفلسطين  يف التالتحو 

 جهاد حرب 

 
أاثر قدمر ملدلة  مل لس ة  حم ود ع اس مللاضم  وضع م اا   ملعاا  لل جل  مل  ديعم  وظ ةها وا وانهتا وادمربلها وارب   
حتت مملس ولة  ممل ا دل لدلة  مجملل  ملوي  مل لس ة  ملنلاش حول ع لة  إح ل ا  سا  انل   مل حديد يف ملنلام ملسةا م  

ورب حت ملنلاش على مآللةا  مملس حدث     1  احل جه   م  ا م ةنة  مملنلوص علةها يف مللا و    دي  عحل هةاو  ملسل   مل لس
ال  لال م    يف حال  غور انلب ملدلة  احل جه     يف  نة  ملنلام ملسةا م مل لس ة  مهلجني "مملنل   وملدول   وملسل  "

 اث ة  
ملدول     الئ مل افد يف انلب رلة   س رب  ملدلة  أو  إ  خل  اأ س  أو م  حدمث أ   "د  وري " لض ا  م  لال  ل

مللومعد ملناظ   الخ ةار رلة  ملدول  وربلا لإلجدمدم    تناز يف ظ    لدمرم   ةا ة   ةابل  أزا  د  وري  و ةا ة  دمخلة   
ملنلام  ل عةني رلة  ملدول   ويف    مملع ول هبا يف ملنلام مللا وين ملنل   مل حديد مل لس ةنة  مليت تع  د على قدمر احل مجملل  مملدوزي 

على    ( د  ور دول  ربلس ني)  2003مملعدل للعام    م  ا م مللا و   احل    115؛ حةث  لت مملادل  للسل   مل لس ةنة   مللا وين
حني دخول ملد  ور مجلديد للدول     إىل ادل مملدحل  مال  لالة  وق حل متديد ملع         م  ا م أ   "يع   أبح ام هذم مللا و   

 مل لس ةنة  حةز مل ن ةذ"  ل حل ذم  مللا و  ينص يف أوثد احل اوضع على وجوب م  اباب ملدلة  احل ق   مل عب مل لس ة    
أاام ملنلام ملسةا م مل لس ة  يف ظ  ظدوف فاي  يف مل علةد  رب حل جه     إضاربةاا   ي د   غور انلب رلة  ملدول  حتدحلا 

ملنلام ملسةا م دو  وجود ل    ابااب   واحل جه  اث ة  حال  مال لسام ممل  اق    واحل جه  اثلث  مللدم   فةاب ا دوعة  
 مملنل   وا  سا  ملدول  مملد ة  وم انة    ا  سا  ملدمخلم مس م على مس رب  وتعزيز ادموز ملن وذ يف 

مملنل   يف ا  سا  ملدول  ا  سا   يف ي ةع  ملنلام ملسةا م مل لس ة  ومح ل  مل حوال   م  عدمض    إىلهتدف هذد ملورق   
وأتث  قدمرم  مجملل  مملدوزي على اس ل   ع لة  مس رب  يف حال  غور انلب رلة  ملدول   وعدض مسةارم  ممل اح  لسد 

ملورق  ل د  توصةا     تسعى ملنلام ملسةا م     مل غور يف انلب رلة  ملدول  واومقف م يدمف مملاب ل   ذم  مل أث  ممل ا د يف 
وم  اظ على  ومس ربا  ملدمخلة  عند  غور انلب رلة  ملدول  مل لس ةنة   مل ناز  ممل  سم مل  سا  ملدول  هبدف ت ادي 

 ا دوعة  ملنلام ملسةا م مل لس ة   
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 على طريق االحالل يف النظام السياسي الفلسطين  التثالثة حتو 
ملس م خ ل  جدى يف  ملع دل  إح ل    يف  ال حتو    ث ثنوم   ملسةا م ابجتاد ع لة   ملنلام  مل حديد ا  سا   ي ةع   انل   

 ناد على مالت ام مل لس ة  مإل دملةلم    1994مليت مت م  اؤها يف ملعام     ةمل لس ةنمل لس ةنة   دي  عحل ا  سا  ملسل    
دول     إىلم ول  دى إثد رربع ا ا   ربلس ة     مل حولا  سا  ملدول      إىل"أو لوم" احل خ ل مال  لال احل ا  سا  ملسل    

