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 *عاصم خليل

 

 ** الفلسطينية الدولة بناء عملية على العربي الربيع تأثير

 

 المقدمة .1

 علوى ملحفوا   و  ،2012على صفة دولة غير عضوو فوا مم ول مل ةحود  فوا عوال  ازت فلسطينح
معةبوور ملفلسووطينيون  وو    1بأغلبيووة وصووومت ملة ايووة ملاا ووة لح وول مل ةحوود   ،بووا رمق معضووو بصووفةها   كانةهووا

ملخطوووو  نصووورمم دبلو اسووويام لهووول خاصوووة فوووا لوووا غيووواد  سووورمييا وملوليوووات مل ةحووود  مم ر كيوووة خووو   ةلسوووة 
ةصو ت ملة ايوة ملاا وة  وعليوع، عواد ريويل ملسولطة ملوطنيوة ملفلسوطينية،  ح وود عبوال،  نةصورمم  لوى رمل 

حصوولع علوى معةورمد بدولوة مسو ية ون  ا حصا عليع ملرييل  ح وود عبوال ل يةاود  على ملرغل  ن  هللا
سورمييا  وقود وضو   فقط  قبا عد  وسابي   ن  لك، ةل ملةوصا  لى مةفاق وقف  طو ق ملنوار بوين ح وال ومئ

ا مإلسورمييلية، وقف  ط ق ملنار حدمم لةصاعد ملانف ملو   وسوفر عون مسةدوهاد عدورمت ملفلسوطينيين بالقنابو
 ووووو م ووووووك لك وض  حدمم إلط ق  يات ملصومر خ باةةا  مل دن مإلسرمييلية، ملةا وصلت  لى ةا وبيد، فض

                                                             
 ةا اة بيرز ت ، بن خليفة آ  ثانا للقانون ملدسةور  وملدولاكرسا ملديخ ح د داغا  ملاال،مسةا   دارك فا ملقانون  *

 بة  ن ملدرمسة ملةالية باللغة مإلنكليز ة:     ملورقة ب ثابة نسخة  ار   **
Asem Khalil, “Impulses from the Arab Spring on the Palestinian State-Building Process.” In: Constitutionalism, 
Human Rights and Islam after the Arab Spring, 861-878. Rainer Grote and Tilmann Röder (eds.). Oxford 
University Press, 2016. 

ملبحووم لودمر ملندور ممصولية ةةا اووة ملنسوخة ممخيور   ون   حلوة: آخور ةحوديم ل ووا ورد فوا مل قالوة باإلنكليز وة وملةرة ووة ملاربيوة  وو  وعود ةسووليل 
   ولل ةؤخ  باين ملعةبار ممحدمم ملةا ةرت عقد  لك 2013آد  7وكسفورد(؛ و  حةى 

دولوة لصوالا ملقورمر،  ون بوين  138  بحيم صوةت 2012ةدر ن ملثانا  29( مل ؤرخ فا A/RES/67/19قرمر ملة اية ملاا ة لح ل مل ةحد  ة 1
 منلر ملقرمر: دولة عن ملةصو ت  41ات دو  وعضاء فا مم ل مل ةحد ، فا حين صوةت ةس  دو  ضد ملقرمر، فا حين م ةن 193

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B 
  2013كانون ثانا  11بةار خ  -ملدرمسةض ن     –  حلة: مسةرةات ة ي  ملرومبط مل دار لها فا ملةوثيق 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

رفي  مل سوةو   مل سؤو عن مغةيا  وح د ملةابر ، 
 2فا كةايد ملقسال، ملةناح ملاسكر  لح ال 

وو –بوووودت فوووووةا وح ووووال آنووووو مك  ةحووووودةين 
حيوم دع وت فوةا  قاو وة  -على ممقا وقا منقسا ام 

ح ووووووال للهة ووووووات مإلسوووووورمييلية علووووووى غووووووز ، وفووووووا 
مل قابوا دع ووت ح ووال بدوكا رسوو ا ةوةووع ملسوولطة 
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   وفووا  مت ملسووياق بوودت 

و  ملاربية  ةحد  ويضام علوى دعول ةوةوع ملسولطة ملد
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   فقوود بوودت  صوور خوو   
فةور  حكول  ح ود  رسوا وكثور دع وام لفلسوطينيا غوز  
ة قارنة  و   وقوف  صور  ون ملهة وات مإلسورمييلية 

خوووو   فةوووور   2008/2009علووووى قطووووا  غووووز  فووووا 
وكالاوواد ، لابووت  صوور دورمم حاسوو ام  3حكوول  بووارك( 

 4ملةوصا لوقف  ط ق ملنار  فا

                                                             
ةدور ن ملثوانا  14سرمييلا رسو يام علوى قطوا  غوز  فوا بدو ملهةول مإل 2

ووُعلوون عوون وقووف  طوو ق  ، بوالةزم ن  وو  مغةيووا  وح وود ملةابور  2012
  ووفقووووا ل كةوووود ةنسوووويق ملدووووؤون 2012ةدوووور ن ملثووووانا  21ملنووووار فووووا 

لووووو  عووووودد ملضووووووحايا مإلنسوووووانية فوووووا ممرمضوووووا ملفلسوووووطينية مل حةلوووووة، ب
يين ييلسورم  6، فوا حوين قةوا بام  صوا 1399، دمءدوه 103ن يملفلسطيني
وور ت  224ووصوويد  فووا حووين لحقووت  ،وحوود  سووكنية فووا غووز  450 وُد  ِّ

 ون سوكان  12000وحد  سكنية  ولةأ حوملا  8000و بوضرمر طفيفة 
 دينة غز  ود ا   حافلة غوز   لوى   ةول ملطوومرت ملةوا وندويت فوا 

لى مثنةين  ن مل دمرل ملحكو ية  ،ن  بانا ممونروم بنى   14  ومئ
OCHA, Gaza Initial Rapid Assessment, Final Report, 
November 24-26, 2012.  
http://www.ochaopt.org/documents/gaza_initial_ra
pid_assessment_report_nov_2012_eng.pdf 

سرمييلية على قطا  غز  فوا لل ز د  ن مل الو ات حو  ملهة ات مإل 3
 وو دمفع ونةايةع، يرةى  رمةاة: ، سياقع2008/2009دةاء 

 

بوودم ملاووالل ملاربووا  خةلفووام نةيةووة ل ووا يسوو ى 
و بودو ون ملفلسوطينيين قود ةغيوروم  5بو"ملربي  ملاربوا" 

 ةووووأثير ةقيووويل  لوووى ملورقوووة  وووو   ويضوووام، حيوووم ةهووودد
 فوووووا سوووووي ا ول ملفلسوووووطينيين، علوووووى ملاربوووووا ملربيووووو 
مل ب ولوووة فوووا سوووبيا  وملةهوووود ملدولوووة إلقا وووة سوووايهل
ملقووووووانون  علووووووى خووووووا  بوةووووووع ملةركيووووووز  وووووو   لووووووك،

  ملصلة  مت ومل ؤسسات ملدسةور  

 مل سووووةحيا  وووون يكووووون  قوووود ونووووع حووووين فووووا 
 فووووا ملةغييوووور  وووون  كة لووووة غيوووور ع ليووووة وثوووور قيووووال
 ل ونوع  كا لة ملةكوون، غير دولة على ملاربا ملاالل
 ُيحووووودثها ملربيووووو   اينوووووة آثوووووار ةحديووووود مل  كووووون  ووووون

ولةحقيووق  وو   ملغايووة ي كوون   فلسووطين علووى ملاربووا
وون ملباحووم  وون ون يرمقوود  مةبووا   نهةووين: ممو  ي ك 

 ومل ةة ووووو  وممحوووووزمد ملقيووووواد ةسووووولوك ملفلسوووووطينيين 
                                                                                           
Camille Mansour, ‘Reflections on the War on Gaza’ 
(2009) 38 (4) Journal of Palestine Studies 91-95. 

