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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

عااام  وت اااااااااااااا ةاا  ربدم مسامد و  وعاااش ملع اا   وعلااد وتنية  ممل متدمش وملللااادمش  تلوم هااذد ملوحاادمش ابلرتوةز على وم اااااااااااااا  اعاااش ملدأي مل
  وم وادق مملس جدمش يف ملساح  مل لس ةنة  وعلى مملوضوعاش ملسةا ة  ذمش م مهة  مساص  ومليت حت اج إىل مل حث ملعل    

  ت ناول هذد م ورمم قضاااحل  ااةا اااتة  دمخلة  وخارجة  2021ا اااتة  ملنلدي  مليت يلاادرها مملدوز للعام  ضاا حل م ورمم ملسااة   ثا ةملهذد ملورق  ه  
 هت  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر 

 
          

 رمم هللا  ربلس ني   ،76 ار  مإلر ال  ص ب 
 2964933-2-970+ش: 
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 القادمة   العامة التحديات التي تواجه إجراء االنتخابات  

 جهاد حرب 
خ ول هاا  حنو إا ا ة     2021قث  مصدمر ملدلة  حم ود ع اس اد وم مال  اباابش ملعاا  يف مساا  ع د احل وا و  اثين  ينايد  

  إجدمد مال  اباابش ملعاا  )مل  ديعة  وملدائ ة (  ومللاض   دعول ملناخ ني مل لس ةنةني لاقرتم  يف اومعةد وآجال حمددل و     ت ا ع  
  واحل مث رائ ة  ي  عه ا مجملل  ملوي  ملني   مل حديد  و ا أزمحت مل عدياش مملن ورل يف مللدمر  لا و  مملعدل للا و   وارتم ط  ت ديعة 

عل اش احل أاام إا ا ة  إجدمد  مل حدحلش و  عض مل   2021وا و  اثين  ينايد    11مللادر   اريخ    2007لسن     1مال  اباابش ملعاا  رق   
   فزل  ة  وق ا  مال  اباابش يف ملض   ملغد 

متث  حتدحلش أاام ملوصول  مليت  مساف مجلوهدي     اسال   عض  يف ممللا   مل  س  مملد وم ملدائ   ومللدمر  لا و  ل عدي  قا و  مال  اباابش  
ملعاا  مال  اباابش  هذد  ت عل       إلجدمد  مساف  قضاحل   إجدمد  ة ة   اسال   حم     ت  ة   وآلة   مللدس   ادين   يف    مال  اباابش 

مجدمؤها    مملزاع  وملدائ ة   مل  ديعة   لا  اباابش  ملرت ح  و دوط  مالقرتم    ادموز  حب اي   ملذيحل  ةلواو   مل دي   وأربدمد  مال  اباابش  
    م  اباب رلة  دول  ربلس نيابإلضارب  إىل ي ةع  
م  عدمض أه  مل حدحلش وملعل اش مليت قد تعرتض ملع لة  مال  ابا ة   و ا هتدف ملورق  ل لدمي توصةاش للسل      إىل هتدف هذد ملورق   

لوضع حلول  ةا ة  وتلنة  قادرل على جتاوز مل حدحلش  خال م حلم مللادا   هدل  ايف ملل  مج  اعها  ممل وقع مل لس ةنة  ومللوى ملسةا ة   
 ش ملعاا   مليت تعرتض ربدص  إجدمد مال  ابااب 

 وتغاضي عن أخرى حتدايتإزاحة   ...  التعديالت على قانون االنتخاابت
  أوثد حاج  أ ا ة  ل ناد  يام دقلدمي   يى ابمل دوعة   خاص   عد م لضاد    ابتتمما ال  ك ربة  أ  إجدمد مال  اباابش مل لس ةنة   

مل  ديع  يف وا و  اثين  ينايد      احل إحدى ع دل  ن ملنيام  2010على م  هاد ادل والي  رلة  ملسل   ملوينة  ومجملل     وربلدم  
ملسةا   مللدرل على مال  لال ملدقلدمي  يف حال  غور انلب رلة  ملسل   مل لس ةنة   و ا ابتت ضدورل ل جاوز أزا  م  علاد  

و  مل لس ةنة    ملوحدل  و ا دوعة   ل جديدم  عادل  مل لس ة    ملسةا    ملنيام  مل ومز   ني     ملثاث  إعادل  ملسةا    ملنيام   ل اش 
 مل ل  ممل ومز   ةنها   للنيام ملسةا   مل لس ة  ووذلك إبع ال ا دأ مل ل   ني ملسل اش مللال  على  )مل ن ةذي  ومل  ديعة  ومللضالة (  