  وقد 2012ت ديحل اثين   ورب ا    26مللادر يف    67 29ادمق   يف م ا  ممل حدل  وجب قدمر مملعة  ملعاا  لألا  ممل حدل رق   
وا  أحد جتلةا  جتسةد هذم مللدمر م   دمل م   "ملسل   ملوينة  مل لس ةنة "  دول  ربلس ني يف ممل  سا  مل لس ةنة  ملدمسة    
واحل مث   ب ول   رلة  ملسل   ملوينة  احل توقةع ملدلة  على مللدمرم   لوم ني ومملدم ة  ومللدمرم  ملدائ ة  وتذيلها  دلة   

 ة  مللجن  مل ن ةذي  ملنل   مل حديد مل لس ةنة  دول  ربلس ني ورل
ملثاين ربلد وا  إثد قدمر ح  مجملل  مل  ديعم  وربلا للدمر محمل    ملد  وري  مل  س ي يف ملثاين ع د احل وا و  أول     مل حولأاا  

لى  خ ل      هور احل اترخي "   ربلد جت م  ابااب  ت ديعة  إىلملذي قضى "حبّ  مجملل  مل  ديعم وملدعول    2018ديس ا  
ذلك   غّ  على مللةاف  مل  ديعة  مليت تلدر  وج ها مل  ديعا  مل لس ةنة  مللادرل عحل رلة  ملسل   مل لس ةنة   ددما احل  

  م  ا م   حةث مت   ب ملنص "م  نادما  ح ام مللا و     2019 2 19 اريخ  مللادر  احل مجلديدل ملدمسة     152ملعدد  
ان " احل الّدا  مللدمرم   لا و  وأص حت هنا  صةاف  أخدى   43 ة ا أح ام مملادل  م وتعدي ت   ال  2003مملعّدل لسن   
  يف مالح ام مال  لالة  يف مللدمرم   لوم ني  ملنل   مل حديد مل لس ةنة " و ا مت   ب مملادل  م  ا مملنلام    إىل هم: "م  نادما  

أول جلس  يعلدها إلقدمرد ومليت جيب أ  تدد يف وّ  قدمر    مليت تنص على أّ  مللدمر  لا و  يُعَدض على مجملل  مل  ديعم يف و 
   2 لا و  

هذم مل غة  ملد  وري جاد و حاول  إللغاد وجود مجملل  مل  ديعم احل ملنلام ملسةا م ومل سلة  أبّ  مل دي  مللادم هو مجملل  
ملنل      م  ا ممملنلوص علةها يف ملنلام  مملدوزي مل لس ة  ملذي انح واا  ص حةا  مجملل  ملوي  مل  ديعة  وملدقا ة   

عحل دورل مللدس   مملعلحل يف "إع   مللدس وملعودل صادر  2018 5 4مل حديد مل لس ةنة   وجب قدمر مجملل  ملوي    اريخ  
   3ومحاي  مل دعة  مل لس ةنة "  

  اط    8-6ل جل  مملدوزي  دورت  م ادي  وملث ثني مملنعلدل يف   اريخ مملذوور  ا لا للدمر ململثالث ربلد جاد يف  مل حولاا أ
ملدولة     2022رباميد   مل لس ةنة  وع قاهتا  ملدول   مللا وين مل  سا   ملوضع  ملع   على ت ةةف  مللاضم  ا"ضدورل اومصل  

دول  ادمق   يف م ا  ممل حدل  و ضدورل   إىل" مساص  دربع ا ا   ربلس ني  2012للعام    67 19تن ةذما للدمر مجل عة  ملعاا  رق   
ممار   مجملل  مملدوزي لل حةات  ملد  وري  ووالي   ملدقا ة  على مجلها  مل ن ةذي  يف مملنل   وأجهزهتا وا  ساهتا  وعلى ملسل    

جتلةا  قدمر مجملل     ملوينة  مل لس ةنة  وع   مالحتادم  وملنلااب  ومجل عةا  ورب  مللوم ني مليت تنل  ع لها  ووا ت محدى 
مملدوزي أع د مصدمر ملدلة  قدمرم يلضم  ا"وضع م اا   ملعاا  لل جل  مل  ديعم وا وانهتا وادمربلها وارب  حتت اس ولة  رلة   