فووا  قوووا   ندووور فوووا صوووحيفة نيو ووورك ةووواي ز، ودوويد بووودور ملووورييل  4
مل صووور   ح ووود  رسوووا وبرمغ اةيةوووع مللوووا ر  ملةوووا ومزنوووت بوووين ملةأييووود 
ملدوووابا لحركوووة ح وووال  ووو  مإلصووورمر علوووى ملحفوووا  علوووى ملسووو ل  ووو  

 سرمييا  يرةى ملط   على: 
David Kirk patrick and Jodi Rudoren, ‘Israel and 
Hamas Agree to a Cease-Fire, After a U.S.-Egypt 
Push’ (November  21, 2012) The New York Times. 
http://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middle
east/israel-gaza-conflict.html?pagewanted=all&_r=0  

ل ز ووووود  ووووون مل الو وووووات حوووووو  مل صوووووطلحات مل سوووووةخد ة لوصووووووف  5
 ملةغيرمت ملةا ةحدم فا ملاالل ملاربا يرةى  رمةاة:

Rami Khouri, ‘Drop the Orientalist term ‘Arab 
Spring’’ (August 17, 2011) The Daily Star 7. 
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/20
11/Aug-17/Drop-the-Orientalist-term-Arab-
Spring.ashx#axzz2HbiHXdjn   

http://www.ochaopt.org/documents/gaza_initial_rapid_assessment_report_nov_2012_eng.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/gaza_initial_rapid_assessment_report_nov_2012_eng.pdf
http://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middleeast/israel-gaza-conflict.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middleeast/israel-gaza-conflict.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/2011/Aug-17/Drop-the-Orientalist-term-Arab-Spring.ashx#axzz2HbiHXdjn 
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/2011/Aug-17/Drop-the-Orientalist-term-Arab-Spring.ashx#axzz2HbiHXdjn 
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/2011/Aug-17/Drop-the-Orientalist-term-Arab-Spring.ashx#axzz2HbiHXdjn 


 الفلسطينية الدولة بناء عملية على العربي الربيع تأثري

 

3 
 (2018/7) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

وردود وفاووووالهل مةةووووا  ملةحووووديات  (وملسووووكان مل وووودنا
ملدمخليوووووة مل خةلفوووووة ملةوووووا يومةههوووووا ملاوووووالل ملاربوووووا، 
 وي كن للباحوم  ون خو   مةبوا   و م ملونهو ملودخو 

 مل  حلوووووووة  ووووووون ةووووووودم  فيوووووود  فكر وووووووة ةع ليووووووو فووووووا
 ملةوصوا  لوى ملةهوود ةهودد     وملسةقرمء،  ل ون
باوووو    فاد ووووا ونووووع ي كوووون   حلووووة  لووووى خ صووووة

و ووو م  وووا ق وووت بافةرمضوووع  فلسوووطين  علوووى ملةوووأثيرمت
 نووو  ملبدميوووة  ووون خووو    ووو   ملورقوووة ملبحثيوووة لةكوووون 
وساسووووووام  ةينووووووام ل ز وووووود  وووووون ملةحليووووووا  ك ووووووا ون  وووووو   

خارج ملنطاق مل حدود لهو   ملورقوة  مل  حلات  ا
ملبحثيوووووووة، ملةوووووووا ةهووووووودد  لوووووووى ةحليوووووووا مإلةووووووورمءمت 

 ك ووا - ويضووام  مل  كوون مل نهةيووة لبنوواء ملدولووة  و وون
 ملخطوووومت ةحليوووا باووو  – ملورقووة  ووو   فوووا سووأفاا

 ملسووووولطة ملوطنيووووووة مل ةخووووو    وووووون قبوووووا ومإلةووووورمءمت
 قطوا  فوا ح ال ةقود ا ملةا وملحكو ة ملفلسطينية

 بدميووة ملثووورةين(  نوو  ممقووا علووى ووة ضوووء فووا غووز 
 وووميووا 2010 عووال وومخوور فووا ومل صوور ة ملةونسووية

 6 ملةوملا على 2011 عال

فووووا درمسووووة سووووابقة فووووا  ةلوووود  دووووابع فووووا 
مل حةوو  ل وضوو   و   ملدرمسوة، ربطوت بوين ع ليوة 

                                                             
 ن مإلدار   لى ون "ملثور  ملةونسية" ةةالوق بةلوك ممحودمم ملةوا ةورت  6

، وملةووا ودت  لووى ملطاحووة بووالرييل ز وون 2010كووانون ممو   18فووا 
  فوا حوين بودوت ملثوور  2011 كوانون ملثوانا 14فوا  ملاابدين بن علا
، ملةوووا وسوووفرت عووون مإلطاحوووة 2011 كوووانون ملثوووانا 25مل صووور ة فوووا 

 اال  ن  لك ملدباط  11بالرييل حسنا  بارك فا 

صووناعة ملدسووةور وع ليووة بنوواء ملدولووة فووا فلسووطين، 
علووى  وةوصوولت  لووى ون ملا ليةووين ةسووه ان وةحث ووان

 7 عووووواد  ةار وووووف ملدووووواد ملفلسوووووطينا و ووووون ي ثلوووووع 
وملحووووالت ملدرمسووووية ملةووووا ةُوووودر ل فووووا  وووو   ملورقوووووة 
ةهووودد  لوووى مل سوووا  ة فوووا  عووواد  ملةار وووف مل دوووار 

  ليها 

 المأزق الدستوري  .2

ح ووووووال حركووووووة ، فووووووازت 2006فووووووا عووووووال 
 ومحووود عووال باووود ملفلسووطينية، بالنةخابووات ملةدووور اية

 د  فووووا حركووووةملقيووووا–عبووووال   ح ووووود  وووون منةخوووواد
 ملفلسووووووطينية خلفووووووام  رييسووووووام للسوووووولطة ملوطنيووووووة –فووووووةا

عرفات  دكلت ح وال آنو مك حكو وة  للرييل ياسر
ةديووود  بقيووواد   سووو اعيا  نيوووة وحوووازت علوووى وغلبيوووة 
ممصومت فا مل ةلول ملةدور اا ملفلسوطينا  وفوور 
ملنةهوواء  وون ملنةخابووات دوورعت  سوورمييا بالعةقووا  