قا و  ل عدي   مللدمر  لا و   هبا  مليت جاد  مل عدياش  لسن   متث   ملعاا   مال  اباابش  ملدمع   إلجدمد    2007   مجلهود  إيار  خ ول يف 
مال  اباابش وتنسج  اع م ومرمش مليت جدش  ني حدويت رب ح ومحاس ل جاوز  عض ملعل اش مما ي ةح ربدص  إجدمد مال  اباابش ملعاا    

مالت ام على ي ةع  ملنيام مال  ابايب ملذي   جدي على أ ا   مال  اباابش مللادا  ابع  اد  :  أوال؛  اا يل   هذد مل عدياش  تض نت 
تعدي  ملنص ممل عل  ابل زماحل  ني مال  اباابش مل  ديعة   :  واثنيا ملنيام مال  ابايب ملنسيب ابع  ار ملض   ملغد ة  وق ا  فزل دملدل ومحدل   

إلغاد مال رتمياش ملسةا ة   واثلثا   ف  ا ازا    وملدائ ة  إىل إجدمد م  اباابش ت ديعة  ورائ ة  مل حديد ممث   دع   :  )مالل زمم  ني   
قال     أي  علةها احل  مل وقةع  ممل لوب  مل لس ة (  مال ا    ابللا و   مالل زمم  مال  لال   ومالل زمم  وثةل   مل لس ة    لل عب  ووحةد 
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  ي عل    عدي  مل وات ملنسوي  ورربع  س  ها إىل  ورم عا للا و  م  ا   مل لس ة    م  ابا ة  واد حةها  وقد مت مالق لار على مالل زمم اب
: إجدمد  وخااسا% يف مللومل  مملرت ح  حبةث أص ح مل عدي  مادأل احل  ني أول ثاث  أمساد يف مللال   واحل مث احل  ني و  مر ع  مادأل   26

 عرتمض ومل عحل على قدمرمش جلن  مال  اباابش مملدوزي    تعدي  ل عض مللضاحل مل نة  ممل علل  ابملدد ملزانة  لا

 اليت تواجه االنتخاابت العامة القادمة الستة التحدايت 
متوز  يولةو    31واحل مث مال  اباابش ملدائ ة  يف    2021أحلر  اايو    22إ  جتسةد مملد وم ملدائ   إبجدمد مال  اباابش مل  ديعة  يف  

وإجياد  مللادم ي  لب مخندمط مللوى ملسةا ة  مل لس ةنة  يف حومر جاد لات ام على مجلوم ب مللا و ة  ومل نة  مملاب ل   للع لة  مال  ابا ة    
 مل الة :  ملس   لل حدحلش مليت تعرتض ملع لة  مال  ابا ة   وتلدمي مإلجا   على مل حدحلش م  ا ة    حلول

إجدمد مال  اباابش يف ادين  مللدس مل دقة  لض ا  ا ارو  مملومينني مل لس ةنةني "ممللد ةني" يف مملدين     ح    ف   يتمثل التحدي األول 
م لول على هذد مملومربل  أو تلدمي مل لب  ذلك ق   اعدرب  ال  مال  اباابش مإل دملةلة  يف      ف  محمل ادموز مالقرتم  ربةها  ي دو احل  

م    مال دملةلة   م حزمب  ق    مإل دملةلة  احل  مللادم وم  هاد ا اورمش ت  ة  م  وا   اارس      الج  أخاص     ؛  ذلك  جنحتآذمر  
 إىل صعو   ت  ة  م  وااش مإل دملةلة    م  اباابش مل نةست مليت جدش يف ملسن ني م خ تني م ارش 

 
 
 
 

 

  أ    2007لسن   1احل مللدمر  لا و  رق   20 لت مملادل   ابالت ام على ت  ة  حم    قضاحل مال  اباابشيتعلق التحدي الثاين  
    د وم رائ   احل "مثا ة  قضال  ناًد على تنسةب احل  ل  مللضاد م على" ت    حم    قضاحل مال  اباابش   أ   قا و  مال  اباابش على  

   يف ظ  م لسام مجلهاز مللضال  يف ملض   ملغد ة   ملذي ي   تعةةن  احل ق   ملسل   مل لس ةنة  يف رمم هللا  وق ا  فزل  ملذي ي   تعةةن
يف ق ا     2007هاز مللضال  ملذي عةن   ح وا  محاس  عد ملعام  احل ق   حدو  محاس  ال يعرتف  ل  مللضاد م على يف رمم هللا ابجل