 دملا  دول  ربلس ني    إىلل   يوحتو وم  لااها   مجملل  ملوي " على يدي  علد مجملل  مملدوزي مج  اعات  يف الد مجملل  مل  ديعم  
 4ملنلام ملسةا م  ا دوعة  أاد ومقع "" لغةاب ع لة  مال  ابااب  وم  اظ على و

 
    26ربلس ني  ص  –  مل لديد ملسنوي ملدم ع ع د حول ومقع ملنزمه  وا اربح  مل ساد يف ربلس ني  رمم هللا 2021مالل  ف احل أج  ملنزمه  ومملسادل  )أاا (   2

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16789.html 
اي  مل دعة  مل لس ةنة "  عحل دورل مللدس ومح م لد ي "إع   مللدس وملعودل صادر  3

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=44C019a819631600293a44C019 
 
 https://www.wafa.ps/Pages/Details/41150  2022 2 8-6رمم هللا  –م لد ي  ةا  مجملل  مملدوزي مل لس ة  مللادر عحل مج  اعا  ملدورل م ادي  وملث ثني  4
 

https://www.france24.com/ar/20171123-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=44C019a819631600293a44C019
https://www.wafa.ps/Pages/Details/41150
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 تنازع القواعد الدستورية احلاكمة لعملية انتقال احلكم  
مما ال  ك ربة  أ  ع لة  م  لال م    ت  لب ت عة  مللومعد ملد  وري  ومللا و ة  ومحرتمم دور ممل  سا  ملسةا ة  مللال    

ممل  سا     وممار   ص حةا  وتعزيز  مللا و   و رتم  ةادل  وجو ة ها  ملد  وري         ظ  ملدول   رلة   ومخ لاصا  
اب  اظ على ممل دوعة  يف ملنلام ملسةا م  حد أه  مملناصب ملد  وري  يف مل  د  ل حل يف حال   غور انلب ملدلة  ربإ   

 ة و  قال ا على هوي  مللومعد ملناظ   ملث  ه ذم حال   ني  لوص ومح ام     ومللا و ةمح  الة  تناز  ملنلوص ملد  وري   
ملنل   مل حديد مل لس ةنة  وقدمرم  مجملل  ملوي  مل لس ة    م  ا موقومعد ملنلام    2003مملعدل للعام    م  ا ممللا و   

 يف مخ ةار رلة  دول  ربلس ني  
"ملد  ور ممل قت" إىل أَ َّ  "يع ا ادوز رلة  ملسل   ملوينة   افدما    2003مملعدل  احل مللا و  م  ا م    37ت   أح ام مملادل  

-ج   .مال  لال  ممللدا  إىل مجملل  مل  ديعم مل لس ة  إذم ق لت أبفل ة  ثلثم أعضال  -ب  .ملوربال-أ  :يف أي احل م اال  مآلتة 
  ملعلةا واومربل  مجملل  مل  ديعم أبفل ة  ثلثم أعضال   إذم  غد  لد م هلة  مللا و ة  وذلك  ناد على قدمر احل محمل    ملد  وريرب

ادوز رلة  ملسل   ملوينة  يف أي احل م اال  ملسا ل  ي وىل رلة  مجملل  مل  ديعم مل لس ة  اهام رائ   ملسل   ملوينة   
رلة    ال  اباب  وا ا دل  حدل  م  ابااب   خ هلا  جتدى  يوااا  عحل   ني  تزيد  ال  ملادل  مال  ابااب   ا ق اا  للا و   وربلاا  جديد 

م   أ  مال  ابااب  ملعاا   2007( لسن   1تعدي  قدمر  لا و  رق  )  2021( لسن   1أ  قدمر  لا و  رق  )  و امل لس ة "   
 ذم    ويف   صدمح  احل مل عب مل لس ة  وهو ين    على ملض   ملغد ة  وق ا  فزل  ربلس ني  دول رلة     م  اباب ص على  

دولة فلسطني رئيس    رئيس:  هومال  ابااب     إىل  يدعو  ملذي   أ    على  2021  لسن   مملعدل  مللدمر   احل  3  لمملاد  تنص  ملوقت
( احل مللا و  م صلم   2"عدل مملادل )   لا و   مللدمر  احل  3حسب  ص مملادل    الفلسطينية،اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  