ل ملةدوووور اا مإلدمر  معضوووواء ح ووووال فووووا مل ةلوووو
وووا مل ةلووول ملةدووور اا عووون  ملفلسوووطينا  وعليوووع ُعط ِّ

 ملقيال ب ها ع ك ةلل ةدر اا  نةلل 

 ملسوووووووولطة وصووووووووبا ملةاوووووووواي  بووووووووين ريوووووووويل
ةقود ا ح ال  سوةحي م،  ملةا وملحكو ة ملفلسطينية

                                                             
7 Asem Khalil, ‘Constitution-Making and State-
Building: Redefining the Palestinian Nation’ in Rainer 
Grote and Tilmann J. Roder (eds), Constitutionalism 
in Islamic Countries: Between Upheaval and 
Continuity (Oxford: Oxford University Press, 2012) 
596. 
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سوورمييا ملودولا مل ةة وو  خاصوة فوا لووا  سوا  ة  ومئ
 فوور  خوو    وون  سوودود طر ووق فووا ملوصووو   لووى

 وقوود  ملفلسووطينية ملحكو ووة علووى مقةصووادية عقوبووات
 ويضوووووا ملفلسوووووطينية ملسووووولطة  ؤسسوووووات ُدوووووا  ع وووووا

 دفووو  عووودل بسوووبد لإلضووورمبات ملةوووا حصووولت نةيةوووة
  ووون ملاديووود ملاوووال، وُنقِّل وووت ملقطوووا   وووولفا رومةووود

وملصوووو حيات بومسووووطة  رمسوووويل رياسووووية  مل ؤسسوووات
 فوا ح وال، ومفقوت و سةدوار ع  ملورييل  كةد  لى
 وملدوليوووة آنووو مك، ومإلقلي يوووة ملدمخليوووة ملضوووغوط لوووا

  ووووون ةةوووووألف وطنيوووووة، وحووووود  حكو وووووة علوووووى ةدوووووكيا
كووووان بن كووووان   لووووك، و وووو   وح ووووال فووووةا  سووووؤولا

سوووورمييا مخةيووووار ملوووووزرمء    ثلووووا مل ةة وووو  ملوووودولا ومئ
فووا    اهوول دون غيوور ل ملةاا ووا فووا ملوو ين يرغبووون 

ملوحوود  ملوطنيووة،  نهايووة مل طوواد، لوول ةوونةا حكو ووة
 ،2007 عوال  كة باةفاق يس ى  ا عن نةةت ملةا

 8 وح ال فةا حركةا فا ةوحيد

 حكو ووة لووا فووا ملفلسووطينية ملسوولطة كانووت
 وحةووى 2006 دووباط فووا ملفةوور  ملومقاووة بووين ح ووال
 ون لحكو وة  ليية بالةناق ؛ فكيوف 2007 حز رمن
 مم ون، قوومت علوى سويطر  دون ون ةكوون لهوا ةحكل
مل دنيووةل لقوود كووان  ملخد وة  ووولفا وو ملاووال، ومل وا 

                                                             
طوو   عوكووا، "مةفوواق  :ل ز وود  وون مل الو ووات حووو  مةفوواق  كووة منلوور 8

مسات  ةلة ملدر ( 69ة 18( 2006 كة: قرمء  فا مل قد ات وملنةايو" ة
  148-142 ملفلسطينية

رد فاا ح ال  دكاليام بونفل ملدرةوة  ون مإلدوكالية 
ملةووووا وبوووودةها فووووةا وملسوووولطة ملفلسووووطينية علووووى فوووووز 

 ملحكو وة ح ال فا ملنةخابات  و ن ةهةهوا بودوت
ملقاي وووووة  مإلةووووورمءمت ح وووووال بةغييووووور ةقود وووووا ملةوووووا

ملاا وووة ملولوووايف   لوووى بالووودخو  معضوووايها للسووو اح
وسسوووووت حكو وووووة ح ووووووال وقوووووود   مم نيوووووةممةهوووووز  و 

ملةنفي يوووة"،  بوووو"ملقو  ةسووو ى ةديووود   سووولحة  ة وعوووة
 وووووون خوووووو   وز وووووور ملدمخليووووووة ملوووووو   ةخضوووووو   وووووو   

 ون يكوووون لهوووا و  دون  ة ا وووام، لسووويطرةع مل ة وعوووة
 قووووومت فووووا  وووون مل ة وعووووات مل وةووووود  بووووأ  صوووولة
ملةووووووا كانووووووت ةملدوليووووووة  للاقوبووووووات ونةيةووووووة  مم وووووون

 لحاولووووت ح ووووا ملوووودعل، ونقوووو (  ال هووووا غربيووووة
 وخور    صادر  ن مم وم   ن  ز د على ملحصو 

 (  يرمن  لك فا ب اة

ملةووا - نل ووة ملةحر وور ملفلسووطينية  بوودوت
 ملسووولطة و سوووؤولو فوووةا قيووواد  ةةا وووا دور وووا سوووابقام 

و لووك لةبر وور  و  يووة، وكثوور ةلاوود دورمم   –ملفلسووطينية
 ياووود   ملووو  ة عبوووال ملز ووواد  فوووا صووو حيات ملووورييل

  (ملةحر وووور ل نل ووووة ملةنفي يووووة مللةنووووة ريوووويل ويضووووام 
 قبووو  ح ووال وفووا  وو   ممثنوواء، ُطلوود  وون حكو ووة

 ملةحر ووووور  نل وووووة وقاةهوووووا ملةوووووا ملةفاقيوووووات ة يووووو 
 مللةنووووة  لووووى برنووووا و ملحكو ووووة وةقووووديل ملفلسووووطينية،
 لل ومفقوووووووة ملفلسوووووووطينية ملةحر ووووووور ل نل وووووووة ملةنفي يوووووووة
 ول بووود  ووون مإلدوووار   لوووى ون حركوووة ح ووووال  عليهوووا
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 حيووم ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة  وون ةووزءمم  ليسووت
، 1964 عوووال ةأسيسوووها عنووود  وةوووود  ةكووون  نهوووا لووول

ووووول  لل نل وووووة فوووووا  رحلوووووة لحقوووووة وةةووووودر ة ولووووول ُةض 
 ةووزءمم  لوويل ويضووام  مإلسوو  ا مإلدوار   لووى ون ملةهوواد

فووونن   لووك، و ووو  ( ملفلسووطينية ملةحر ووور  نل ووة  وون
لكنوع   للةوقيوت ملةوار خا نةيةوة فقط ليل ملومق    م

 وون  ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة قلووق ويضووام  ياكوول
باإلضوووافة  لوووى  مإلسووو  ية، ملة اعوووات  ووو  ملةاا وووا

 ح وووال صووواوبة ةدوووكيا  وقوووف  ة اسوووك  ووون قبوووا
مإلسووووو  ا بدوووووأن   كانيوووووة ضووووو ه ا  لوووووى  وملةهووووواد