إىل ت  ة    2011فزل  مما ي  لب مالت ام على آلة  ومضح  الخ ةار أعضاد محمل    مملنوي ت  ةلها  وقد أ ار مت ام ممللا   لعام 
"وربلاً  ح ام مللا و  ت    حم    قضاحل مال  اباابش احل رلة  ومثا ة  قضال    نسةب    أ    حةث  ص على  :حم    قضاحل مال  اباابش 

احل  ل  مللضاد م على  ويعلحل عنها  د وم رائ    عد م    ال مإلجدمدمش ل   ةل  ) ل  مللضاد م على( ابل  اور ومل ومرب   
قال ا ل جاوز مالحدمث مل  د م ول  س ب عدم  هذم ملنص  مل يعد    .ملوي   ورب  مللا و   و ا ال ق  م  لالة  ملسل   مللضالة "

 وابل ايل مل ي   ت  ة   ل  مللضاد م على ممل    علة      2014تن ةذ "مت ام مللاهدل" حىت  عد ت  ة  ح وا  ملوربام ملوي  يف عام  
 

  على مللةادل مل لس ةنة  مال   دمر يف جهودها ملدولة  لض ا  إجدمد مال  اباابش يف ادين  مللدس ابلضغط 1مل وصة : 
  إ  تث ةت 2 على ح وا  مالح ال مإل دملةل  ل  ح ادموز مالقرتم  يف ادين  مللدس وربلا لنص  دوتووول مال  اباابش 

يف ممل ارو  ابال  اباابش مل لس ةنة  جزد احل ملنضال ملوي  ومملومجه  مملس  دل اع مالح ال  وق حل جع   ح  ممللد ةني
مال  اباابش عنوم  جديد لل لاوا  مل ع ة  دمخ  ادين  مللدس  يف حال رربضت م  وا  مإل دملةلة  ملس اح  ذلك  

مقرتم  يف  احل ادموزمل لويت يف أي  احلدين   ويف     ملوقت ي   حل   ا  مللدس وربدض مإلرمدل مل ع ة  يف هذد ممل
  حماربي  مللدس 
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احل مللدمر    88تنص مملادل    حب اي  ملع لة  مال  ابا ة     ؛ ربة  ث    ويل جهازي مل دي  يف ملض   ملغد ة  وق ا  فزل التحدي الثالثأاا  
ي دح     ""تلوم مل دي  ابحملاربي  على أاحل ملع لة  مال  ابا ة  وأاحل مملومينني  اا يل :    أ  مال  اباابش على  2007  لسن   1 لا و  رق  
يف ق ا  فزل  وأاد ومقع   جد جلن  مال  اباابش مملدوزي  ضدورل  قةام  دي  محاس حب اي  ملع لة  مال  ابا ة      اسأل  ا دوعة هذم ملنص  

اع  اد على جهازي مل دي    اي  ادموز مالقرتم  مالاد ملذي ي  لب جتاوز إا ا ة  مل عحل  عدم ا دوعة  ع   مل دي  يف ق ا  فزل   ل
ي  لب تورب  آلةاش لض ا  حةادي  مل دي  يف    امممل دي  يف ملض   وملل ا     يابإلضارب  إىل ذلك ي دح مال لسام اسأل  حةادي  جهاز 

   مملن ل ني 

 

 

 

 

يف قا و  خاص لض ا  حتلني رتمج  مت ام آلة  مخ ةار أعضاد حم    قضاحل مال  اباابش لضدورل هنا  مل وصة : 
  م يدمف محمل    احل إا ا ة  رربع قضاحل أاام محمل    مإلدمري  "حم    ملعدل ملعلةا"  وض ا  محرتماها احل ق 

انح  ل  مللضاد م على صاحة  تعةني ( 1): وهذم ت امالمملاب ل    ق حل للابةارمش مل الة  أ  تساه  يف ملوصول 
مللضال  مللال  يف ملض   ملغد ة  خاص  م  هنا  قضال اوجودو  أصا يف ق ا  فزل  يض حل أعضاد محمل    احل مجلهاز 

اام مجمل  ع ملدويل  ل حل يف لدمقة  أهذم مسةار ممل دوعة  لل ح    وم  اظ على مجلهاز مللضال  "ملدمس " و يى  
ُجدْ على مجلهاز مللضال  مللال  يف ق ا  ف زل ملذي رع   ح وا  محاس يومل ملسنومش ملثاث  ممللا   ربإ  هذم مسةار  حْ