ل ل ح على ملنحو مل ايل: يلدر رلة  دول  ربلس ني  رلة  مللجن  مل ن ةذي  ملنل   مل حديد مل لس ةنة   ممل ث  مل دعم وملوحةد 
جملل  مل  ديعم   لل عب مل لس ة   اد وااا رائ ةاا  خ ل ادل ال تل  عحل ث ث  أ هد ق   اتريخ م  هاد ادل والي   أو والي  م

رائ ة  وت ديعة  أو أي انه ا يف دول  ربلس ني  و دد ربة  اوعد مالقرتم   وين د هذم مملد وم يف    يدعو ربة  إلجدمد م  ابااب 
 5مجلديدل ملدمسة   ويعلحل عن  يف مللحف محمللة  

)ملسل   مل  ديعة ( يف حال   غور انلب  إ َّ هذد مللاعدل مآلادل  وربلا لل  د  ملد  وري  توجب تويل رلة  مجملل  مل  ديعم  
ا ت  لب وجود  ل  ت ديعم ) ل   ت ديعة ( ان ابب قال  ورباع   ويف     ملوقت   متنح هذد مللاعدل   رلة  ملدول   أْي أَّنَّ

ممل ق    و ا أ َّ  ملدائ    ملسةا م تويل  ملنلام  قال  على أ اس أ َّ   ملد  وري  أحلَّا احل م يدمف م خدى يف  ملنص  ملنلام    هذم 
ملسةا م يع  د على قومعد دقلدمية  ل   لال ملسةا م أو تويل مملناصب ملسةا ة  ملدلةسة  والدائ   وعضوي  مجملل  مل  ديعم 

لت يف  وي ناىف اع آلةا  مل عةني يف هذد مملناصب  ل حل م ال   " غور انلب رلة  ملدول   ملسل   مل لس ةنة "  إْ  حل
أاام حال  احل تناز  مللومعد ملد  وري  لغةاب وجود  ل  ت ديعم ان ابب ا ا دل احل مل عب  قادم م حلم ربإ َّ مل لس ةنةني  

م اد ملذي يضع ملنلام ملسةا م    م  ا م احل مللا و     37ت  ة  مل  د ملثاين احل  ص مملادل وضعف ا دوعة     مل لس ة  
 مل لس ة  يف اأزم د  وري   

آلة  مخ ةار رلة  مللجن  مل ن ةذي  ملنل   مل حديد مل لس ةنة  يف   إىلملنل   مل حديد ت      م  ا مممللا   ربإ  أح ام ملنلام  يف  
ملنل   مل حديد مل لس ةنة  على م     م  ا م للنلام  13حال  غور مملنلب      ومضح  حةث ينص مل ند ملثاين احل مملادل 

 ن ةذي  احل ق   مللجن " ومليت هم تن ابب ربلط احل ق   مجملل  ملوي  مل لس ة  وربلا لنص مملادل  "ي   م  اباب رلة  مللجن  مل
   5 3  -4 30  سها  ل حل مجملل  ملوي  يف دورت  ملثالث  وملع ديحل  دين  رمم هللا "دورل مللدس ومحاي  مل دعة " يف مل رتل  

مللادرل عن  "ت ويض مجملل  مملدوزي ملنل     ""مللدس وملعودل   وجب إع     ص حةات    ربوض مجملل  مملدوزي   ةع  2018

 
   http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17403م   أ  مال  ابااب  ملعاا   2007( لسن  1  رق  )تعدي  قدمر  لا و  2021( لسن  1 لا و  رق  ) قدمري  م لد 5
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مل حد  واومجه   ومللدرل على  م دمد  مملنل   وت ويد  تعزيز وت عة  دور  م علادد هبدف  مل حديد   ارب  ص حةات   ني دوريت 
  ا  ل ا  ادحل  ت عاظ  ربةها مل حدحل " 

    
 الرئيس القادم رختيان الحمتمال خياران مؤسسيان 

ملورق    مللس  احل  مللادم  نادا   خةاريحل مها م وثديس عدض هذم  مل لس ة   ملدلة   ملد  وري    مح  الة  الخ ةار  مللومعد  على 
م او   للنلام ملسةا م ملدمسم يف ظ  ملوضع مللال  دو  مح ساب ل حوال   ةا ة  أو    عة  ف  ا  سة  قد تن أ يف  