  نل ة ملةحر ر ملفلسطينية  

 2003لوول يةضوو ن ملقووانون ممساسووا لاووال 
عوووود قوم  -دسووووةور   كوووون - 2005وةادي ةوووع لاووووال 

للحفووا  علووى نلووال حكووو ا فاووا  كافيووة و ؤسسووات 
وو لل سووووواعد  علوووووى ملةاووووواي  بوووووين وطووووورمد ملحكووووول 

  وووووون يكوووووون ولوووووولة مل خةلفووووووة  ك ووووووا ونووووووع لوووووول يصووووووور
 علوى مإلسورمييلا ملفاوا رد( مل فةر  ون يقوول بو لك
 وقود كووان  ملوودولا مل ةة و  ملنةخابوات، ول رد فاووا

 ملقوووووانون  فوووووا قومعووووود علوووووى ملاثوووووور مل سوووووةحيا  ووووون
 ملا وا علوى ملسولطة ةسواعد ون  ن دوأنها ممساسا

 ملخد وووووة  وووووولفا  ووووون طو وووووا  ضووووورمد ضووووووء فوووووا
 ملسولطة  ؤسسوات  الول و و  ا دا  ع وا ملاا ة 

ك ووا ةضوو ن ملقووانون ممساسووا وحكا وووام   ملفلسووطينية
 ةناقضووة  نحووت ريوويل ملسوولطة وملحكو ووة  دوووارمت 

 خةلفة حو   ا ية ص حياةهل وحدود ل   و م ولول 
 علوووووى قوووووادرمم  ملفلسوووووطينا ملةدووووور اا ةلوووووليكووووون مل 
 بووامدومت ملحكو ووة  ووزود  ةكوون ولوول بانةلووال، ملا ووا

 ملقطوووا  ك وووولفاةللحكووول بفااليوووة  ملةنفي يووة مل ز وووة
 9 (مم ن وقومت ملاا ة، مم وم  ملاال،

 علووووى وكوووو لك فوووونن ملقضوووواء لوووول يكوووون قووووادرمم 
 ملةووووا يةضوووو نها ملصوووورمعات ةسوووووية آليووووات ةوضوووويا
 لل حك ووة  دووهور  ففووا قضووية ملقووانون؛وو  ملدسووةور
 علوووى كوووان عليوووا، دسوووةور ة  حك وووة بصوووفةها ملاليوووا

ملةدوور اا  مل ةلوول ريوويل قوورمر فووا ملنلوور مل حك ووة
 وعضواء وخو  ا ملةوا ملقرمرمت ة ي  بنلغاء ةح ال(
 دعوا مسوةثنايية ةلسوة فوا ملسوابق ملةدر اا مل ةلل
 نةووووووايو عوووووون مإلعوووووو ن فووووووا ملفةوووووور   ووووووا بووووووين  ليهووووووا

 ملةدووووووور اا مل ةلوووووول وةووووووولا وعضووووووواء ملنةخابووووووات
حيووم منقسوول وعضوواء   ل ناصووبهل ملةديوود ملفلسووطينا

 يية مل حك ة، ولكن فا ملنهاية ةوصلوم  لى نةيةوة 
 فاد وووووووا ون ريووووووويل مل ةلووووووول ملةدووووووور اا وحووووووود  ل 
يسوةطي   لغوواء ةدور اات مل ةلوول ملةدور اا ملسووابق 

                                                             
ل ز وود  وون مل الو ووات حووو  وز ووة ملحكو ووة باوود وصووو  ح ووال  لووى  9

 ملسلطة منلر:
Asem Khalil, ‘Beyond the Written Constitution: 
Constitutional Crisis of, and the Institutional 
Deadlock in, the Palestinian Political System as 
Entrenched in the Basic Law (Forthcoming in 2013) 
11 (1) International Journal of Constitutional Law. 
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

 ل ون مل حك وووة لووول ةةحووودم ولووول يكووون  ووون  10كافوووة 
 فةووووووور  ون ةةنووووووواو  دوووووووورعية مإلةووووووورمءمت ملةووووووووا مل

مةخووو  ا وعضووواء مل ةلووول ملةدووور اا ملسوووابق ةملووو   
كووووان وغلبيووووة وعضووووايع  وووون فووووةا( وقووووا وم بةغييوووورمت 

 مل ثيور عديد  باد  ارفةهل بنةايو ملنةخابوات  و ون
 وو لةأكيود مل حك وة ةسوةخدل لل ون ح ال ل  ة ال،
  لوووى  لوووك ياوووود ورب وووا صووو حياةها؛ ةأسووويل  عووواد 
 ملقضووايا وملنلووال مل حك ووة قضووا  فووا ملثقووة مناوودمل
   عال بدكا

بوانق د   ح ال قا ت ،2007 حز رمن فا
غووووز ، وسوووويطرت علووووى  كاةوووود ملسوووولطة  د ووووو  فووووا

وفرضوووت  ملوطنيوووة ملةوووا كانوووت ةُووودير ا فوووةا آنووو مك،
  ح ووال سوويطرةها بووالقو  علووى غووز   نوو   لووك ملحووين

 ةغييوووورمت علووووى بوووونةرمء ملفووووور علووووى ح ووووال بوووودوت
  ون ملرسو ية ملةر ود  بنصودمر ملقانونا، بدءمم  نلالمل

 ملسووووولطة وصووووودرةها ملةوووووا ةلوووووك عووووون  خةلفوووووةة غوووووز 
بنعوواد   ك ووا قا ووت ( ملغربيووة ملضووفة  وون ملفلسووطينية

 ع ووو يين  ووولفين  يكلووة ممةهووز  مم نيووة، وعينووت
  كال اةواد بالا وا ملووزمرمت ةلوا رت حين فا ةدد،

 فووووا ملةدوووور اا  وووون ح ووووال مل ةلوووول بوووودو وعضوووواء
                                                             

رقول فوا ملقضوية عليوا مل حك ة ملاليا بصفةها  حك وة دسوةور ة قرمر  10
   ةوووووووفر علووووووى  وقوووووو  مل قةفووووووا، 19/12/2006بةووووووار خ  (1/2006ة

 :ةا اة بيرز ت
http://muqtafi.birzeit.edu/en/courtjudgments/ShowDo
c.aspx?ID=52112  

 بحوووور وح وووود ملوووو ين كووووانوم ةحووووت قيوووواد  قطووووا  غووووز ،
 بالةة وووووووا  ،(ملةدووووووور اا مل ةلووووووول ريووووووويل نايووووووودة

  ممسوور   ز  يهوول  ون ةوووكي   ةلوا ر ن بووأن لوديهل
 ملنلووووال لةغييوووور ونهوووول بوووودووم بنصوووودمر قووووومنين، حةووووى

وكووان  وون   ة ر ووة بطر قووة غووز  فووا ملقووايل ملقووانونا
آنووو مك، بوووين ملةووودخ ت ملةدووور اية ملها وووة فوووا غوووز  

ملقوووووانون مل ووووودنا ملووووو   مسوووووةُبدِّ  بال ةلوووووة ملاث انيوووووة 
ةملةووا  ووا ةووزم  سووار ة مل فاووو  فووا ملضووفة ملغربيووة( 