ع د مملاضة  وقد يلدم ا  د " ا ل " على عدم إا ا ة  داج أعضاد مجلهاز مللاض  يف ق ا  فزل اس ل ا يف مجلهاز 
 مللضال  مملوحد مما ي دي إىل رربض حدو  محاس هلذم مسةار  

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

   2007مت تعةةن   عد ملعام  ملحلل ن  يف ممللا   قد قنح  دعة  للجهاز مللضال  يف ق ا  فزل خاص  
هذم مسةار إا ا ة  جتاوز عل   مع  ار ي ةح ت  ة  محمل    احل قضال ا لاعديحل احل ملض   ملغد ة  وق ا  فزل   (3)

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

وق حل جتاوز (  و غض ملنيد عحل وجوده  يف أي احل مجلهازيحل )ملض   وملل ا ( أو متت محال ه  إىل مل لاعد  2006
 ملنلص م اص    ةج  ملوربال  لضال ا لاعديحل  على م  ت   ادمعال     مل وزيع مجلغدميف  عضاد محمل    ملسا ل  

 

إ  احل ملضدوري مالت ام  ني حدويت رب ح ومحاس و ةللني رباعلني على ا دوعة  أجهزل مل دي  احل خال حتديد مل وصة : 
ل دي  و نلةب قومعد ع   أربدمد مل دي  يف ملع لة  مال  ابا ة   و ا ق حل م  ابدمم أدومش تلنة  لل أود احل ع   أربدمد م

عد اش ادمق   يف ادموز مالقرتم  وحوهلا خوربا احل تدخ  مربدمد مل دي  يف ملع لة  مال  ابا ة  أو مملساعدل على تزويد ملن الج 
 و  دي  صنادي  مالقرتم    
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  1  عدي  قدمر  لا و  رق     2021لسن     1    ص مللدمر  لا و  رق      ةع  مال  اباب لدلة  دول  ربلس ني   التحدي الرابع:ي  ث   و
ع ارل رلة  ملسل   ملوينة  أين ا وردش يف مللا و  م صل   ع ارل رلة  دول     م   دل   حةث   أ  مال  اباابش ملعاا     2007لسن   

يد مل لس ةنة  ممل ث   و ا  لت مملادل ملثالث  احل مللدمر  لا و  مملعحدل على أ  "يلدر رلة  دول  ربلس ني رلة  اني   مل حد    ربلس ني
  وذلك  لت    مل دع  وملوحةد لل عب مل لس ة  اد واا رائ ةا      يدعو ربة  إلجدمد م  اباابش رائ ة  أو ت ديعة  أو أي انه ا"

لذي  م    مملادل ملدم ع  ان  على م  "جتدي مال  اباابش ملنلب رلة  دول  ربلس ني ابالقرتم  م د وملسدي"  إ  م  اباب رلة  دول  ربلس ني
خي لف جوهدحل عحل م  اباب رلة  ملسل   مل لس ةنة  مملل لدل على ملض   ملغد ة   ا ربةها مللدس وق ا  فزل      هو رلة  اني   مل حديد 

أي جل ةع مل لس ةنةني   ةن ا ملدلة  مملن ابب احل مل لس ةنةني     ربدلة  اني   مل حديد رلة  مل عب مل لس ة  يف ربلس ني ويف مل  اش
   1967مللدمر  لا و  ربهو لل لس ةنةني ملذيحل    هل  مال  اباب وه  ربلط مللاينني يف م رمض  محمل ل  عام  وربلا هلذم 

 حل مملد ح عضوم يف مللجن  مل ن ةذي   مل ي ةابل  هذم مل عدي  تلاداا  ني مل الز ابال  اباابش ملدائ ة    عد إجدمد مال  اباابش  يف حال  
حديد مل لس ةنة   و ا  دم مل لس ةنةني يف محناد ملعامل احل حله  يف مخ ةار رلة  دول  ربلس ني لعدم  ملني   مل حديد أو يف اني   مل 

    حلوهل  على مجلنسة  مل لس ةنة  مليت ت هله  لا  اباب  وعدم وجود قا و  ي ةح هل  ملعودل لدول  ربلس ني أو قدرهت  على ممار   ذلك
احل ملنيام م  ا   ملني   مل حديد مل لس ةنة  مليت حتدد    13هدي على مح ام مملادل  و ا أ  هذم مل عدي  يوجب إجدمد تعديٍ  جو 