مللال   أو حتول يف  نة  ملنلام ملدمخلة  إبجدمد مال  ابااب  ملعاا ؛ حةث يس  عد واتب هذد ملورق  إجدمد    نة  ملنلام ملسةا م 
  خاص   عد أتجة  )ق    غور انلب ملدلة  م ايل(  مال  ابااب  ملعاا  )مل  ديعة  ورائ ة  أو أحد انه ا( يف مملدى مملنلور

جدملها على اومربل  م  وا  مإل دملةلة  وربلا لاوتووول مال  ابااب  مملدرب  ابالت اقة   إمال  ابااب  ملعاا  يف ملعام مل الت ومرهتا  
 مل لس ةنة  مإل دملةلة  لل دحل  مال  لالة  إبجدمد مال  ابااب  يف ادين  مللدس 

 
 : اختيار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لدولة فلسطني  اخليار األول

تويل رلة  مللجن  مل ن ةذي  مجلديد  إثد  غور انلب رلة  مللجن  مل ن ةذي  لل نل    رائ   ملدول   لدمر احل  ي   يف هذم مسةار  
آلة  مخ ةار رلة  مللجن  مل ن ةذي  ملنل   مل حديد مل لس ةنة  على  م  ا ماحل ملنلام  13مملادل  أح ام مجملل  مملدوزي  تنص 

د  ل حل   اج إىل قدمر مجملل  مملدوزي يف ع لة  مل نلةب ملنلب رلة  ملدول  وربلا للدمرم  مجملل  ملوي  مليت  وربلا ملا  ةناد أع 
ملثالث  وملع ديحل )مع     ملدورلتعةني رلة  ملدول  أو  وجب قدمر مجملل  ملوي  يف    1988ربوضت مجملل  مملدوزي يف ملعام  

 6  ل جل  مملدوزي مللدس وملعودل(    ويض مجةع ص حةات  ل
هذم مسةار ي  ةز أب    ه  مإلجدمد و  اج ربلط لعلد جلس  لل جل  مملدوزي مل لس ة   وهو ال ي  لب إجدمد م  ابااب   

 لم و  مملنل ني "رلة  انل   مل حديد ورلة  ملدول " رائ ة  يف مملدى مملنلور على م ق  يف ظ  عدم مللدرل على إجدملها  ويُ 
روا  ملنلام ملسةا م مملزدوج  ويعزز  أ"  ني  Powerتناز  ملل حةا  ومللدم  على ملسل   "   ول دو  ةد  ابص ومحد اا  

ا  عد عام  ع لة  مالح ل يف ملنلام ملسةا م للاحل ا  سا  انل   مل حديد على حساب ممل  س  ملعاا  مليت مت أت ةسه 
مت ام أو لو  1994 مل عاا  اع م  وجب  مل ن ةذي  قادر على  مللجن   أ َّ   و ا أ  رلة   ملدولة  ومإلقلة ة  خاص      يدمف 

 م لول على معرتمف دويل أو  دعة  خارجة     إىل ة و  احل ض حل أعضاد مللجن  مملعدوربني لل ج  ع ملدويل وال   اج 
خمايد ا عددل انها اا ي عل   وم ب دمخلة  يف حدو  رب ح يف ظ  مللدم  على ادموز ملن وذ مليت  يف يةات     ل حل هذم مسةار    

تنذر  ابايد مللدم  م هلم احل جه   و ةزيد احل حدل مال لسام  ني حدويت رب ح ومحاس احل جه  اث ة   و ةزيد احل حدل 
ملوي  م خ  واجل ه  مل ع ة  أو ما نعت عحل حضور    ملدربض دمخ  انل   مل حديد احل ق   مل لال  مليت   ت ار  يف مجملل 

 جلسا  مجملل  مملدوزي وامل ادرل  أو معدضت على قدمرم  مجملل  مملدوزي وحزب مل عب احل جه  اثلث    

 
 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=44C019a819631600293a44C019ل  مال  اد مل لس ةنة  "وربا"  ام لد  ص مإلع   على اوقع وو  6
 