 ح وووال و وووو  وووا وحووودم ةووودلم كبيووورمم  ك وووا وحووودثت
 قضووا  بحيووم عينووت ملقضووايا، ملنلووال فووا ةغييوورمت
 ريويل صو حيات  ون   م ون  ن ملرغل علىة ةدد

 ةديودمم  قضواييام   ةلسوام  ودكلت ،(ملفلسطينية ملسلطة
وضووف  11 ةديوودمم  عا ووام   وودعيام  وعينووت غووز ، لقطووا 

 لوووووى  لووووووك، فقووووود قا ووووووت ح وووووال بنصوووووودمر قوووووورمرمت 
 قضووووايية باقوبووووة مإلعوووودمل، وُنفوووو ت بحووووق مل وووودمنين،

 ملسوووووولطة مل صووووووادقة عليهووووووا  وووووون قبووووووا ريوووووويل دون 
  نصوووو  عليوووع فوووا ملقوووانون   وووو ك وووا ملفلسوووطينية
 12 ممساسا

وعليوووع، قوووال ملووورييل  ح وووود عبوووال بحكووول 
ملضفة ملغربية  ن خ   مل رمسويل وملقورمرمت بقوومنين 

                                                             
لل ز د  ن مل الو وات منلور: صو ح عبود مل اطوا، "ومقو  ملقضواء   11

  134-131  ةلة ةسا ا 20( 2008ملفلسطينا فا قطا  غز " ة
كانت     ملقرمرمت  وضو  ملةابير عن م ة ا ات ملهيية ملفلسطينية  12

مل سةقلة لحقوق مإلنسان  منلر  ث م ملبيانات ملصادر  عون مللةنوة عوال 
   http://www.ichr.ps/ar/1/4?d=2012# :على  وق  2012

http://muqtafi.birzeit.edu/en/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52112
http://muqtafi.birzeit.edu/en/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52112
http://www.ichr.ps/ar/1/4?d=2012


 الفلسطينية الدولة بناء عملية على العربي الربيع تأثري

 

7 
 (2018/7) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

فووا لووا غيوواد  ةلوول ةدوور اا فاعووا  خوو   فةوور  
ملطومرت ملةا مسة رت ل ود  دوهر ومحود فوا حز ورمن 

، عوووين  ح وووود عبوووال سووو ل فيوووا  رييسوووام 2007
 آنوووو مك ملحكو ووووة فيووووا  حكو ووووة للوووووزرمء  وكانووووت

ووسوووولو، حيووووم   نوووو  ةوقيوووو  مةفاقيووووة خد ووووة ممطووووو 
 ملضوووفة فووواة مل ؤسسوووات لبنووواء ةديووود  بخطوووة بووودوت
و ووون  نوووا عووواد   ملدولوووة ةحضووويرمم لةأسووويل( ملغربيوووة

 ومسوةُينِّف ت ملفلسوطينية، للسولطة ملدعل ملدولا مل والا
لوول   لووك، و وو   وخوور    وور   سوورمييا  وو  مل فاوضووات

 علووووى ملةدوووور اية ةقةصوووور ةوووودخ ت ملوووورييل عبووووال
  وووون ملاديوووود  نوووواك بووووا كانووووت مل ز ووووة، ملةوووودخ ت

 ةلوك  ثوا ملةدخ ت ةملةادي ت( ملةا وحودثت ةودلم 
 ملدووركات، وقووانون  ملوودخا، ضوور بة بقووانون  مل ةالقووة
 ملدسوووووةور ة مل حك وووووة وقوووووانون  ملنةخابوووووات، وقووووانون 
  ملاليا

منةهووت فةوور  وليووة ملوورييل  2010فووا عووال 
عبوووال ومل ةلووول ملةدووور اا ملفلسوووطينا، ولكووون فوووا 

يووواد منةخابووات رياسوووية وةدوور اية فلسوووطينية، لووا غ
مسووووة رت وليووووة كووووا  وووون ريوووويل ملسوووولطة ووعضوووواء 
مل ةلووول ملةدووور اا  وقووود ربوووط باووو  ملبووواحثين  وووا 
بووين وصووو  فووةا وح ووال  لووى مةفوواق وملةفوواق علووى 
 ةووورمء منةخابووووات رياسوووية وةدوووور اية ةديووود   وةاووووا 
 وو م ملرةبوواط ع ليووة مل صووالحة ملفلسووطينية صووابة، 

 وووون مل سووووةحيا مل ومفقووووة علووووى  ةوووورمء  بحيووووم كووووان

ملنةخابوووات  ووون غيووور ملةوصوووا  لوووى  صوووالحة بوووين 
فوووووةا وح وووووال، ووصوووووبحت مل صوووووالحة  ووووو  ملوقوووووت 
دوووورطام ل نةخابووووات  وقوووود وصوووووبا ةليووووام  وووو   ووووورور 
ملوقووت ون ملفةووو  بووين ملضووفة ملغربيووة وقطووا  غووز ، 

فوووةا  ووون ةهوووة وح وووال / وبوووين ملسووولطة ملفلسوووطينية
ووصوووووبا ملنقسوووووال   ووووون ةهوووووة وخووووور  قووووود مةسوووووات،
 ملسياسا وملقانونا وكثر ةرسخام 

 بناء مؤسسات الدولة في ظل االحتالل .3

 ملبنيوووووة لبنووووواء ملةديووووود  فيوووووا  كانوووووت فكووووور 
 فكوور   ثيوور  ملحووة   للدولووة فووا لووا وةووود ملةحةيووة
 ومعةبرو وووا بهووو   ملخطوووة ودووواد كثيووورون  وقووود  للةووود 
  قا ووة  لوى فيووا  خطوة حيووم  ودفت 13رمياوة؛ فكور 
وحووواد    ع نووام  ولوول ةكووون ملومقووو ، مم وور بحكووول دولووة

 عووووال ملخطووووة  وووو   وضووووات  ملدولووووة لقيووووال ملةانوووود
 ملاووووالل فووووا ةغييوووورمت ويووووة سووووبقت وبالةووووالا ،2009
، 2010نهايوووووة  دوووووابية حركوووووة بووووودوت وو ة ملاربووووا

 ون خطوة ل  ة ال، مل ثير و ن(  ةونل وكانت فا
ملةوا نوادت  مم ودمد نفول ةحقيوق سات  لى فيا 
 حقوووق : ملثووورمت ملاربيووة باوود  لووك باووا ين و ووابهووا 

                                                             
13 Daoud Kuttab, ‘Fayyad’s Brilliant Two-Year Plan for 
Palestinian Statehood’ (August 27, 2009) Huffington 
Post http://www.huffingtonpost.com/daoud-
kuttab/fayyads-brilliant-two-yea_b_270253.html 

http://www.huffingtonpost.com/daoud-kuttab/fayyads-brilliant-two-yea_b_270253.html
http://www.huffingtonpost.com/daoud-kuttab/fayyads-brilliant-two-yea_b_270253.html
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وحكو ووووة  ملةصوووو ت حوووق و وووونا كا لوووة لل وووومطنين،
   14 ن وةا ملداد 