  يديل  مخ ةار رلة  مللجن  مل ن ةذي  ملني   مل حديد ومليت تنص على "أ  ي   م  اباب مجةع أعضاد مللجن  مل ن ةذي  احل ق   مجملل   ب   
 ن ابب مللجن  مل ن ةذي  احل دمخ  مجملل  ملوي  "  ي   م  اباب رلة  مللجن  مل ن ةذي  احل ق   مللجن   ج  ت

 عدي  مت ام أو لو و دوتووول مال  اباابش لة   حل  ل     اج رلة  دول  ربلس ني  دال عحل رلة  ملسل   مل لس ةنة     م  اباب أ     و ا
  إ دملة    أ    اص  مال  اباابش يف ادين  مللدس  خ  ابجدمد إ دملة  هبذد مالت اقةاش للس اح لل لس ةنةني    ابل زمم  ممل ال     احل   مل لس ةنةو  

  مل زمااش   جتاوز  ع  ذري  مللدس  ادين   يفمجدمد مال  اباابش    نعملمإل دملةلة  حج     م  وا مالاد ملذي يع       ربلس ني   دول تعرتف    ال
   مل لس ة   مل دف ق    احل مجلا ب  أحادي   إجدمدمش ومختاذ   أو لو مت ام  يف  ملسل   

 
 
 
 
 

  حةث  طلب االستقالة  لقبول  بكتاب    طلب الرتشح  رفاقب   لةةد ح  ملرت ح ل ئاش ا عددل احل مملومينني    ويتعلق التحدي اخلامس:
  2005لسن     9  وهو ذمت  يف مللا و  رق   2007لسن     1لللدمر  لا و  رق     8جدى تعدي  ملنص يف هذد مل لدل م وىل احل مملادل  

    أ  مال  اباابش "ال جيوز ل ئاش مملوظ ني مل الة  تد ةح أ  سه  ملنلب ملدلة  أو عضوي  مجملل  إال إذم قداوم م  لاالهت  احل وظال ه  
ي  لب  ة ا " ربوتعترب استقاالهتم مقبولة وسارية املفعول اعتباراً من ذلك التاريخق   مملوعد محملدد لإلعا  عحل قومل  ملرت ةح ملنهالة    

"ال جيوز لل ئاش    : تلدمي اومربل  مجلهاش على مال  لال   2021لسن     1احل مللدمر  لا و  رق     6مل عدي  م خ  وربلا  ح ام مملادل  

إ  احل ملضدوري معادل ملنيد يف هذم ملنص ابجتاد ملغاد ع ارل رلة  دول  ربلس ني وملعودل إىل رلة  ملسل   مل وصة : 
احل جه   وعدم وضع اني      ومملني    ني  ياا  ملسل لعدم ملوصول إىل مل لادم ( 1)   وذلك لس  ني:مل لس ةنة 

( انح إ دملة  2أو ) مل حديد  دال احل ملسل    ممل    علةها  ني اني   مل حديد وم  وا  مإل دملةلة   حتت  ل   مالح ال 
اارم لعدم ملس اح ابجدمد مال  اباابش يف ادين  مللدس حبج  أ  مت ام مو او ي لب انها ملس اح إبجدمد م  اباابش لدلة  

دول  ربلس ني  لدلة  مل لس ةنة  ولة  ملسل     
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ما يفيد قبوهلا بطلب  مل ايل ذودها تد ةح أ  سه  ملنلب ملدلة  أو لعضوي  مجملل   إال إذم قداوم م  لاالهت  احل اناص ه   ومرربام  
    "ح الرتش
 نح  ل   جلهاش ق ول مال  لال       خاص  يف مجلهاز م  وا  مل لس ة     هذم مل عدي  ح  ملرت ح ل ئاش ا عددل احل مملوظ نييلةد  

 ومد م  وا  أو ملدائ   ابل ح   حب  مملوظ ني ملعااني      خاص وقدرهت  على ملرت ح  انهةك عحل إا ا ة  مختاذ هذد مجلهاش  
 دم ملذيحل يدف و   م اد ملذي قد    قدمرمش ممللادق  على "ق ول" مال  لال   عد ربومش مآلجال مللا و ة  إلعا  قومل  ملرت ةح ملنهالة ؛

 حبدااهن  احل ملوظة   ملعاا     يف ملوقت ذمت   ابلرت ح احل هذد مل ئاش احل جه  ويهدد  
 