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=44C019a819631600293a44C019
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خمال    على م ال  ملدقلدمية    غةةب ربدص  مخ ةار مملومينني للدلة  أو ممثله  إلدمرل م    يف    هذم مسةار لدي  خمايد و ا أ   
"ملد  ور ممل قت" ملل ا  تنلا  على أْ  ي و     2003مملعدل للعام    م  ا ماحل مللا و     8( 34و)  7(5 ح ام مملادتني )

"ملد  ور   2003مملعدل للعام    م  ا ماحل مللا و     37مملادل    أح ام ملدلة  ان اب ا ا ا دل احل مل عب مل لس ة  احل انحة   و 
اد ملذي يعزز مل حول حنو ملنلام مال   دمدي    م احل انحة  اث ة   انلب ملدلة   رلة  ملدول    ممل قت" ملناظ    ال   غور 

لألربدمد ومل ةاان   ت ةح إع ال ا دأ ت ارب  مل دص  ملذي تُغةةب ربة  مال  ابااب  ملعاا  م دل وأحد آلةا  ملوصول للح   مليت  
 ابملناربس   وتُ لم على مح  ار ملسل   مل ن ةذي  لسل يت مل  ديع ومل ن ةذ  

 
 الثاين: تويل رئيس اجمللس الوطن الرائسة املؤقتة لدولة فلسطني   اخليار
لسل   مل  ديعة  لدول   ل  اا هذم مسةار تويل رلة  مجملل  ملوي   مجملل  مملدوزي ملنل   مل حديد مل لس ةنة  ابع  ارد رلةسي رتض  

ال  يف مجملل  مملدوزي وقدمرت  يف مج  اع  م خ   ربلس ني  إثد  غور انلب رلة  ملدول   رائ   ممل ق   للدول   وربلا لل وج  ملل 
ص حةات   ""  حةث  ص  ةا  مجملل  مملدوزي على تويل مجملل  مملدوزي  2022/ 8/2- 6"ملدورل م ادي  وملث ثني مملنعلدل يف  

ملسل     وعلى  وا  ساهتا   وأجهزهتا  مملنل    يف  مل ن ةذي   مجلها   على  ملدقا ة   ووالي    وع    ملد  وري   مل لس ةنة   ملوينة  
  9مالحتادم  وملنلااب  ومجل عةا  ورب  مللوم ني مليت تنل  ع لها"  

احل مللا و  م  ا م مملنل   لع لة  م  لال ملسل   يف حال  غور    37ح ام مملادل      إ َّ أحد أه  ازمحل هذم مسةار هو محرتما
ا  لم على م ا  دوزي مللاضة    ويل مجملل  مملدوزي ملسل   مل  ديعة   وتُ تنسج  اع قدمرم  مجملل  ممل  انلب ملدلة   و ا أَّنَّ

  5خاص  مملادتني  م  ا م مللا و   أح امومحرتمم  10 احل  غور انلب ملدلة  إبجدمد مال  ابااب  ملدائ ة  خ ل   ني يوااا 
وحتد احل مللدم     نلب ملدلة ملان   وتساه  يف خت ةف حدل مس ربا   ني ادموز ملن وذ يف حدو  رب ح على مس رب     34و

 ممل ا د محمل    إثد  غور انلب ملدلة   و ا قد  لى  ل ول ربلال  انل   مل حديد مل لس ةنة  أو عدم ملدمربض على م ق     
    يف يةات  خمايد ا عددل انها اا ي عل   وم ب دمخلة  يف حدو  رب ح يف م   دمر مللدم  لة ال    مسةار هذم  يف ممللا   ربإ َّ  

اسأل  اد ح م دو  يف ظ  مل   ك م اص   ني "أجنح  م دو " احل جه   و ةزيد احل حدل مال لسام  ني حدويت رب ح ومحاس  
لدي  خمايد على    مسةار لدائ   ممل ق   احل جه  اث ة   و ا أ َّ هذم  م  ل  مملدوزي مجمل ربة ا ي عل    دوعة  تويل رلة  مجملل  ملوي 

ي ةع  ملنلام ملسةا م إبح ل ربعلم لل جل  مملدوزي ف  مملن ابب احل مل عب  دي  عحل مجملل  مل  ديعم )ملاملا ( مملن ابب 
د  ور ممل قت"  ومل ابوف احل عدم مللدرل على  "مل  2003مملعدل للعام    م  ا ماحل مل عب ا ا دل وربلا  ح ام مللا و   