 برنوووا و ةةضووو ن وطلوووق علوووى ملوثيقوووة ملةوووا
 للحكو وة ملثالثووة ملفلسوطينية ملسولطة فيوا  ةبرنوا و

قا ووووة ملحووووة    نهوووواء: فلسووووطين" عنووووومن عدوووور (  ومئ
 مم وووووودمد ملوثيقوووووة  ووووو   وقووووود ةضوووووو نت 15" ملدولوووووة
 ملوطنيووة، ملوحوود  وةاز ووز ملحووة  ،  نهوواء ملوطنيوة:
 ملفلسوطينية، للدولوة ممبديوة ملااص ة ملقدل وح اية
 وةوووووأ ين حقووووووقهل، نيوووووا و ةاباوووووة مل ةيوووووين ح ايوووووة
 ملبدوووور ة، ملةن يووووة وضوووو ان ممسوووور ، عوووون مإلفوووورمج
 ملوووطنا، وملزد ووار ملقةصوواد  ملسووةق   وةحقيووق
 لة يووووووو  ملةة اعيوووووووة وملادملوووووووة مل سووووووواوم  وةحقيوووووووق
 ملسو  ة وةحقيوق ملردويد، ملحكل وةاز ز مل ومطنين،
 ع قووووات وبنوووواء ملووووطن، ونحوووواء ة يووو  فووووا ومم ووون
خطووة  ملوثيقووة ةضوو نت ك وا   يةابيووة ودوليووة  قلي يوة
 ودووو ا   ةوووا  ةن يوووة مل ؤسسوووات فوووا كا لوووة ع وووا

                                                             
14

 The SPIEGEL, ‘An Independent Palestine Will Be 
Inevitable’ (September 19, 2011) Spiegel Online 
International 
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-
interview-with-palestinian-prime-minister-an-
independent-palestine-will-be-inevitable-a-
787165.html   

ضوووو ن ملوثوووايق ملخاصووووة مل ندووووور  فووووا  ةلووووة  ووو   ملخطووووة  ةوووووفر   15
http://www.palestine-ملدرمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات ملفلسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطينية: 

articles/10412.pdf-studies.org/sites/default/files/mdf  
 على:ويضام ليز ة كنغة مإلباللو ةاحة 

Wafa, Palestinian News & Info Agency, at 
http://english.wafa.ps/?action=detail&id=12943  

وملةنلووووويل  ملقووووانونا وةحديثوووووع، مإلطوووووار ةوحيووووود  لووووك
 وةدووووةي  وملا ليووووات، للحكو ووووة وملهياكوووواملاق نووووا 
دمر  وملةصووالت، مل الو ووات ةكنولوةيووا مسووةخدمل  ومئ
وقوود حووددت ملوثيقووة وخيوورمم   وملبدوور ة مل اليووة مل ووومرد

 وملهييوووووات وملبووووورم و، وملسياسووووات قطووووا  ممولويوووووات
 وا  ملوثيقوة فالقطاعات ملةا ودوارت  ليهوا  ملةنفي ية
 وملبنيوة لقةصواد،وم وملقطاعات ملةة اعيوة، ملحكل،
  ملةحةية

 ملنقووود ةقر ووور  وووولفا صوووندوق  وقووود ةضووو ن
ون " 2011 نيسووووووووان فووووووووا مل قوووووووودل( IMFة ملوووووووودولا
  ةوووووووووورمء علووووووووووى مآلن قوووووووووادر  ملفلسووووووووووطينية ملسووووووووولطة
 دولوووة  ووون مل ةوقاوووة ملسووولي ة ملقةصوووادية ملسياسووات

ووا  آخو ين باووين  بدوكا فلسوطينية  سوةقبلية ةا ووا فا 
 مإلصوووو حات فووووا  ةووووا  ملحافووووا ملعةبووووار سووووةلها
فووووووا مل ووووووا  ملاووووووال ومل ةووووووالت  وبنوووووواء مل ؤسسووووووات

عوون    اثلووة  يةابيووة وقوود صوودرت ةقووار ر 16مل اليووة" 
 ملبنوووك  لووك فووا ب ووا  اةبوور  وخوور ، دوليووة  نل ووات
 وة ياهووووا معةبوووورت خطووووة مل ةحوووود ، ومم وووول ملوووودولا
 ون  17فلسوطين  لدولوة"  وي د دوهاد "ب ثابوة  فيا 

 و ايكووا ك وسووون  ةهووة وخوور ، فقوود ووضووا باةر ووك
 بوسوت" "ةيوروزمليل صحيفة فا ندر  قا  فا سين 

                                                             
16 Oussama Kanaan, Javier Gomez, Udo Kock, and 
Mariusz Sumlinski, Staff Report for the Meeting of 
the Ad Hoc Liasion Committee (Brussels: IMF, 2011). 
http://unispal.un.org/pdfs/IMF_AHLCrep130411.pdf  
17

 The SPIEGEL (n 14).   

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://english.wafa.ps/?action=detail&id=12943
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 (2018/7) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 خبووورمء ةقر ووور ون خ صوووة ،2011 نيسوووان 24 فوووا
يةووود قرمءةهووووا بحووو ر و لووووك  ملوووودولا ملنقووود صوووندوق 

 بوين ملةاواون  علوى ياة ود  نع وولم،: "لحسباد ملةالية
 عوووود  علوووى يةوقوووف  نوووع ثانيوووام، وفلسوووطين؛  سووورمييا

 يأخو  ل  نوع ثالثوام، ملفلسوطينية؛ ملسولطة لسويطر  غز 
 للسووولطة ملسياسوووا مل وسووو  ملعةبوووار ملسوووةادمد فوووا

ملدولوووووووة، وملوووووو   يسوووووووة ر فوووووووا  إلقا وووووووة ملفلسووووووطينية
 18ملةباطؤ" 

 علوووووى ياة ووووود ملخطوووووة وعليوووووع، فووووونن نةووووواح
 ملخطووة ةهوودد حووين فووا ملحووة  ، سوولطات ةاوواون 
 علوى مم ثلوة ووحود  ل حوة   حود وضو   لى نفسها
ملةطوووو ر فوووا ممرمضوووا مل سووو ا    وووو ملةنووواق   ووو م

 مإلسورمييلية ملسويطر  ةحت ةزم  ل ملةا  ناطق "ج" 
 ملدرمسوووات  اهووود لفيوووا   ووو   قابلوووة وفوووا  ملكا لوووة

 خطةع، لل ياطِّ فيا  ةومبام  قناوام  حو  ملفلسطينية
 ك يوووووووا ملبروفيسوووووووور علوووووووى ملسوووووووؤم  ملووووووو   طرحوووووووع

 ملحووة  ، ةحووت دولووة بنوواء "كيووف ي كنووك:  نصووور
 نوواطق ةاةبوور خووارج حوودود ا ويحلوور  فووا وخاصووة

 ل ب ومفقوووة سووولطات  علوووى مم ووون ملووودخو  مليهوووا
ل وبوودلم  ووون  لووك فقووود ("جة مل نطقوووة  ثووا ملحووة  