 
 
 
 
 
 
 

  هةئ   ةئ  تض حل حدي  و زمه  مال  اباابش مل  ديعة  حبةث ت ةح ت ارب  مل دص جل ةع م حزمب ملسةا ة   ربة  ث     أما التحدي السادس:
ام ها مال  ابا ة    لممل ناربس   وملس اح لللومل  مملرت ح  وارب  ابللةام حب اهتا مال  ابا ة  احل دو  عومل  أو هتديد  وملع   حبدي  للرتويج  

فزل إجياد  ةئ  تناهض خ اب مل دمهة  وملعنف ومل عدض مملادي للح ل  مال  ابا ة  أو أي  أع ال ت سد  و ا ين غ  على  ل يت ملض   و 
عحل  أبهنا مع دمد اادي على م  ل  مال  ابا ّة   ي احل مللومل   وأ  تض حل هذد مل ةئ  حةادي  وارب  م جهزل وممل  ساش م انة  وم  عادها  

 مللةام ابع لاالش  ةا ة   
 
 
 
 
 

 

 

ني ومملن اب ني ال نإ  ض ا  ممار   ح  مملومينني يف ملرت ح يف مال  اباابش ملعاا   حل ربةه  ربئاش مملوظ ني مملعةمل وصة : 
  إبقلاله  احل ملع   أو ملوظة    و ا أ  ملنيام مال  ابايب ملنسيب  ض ا  حةال اعة ة  ودق  ين غ  أ   داه  احل حله

لة  مال  اباابش مللادا  ي ةح  لاد مملوظ ني يف وظة  ه  ملعاا  "مللومل " مملنلوص علة  يف قا و  مال  اباابش مليت   جدى ع
  ولة  مملد حني ذمهت  مالاد ملذي يزي  دو  أتث  ابع  ار أ  مل لال  وم حزمب ومللومل  ه  مليت تلوم اب  ل  مال  ابا ة

مل ابورباش احل م  غال مملومرد ممل اح  هل  يف ملوظة   ملعاا   لذم ربإ نا  لرتح إاا ملعودل للنص م صل  أب  ت و  م  لال ه  
ظ   اني اش ح  ا احل اتريخ إعا  قومل  ملرت ةح ملنهالة  اا ي ةح  ال لل وظ ني ملعااني مملعةنني ومملن اب ني ووذلك او

مجمل  ع مملدين للعودل إىل أع اهل  يف حال تدمجعه  عحل ملرت ح يف مال  اباابش ملعاا   أو إلغاد هذم مل دط  ا ينسج  اع 
ع  م جد احل اوعد مإلعا  عحل وملنيام مال  ابايب ملنسيب ووضع قةد علةه  أب  ي   حلول مملد ح على إجازل ف  ادرب

إعا  ملن الج ملنهالة  لا  اباابش      قومل  ملرت ةح ملنهالة  إىل   
 

  ض ا  حدي  مال  اباابش مل  ديعة  و زمه ها ي  لب وجود جس  رقايب رباع  )عديب ودويل(  ابإلضارب  إىل جلن  إمل وصة : 
مال  اباابش مملدوزي  وا  ساش مجمل  ع مملدين مل لس ةنة   أيخذ على عاتل  ملدقا   ملوم ع  على ملع لة  مال  ابا ة   دا ها  

  ادجعة  إضاربة  لض ا  ةت   جيب  م  ومل جاوزمش مليت قد حتدث يف ذم  ملةومعلى يوم مالقرت   اهذد ملدقال تل لد حبةث 
ولض ا  م  لالة  مجلهاش م  واة  وجهاش   حدي  و زمه  مال  اباابش خاص  يف ظ  وجود أتث مش مال لسام وا  سات 

وال دي  وملعاالني يف ادموز مالقرتم     دمف" على مال  اباابش مل لس ةنة "مإل  
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 القادمة  العامةالتحديات التي تواجه إجراء االنتخابات 
 

 2021( فبراير) شباط

 
  ت ناول هذد م ورمم قضاااحل  ااةا اااتة   2021ملنلدي  مليت يلاادرها مملدوز للعام    ضاا حل م ورمم ملسااةا اااتة     ثا ةملهذد ملورق  ه  

 دمخلة  وخارجة  هت  مجمل  ع مل لس ة  وصا ع مللدمر 

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 مملدوز مل لس ة  لل حوث ملسةا ة  ومملسحة 
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