إجدمد مال  ابااب  ملدائ ة  يف مملدل محملددل "ملس ني يوااا" قا وانا ربةلح ممل قت دمل اا  و دوز مل ناز  على ملل حةا  ومللدم   
 ملدمل   -ممل قتو رلة  ملدول   ني رلة  انل   مل حديد  على ملسل  

 
وم ز ة  وين ابب ربة  رلة   على " لام م    يف ربلس ني  لام دقلدميم  ةايب يع  د على مل عددي  ملسةا ة     2003احل مللا و  م  ا م مملعدل للعام    5تنص مملادل   7

 ملسل   ملوينة  م  اباابا ا ا دما احل قا   مل عب وت و  م  وا  اس ول  أاام ملدلة  ومجملل  مل  ديعم مل لس ة "  

ل عب مل لس ة  وربلاا  ح ام على "ين ابب رلة  ملسل   ملوينة  مل لس ةنة  م  اباابا عاااا وا ا دما احل م  2003احل مللا و  م  ا م مملعدل للعام    34تنص مملادل   8
 قا و  مال  ابااب  مل لس ة "  

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/41150م لد ي  ص  ةا  مجملل  مملدوزي يف مج  اع  م ادي وملث ثني     9
  1  رق قا و  مال  ابااب  ملعاا    احل  106  مملومدا و  م  ا م و احل ملل  37وربلا لللا و  م  ا م ي وىل ملدلة  ممل قت إجدمد مال  ابااب  ملدائ ة  وربلا  ح ام مملادل     10

دلة   وهم ممله   م  ا ة  للدلة  ممل قت خ ل   ني يواا انذ حلول مل غور يف مملنلب  أيّْ ال ق حل جتاوزها ويلع ابي  أي ع   يلوم    ملوتعدي ت     2007لسن   
 ممل قت اب لضالها ل لدم   ملل   مل دعة  "ملد  وري "   
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 اخلالصة 

اسأل  مل ابوف احل متاهم مملنل   اع ملسل    ومح ل ا  سا  مملنل      يث م   لولأع د   يحلمملذوور   ةاريحلمسأ َّ  مما ال  ك ربة   
ربلط خ ل  ملض    يف  خاص  يف ظ  عدم مللدرل على إجدمد مال  ابااب  يف ملض   وملل ا  أو      دال احل ا  سا  ملسل  

  ل ح مملنل   حتت ضغط مل زماا  ملسل     يف هذد م ال    م  ا ممحملددل يف مللا و      ملس ني يواا  أي  مللا و ة   مملدل
مل لس ةنة  مملنلوص علةها يف مت ام أو لو والحلات  ممل عددل  و ا أ َّ عدم إجدمد مال  ابااب  ملعاا  يزيد احل خمايد عدم  

 ا دوعة  ملنلام ملسةا م مل لس ة   
  2003مملعدل للعام    م  ا مأيَّه ا أوثد م سجاااا اع أح ام مللا و     إىلأع د تس ند    يحلمملذوور   مسةاريحلإ َّ ممل اضل   ني  

و د احل مح  الة  وجود  لام م   دمدي    د   11اص  ملدائ ة   وخبوأوثد قدرل على رب ح ابب م ا  إلجدمد مال  ابااب  ملعاا   
س ربا   ني مل لال  مل لس ةنة  و     خاص ربلال  انل   مل حديد ملسل   مل  ديعة  ومل ن ةذي  اعاا  ويلل  احل حدل م

تويل رئيس اجمللس  ملثاين "  مسةار  يف ظ  هذد م ال ربإ     و د احل مللدم   ني أجنح  حدو  رب ح على مس رب مل لس ةنة 
حد و   اع هذد مملعاي  وخي ف احل ويأل عدم ممل دوعة  مللال  يف ملنلام    إىلينسج     الوطن الرائسة املؤقتة لدولة فلسطني"

           وض ا  تدتة ا  آان  س رب  رلة  ملدول  حال  غور هذم مملنلبملسةا م مل لس ة 
 
 