قووال بةوضوويا ملحاةووة للوودعل ملوودولا لةأسوويل ملدولووة 
                                                             

18 Patrick Clawson and Michael Singh, ‘Is the 
Palestinian Authority really ready for statehood?’ 
(April 24, 2011) The Jerusalem Post.  
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=2
17691  

 فيوا  خطوة ةفةور  وخور ، وبابوار  19ملفلسوطينية 
  سووووورمييا علووووى سيضووووغط ملووووودولا ةغيوووور مل نوووواخ ون

 ملفلسوووووطينية ملدولوووووة بنووووواء فوووووا ومل سوووووا  ة للةاووووواون 
 عوم وا  لوى ةانودة ملاربا لقد وسهل ملربي   ملفالية
ملنةخابيووووة  وملوووودور  ممز ووووة مموروبيووووة  ثووووا وخوووور ،

و لوووك  ملفلسووطينية، ملقضووية ةه وووي  فووا( مم ر كيووة
حع فيا  وعليوع، فونن  20 2012 عال وفقام ل ا وض 

 ملفلسووطينيينةهووود  و ووال عقبووة يدووكا ملاربووا ملربيوو 
  ملدولة لبناء وو و ال ةهود فيا 

 ضوود ، مزدمدت مل لووا رمت2012فووا عووال 
 وسوووووواار وخاصووووووة ممسووووواار، بسووووووبد ز وووووواد  فيوووووا 
ملووبا  بووأن  وو   مل لووا رمت كانووت  وياةقوود  ملوقووود
مم ووون  قوووومت وقا وووت فوووةا، ونصوووار قبوووا  ووون  ووودبر 

 نفسووووووع عبووووووال وقوووووود مسووووووةخدل 21 بالةغاضووووووا عنهووووووا
لإلدوووووار   لوووووى  ووووو    "ملفلسوووووطينا ملربيووووو "  صوووووطلا

 مل ةلووا ر ن  وو  ةضووا نع عوون ووعوورد مل لووا رمت،

                                                             
سو ل فيوا ، ريويل  دولة فلسطينية فا غضون عا ين:  قابلة  و " 19

-58  ةلة ملدرمسات ملفلسوطينية( 1ة 39( 2009ملوزرمء ملفلسطينا"ة
74  

20
 Donald Macintyre, ‘Salam Fayyad: ‘We have never 

been more marginalised’’ (26 July 2012) The 
Independent. 
http://www.independent.co.uk/news/people/profile
s/salam-fayyad-we-have-never-been-more-
marginalised-7976731.html  
21   Khaled Abu Toameh, ‘A "Palestinian Spring": A 
Renewed Fatah Bid to Remove Fayyad,’ (September 
14, 2012) GATESTONE Institute.  
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian
-spring-fayyad 

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=217691
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=217691
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian-spring-fayyad
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian-spring-fayyad
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 لوووول  وووو   مل لووووا رمت ون وقوووود مةضووووا 22و طووووالبهل 
وووووا ك وووووا- ةكووووون  بدميوووووة علوووووى ع  وووووة -ملوووووبا  ةأ  
ك وا – فلسوطينا لربي  ي كن ول ملفلسطينا"، "ملربي 
وو   ووووودبر ، لةهوووووود نةيةوووووة ون يكوووووون  –ملوووووبا  ورمد

 ون ةحا  حلها  فا ةرغدملةا  ملقياد  ةدع ها

د ت عوووووال منةهوووووت فةووووور   ملسووووونةين ملةوووووا ُحووووود ِّ
ودولة مم ر ملومق  ملةا ط ا  ليها فيا   ،2011

ل  آنو مك ملفلسطينا ملقةصاد وكان لل ةةدكا باد 
 ومل سواعدمت مإلسورمييلية ممسوومق علوى  اة ودمم  يزم 

 علوى قوادر ن ويضام غير ملفلسطينيون  وكان ملدولية،
  م باإلضافة  لوى   ملطبياية  ومرد ل ىعل ملسيطر 

فاقووووووووودين للسووووووووويطر  علوووووووووى  للوووووووووومون ملفلسوووووووووطينيين 
وغيوور قووادر ن علووى ملسووةفاد   وون رؤول  حوودود ل،
 ملةوا ي ةلكونهووا  ومل اليووة وملطبيايوة ملبدوور ة مم ووم 

 بايوود  ملحووة   لووا وةووود ملةن يووة فووا وعليووع بوودت
 فيووا  رد   ،2011 ويلوو  وفوا  فيوا   ةنواو  عون

 صوووووووحيفةمل ووووووون  عليوووووووع مل طوووووووروح ملةسووووووواؤ  علوووووووى
 ون   ةأكودمم  يكون لول بأنوع "Der Spiegel"ممل انيوة 

 وليةووووع، فةووور  سوووةةوحد خوووو   ملفلسووووطينية ملدولوووة ون
 ون فوووا دوووك   لديوووع ودنوووى لووويل ونوووع  ووون ملووورغل علوووى
 23مل طاد  نهاية فا سيحدم  لك

                                                             
 مل رة  ملسابق  22

23
 The SPIEGEL (n 14).   

المركز القانوني للدولة غير العضوو فوي امموم  .4
 الجمعية العامية لألمم المتحدةالمتحدة في 

ل ريووووويل ،2011 ويلوووووو  فوووووا  ملسووووولطة ةقووووود 
 ل نل ووووووووة ملةنفي يووووووووة مللةنووووووووة وريوووووووويل ملفلسووووووووطينية،

 مم ووووون  ةلووووول بطلووووود  لوووووى ملفلسوووووطينية، ملةحر ووووور
 مل ةحووود ، لح ووول ملاوووال مم وووين طر وووق عووون ملووودولا،
 لفلسوووووووطين فوووووووا مم ووووووول ملكا لوووووووة ملاضووووووووية لطلووووووود
مل ةحوووود   لح وووول ملكا لووووة  ل ون ملاضوووووية  مل ةحوووود 
 بأغلبيوة مم ون  ةلول  ون بال ومفقوة ةوصوية ةةطلد

  لووووك فووووا ب وووواة عضووووومم  15 وصووووا  وووون وعضوووواء 9
 بأغلبيوة وةصوو ةام  ،(ملاضووية ملدمي ة ملخ سة ملدو 

لووووووول ُيقب وووووووا طلووووووود   ملاا وووووووة ملة ايوووووووة فوووووووا ملثلثوووووووين
 فووووا مل ز ووووة ممصووووومت ةووووأ ين لةاوووو ر ملفلسووووطينيين

  مم ن  ةلل

 سوواى ةقووديل ملطلوود، علووى سوونة باوود  وورور
 فوووا بفلسوووطين عبوووال  لوووى ملحصوووو  علوووى معةووورمد

 عضووو، غيوور كدولووة مل ةحوود  لح وول ملاا ووة ملة ايووة
  لفلسووووطين ملسووووابق مل رمقوووود ب ركووووز حةفووووا  وووو  مل