 
ما ا ة     وانع   للح اظ على ملوضع مللال    م ق   على   مال  ابااب  ملدائ ة   إلجدمد  حلي اض د أ  سه     ملسةا ة   للع لة   ملدمعة   وملدول  ومإل دملةلةو   مل لس ةنةو   ةجد  11

حبةث    ؛مللدس   ادين   يف  ابااب مال    إ  الة   خت مهبدف  مال  ابااب  ملدائ ة     إلجدمد  آللة   لوصولإىل ممملاب ل      يدمفم    جيا   ملذي   ادم     ومَّنةاردملسةا م    مل ةا   ت ذي
  أو إجدمد رازحل يف مملدين  احل خ ل مع  ارها  احل ا اتب ملايد   جتدي رازحل يف ادين  مللدس وال لويت يف الار د لواا ة  أو ا  سا  دولة  اوجود يف ادين  مللدس  دالا 
     ين  مللدس حتدحلا ل ح  ل خاص  أ  ملعدد مملس و  ل  مل لويت يف ادموز ملايد حمدود جدم الار    عدد   ا  اد
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 بنية النظام السياسي الفلسطين  يف الت التحو ظل آمنة للخالفة يف  رتتيبات واقعية لخيارات هل توجد 
 2022( يونيو )  حزيران

 
 ااةا اااتة     ت ناول هذد م ورمم قضاااحل  2022ضاا حل م ورمم ملسااةا اااتة  ملنلدي  مليت يلاادرها مملدوز للعام     وىلم هذد ملورق  هم 

 دمخلة  وخارجة  هت  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر 

 
 املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية

و دوز اساااااا ل  لل حوث م وادقة  ودرم ااااااا     2000ا  ااااااساااااا  أوادقة  عل ة  حبثة  اساااااا لل  ف  رحبة  وف  ح واة   أت اااااا  مملدوز يف ا لع عام  
مملدوز إىل ت ويد مملعدرب  مل لسااااا ةنة  وتلوي ها يف  اال  ث ث: ملساااااةا اااااا  مل لسااااا ةنة  ملدمخلة ؛ ومل حلة  مال ااااارتمتةجم  ملساااااةا اااااا  ملعاا   يهدف 
مملساحة  وم ا   عا  ملدأي ملعام  يلوم مملدوز ابلعديد احل ملن اايا  مل حثة   انها إعدمد ملدرم اا  وم حباث م وادقة   وملساةا ا  مسارجة ؛ ومل حوث

   ملع ق  ابلسةا ا  مل لس ةنة  ملدمهن   وإجدمد حبوث اسحة  حول مملومقف ملسةا ة  ومالج  اعة  لل ج  ع مل لس ة   وت  ة    وعا  ع ذم   
   سااااااع  لدرم ااااا  قضااااااحل وا ااااااو  تومج  مجمل  ع مل لسااااا ة  وصاااااا ع مللدمر ووضاااااع حلول هلا  وعلد ممل متدم  ومحملاضااااادم  ومملوجزم  ممل علل    ااااا و  مل

لل ةئ  ملدولة   و  ايا  أخدى  يل زم مملدوز مل لس ة  لل حوث ابملوضوعة  وملناازمه  ملعل ة  ويع   على ت جةع ت ه  أربض  للومقع مل لس ة  ملدمخلم و 
                                                                                                                                   وت ادل مآلرمد                                                                     و لورت  يف أجومد احل حدي  مل ع  

ساااااحم   ي   مللةام ابلن اااااايا  وم حباث يف مملدوز احل خ ل وحدم  ث ث : وحدل ملساااااةا ااااا  ملدمخلة   وحدل مل حلة  مال ااااارتمتةجم  ووحدل مل حث ممل
  ملدأي تلوم هذد ملوحدم    ار ااا  أر ع  أ وم  احل ملن اااايا : و ا   مل حوث ومل حلة   ملساااةا اااة   وإجدمد مل حوث مملساااحة  مل جدي ة  وم ااا   عا

ملساااح  مل لساا ةنة   ملعام  وت اا ة  ربدم مسامد و  وعا  ملع    وعلد وتنلة  ممل متدم  وملللادم   تلوم هذد ملوحدم  ابلرتوةز على مملساا جدم  يف 
  وم وادقموعلى مملوضوعا  ملسةا ة  ذم  م مهة  مساص  ومليت حت اج إىل مل حث ملعل م 
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