 ةصووو ت ممغلبيووة لل وورور،  لووى ويحةوواج  وو م ملقوورمر
 لصوالحها صوةام  138 فلسطين على وعليع حصلت

ملووووووودو  ممعضووووووواء  ووووووون  دولوووووووة 193 وصوووووووا  ووووووونة
 كوووو  وقوووود ودووووار 24ملحوووواليين فووووا مم وووول مل ةحوووود ( 
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 ولويل  لوى ،1967 عوال حدود  وا قبوا ملطلبين  لى
  عوو ن فوا  ووو  نصوو  عليووع ملةقسوويل، ك وا خطوة

 25 1988 لاال ملفلسطينا ملسةق  

 خطوووووووة A/RES/67/19 ملقووووووورمر وصوووووووف
 ملسولطة كخطوة مل دوار  ليهوا – 2009فيا  لاال 

 خطوة بنواء" بأنهوا -2009 لاوال ملفلسطينية ملوطنية
 غضوووووون  فوووووا  سوووووةقلة فلسوووووطينية دولوووووة  ؤسسوووووات
ووود ،"سوونةين   ووو م فوووا مإليةابيوووة بالةقيي وووات" ك وووا رح 
 ملبنوك قبوا  ن ملدولة إلقا ة ملسةادمد حو  ملصدد
 26 ملووودولا" ملنقووود وصوووندوق  مل ةحووود  ومم ووول ملوودولا

 ملةقوودل بووأن منطباعووام   ن  ثووا  وو م ملةوصوويف ياطووا
 فوا" عضوو غيور دولوة"  ركوز على للحصو  بطلد
 ل   دووا لة مسووةرمةيةية  وون ةووزء  ووو مل ةحوود  مم وول

 ضلا بطبياوة ملحوا ؛ من ملقورمر  ون   م ملنطبا 
وووووووووة ملحاةووووووووة عووووووووون نفسووووووووع عب ووووووووور  لسوووووووووةيناد ملُ لح 

 ياطوووووووا ملقووووووورمر ك وووووووا ون  مل فاوضوووووووات وةسووووووور اها
 ومقوووف   لوووى مإلدوووار  خووو    ووون  خةلفوووة منطباعوووات

 ب ووا ملفلسووطينية، ملةحر وور ومئع نووات  ةاوودد  ل نل ووة
                                                             

وعلن مل ةلل ملوطنا ملفلسطينا فا ةلسةع مل ناقود  فوا ملااصو ة  25
ةةوووفر   1988 ةدوور ن ثووانا 15ملةزمير ووة مسووةق   دولووة فلسووطين فووا 

نسووووووووووووووخة عوووووووووووووون  عوووووووووووووو ن ملسوووووووووووووووةق   علووووووووووووووى  وووووووووووووو   ملصوووووووووووووووفحة: 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741  

ليز وة علوى  نةود  ملفكور كوقد ندرت ةرة ة غير رسو ية  لوى مللغوة مإلن
 ملاربا على مل وق  ملةالا:

http://www.multaqa.org/pdfs/PNC%20INDEPENDAN
CE%20DECLERATION.pdf 
26
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 وخطووووة ،1988 لاووووال ملسووووةق    عوووو ن  لووووك فووووا
 ملةقسيل ملصادر  عن ملة اية ملاا وة لح ول مل ةحود 

ملُ اطووى فوووا  وبالةووالا فوونن ملنطبووا   1947 لاووال
   م مل وض   و  ضلا ويضام 

 مإلعووو ل ووسوووايا ملقيووواد  كانوووت ةصوووور   وووا
 ونووع منةصووارل دبلو اسووا فلسووطينا،ملفلسووطينية علووى 
 ملة ايوووة فةصوووو ت   و قي وووة ر ز وووة  وووو بامغلووود

  دولوووة وصوووبحت يانوووا بوووأن فلسوووطين قووود ل ملاا وووة
 ول عنصورمم ةأسيسويام للدولوة، ليل بالدولة فالعةرمد

  ملة ايوة ملاا وة لح ول مل ةحود  فوا ملةصو ت حةى
 لول ةكون فلسوطين ملقانونيوة، وب لك فننع و ن ملناحية

وحةوووووى باووووود  لووووووك  ،2012 قووووورمر عووووووال قبوووووا دولوووووة
  ملةصو ت ل ي كن معةبار ا دولة ويضام 

علووووى  ملحصووووو  بووووأن ملووووبا  يةوووواد  وقوووود
 يسوها قود عضو فا مم ول مل ةحود  غير صفة دولة
 لووووى ملوكووووالت مل خةلفووووة لح وووول مل ةحوووود   ملوصووووو 

 مللةووء  لوك فوا ب وا وغير ا  ن مل نل وات ملدوليوة،
 ل ونووع وبووالرغل  وون   ملدوليووة ةملةناييوو مل حك ووة  لووى
 قوود مل ةحود  مم ول فوا ملاضوو غيور ملدولوة صوفة ون

دور ةيسوووووير  فوووووا  ووووو م مل ةوووووا   ل ون  لهوووووا يكوووووون 
ملوصو   لى  نل ات دولية وخر  ل ي كن معةبوار  

  لوووى فالوصوووو  خطوووو  ةلقاييوووة وو خطوووو   ضووو ونة 
  ةووورمءمت علووى سووياة د ممخووور   ملدوليووة مل نل ووات
 للووودو  ملسياسوووية ملخيوووارمت ةاكووول ملةوووا ملنضووو ال،

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
http://www.multaqa.org/pdfs/PNC%20INDEPENDANCE%20DECLERATION.pdf
http://www.multaqa.org/pdfs/PNC%20INDEPENDANCE%20DECLERATION.pdf
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

 ن ملةودير باإلدوار  فوا  و م ملسوياق ون    ممعضاء
 فووووووووا ملاضوووووووووية كا ووووووووا عضووووووووومم  فلسووووووووطين ُقبِّل ووووووووت

 دولووووة صووووفة علووووى قبووووا حصوووولها حةووووى "مليونسوووكو"
ياووزز  مل ثووا  و وو م  مل ةحوود  مم وول فووا عضووو غيوور
 فلسوطين بوأن قبوو : ملورقوة  و   فوا مل قد وة ملحةوة
  سوووةقلة سياسوووية ع ليوووة  وووو ملدوليوووة مل نل وووات فووا
عضوووو فووووا  غيووور صوووفة دولوووة علوووى حصوووولها عووون

 مم ل مل ةحد   

ملةوةع  لى ملة ايوة ملاا وة  كان وعليع فن م
 غيوووور دولووووة وملحصووووو  علووووى صووووفة لح وووول مل ةحوووود 

 ضووووافية  لفلسووووطين و  م ةيووووازمت يضوووويف ل عضووووو
 ول يؤسوووول دولووووة، ول مل ةحوووود ، مم وووول فوووواحقيقيووووة 

 ملدوليووووووة مل نل ووووووات فووووووا ملنخوووووورمطيسوووووواعد ا فووووووا 
ف وووا  ملدوليوووة، ملةناييوووة ب وووا فيهوووا مل حك وووة ممخووور ،
 ملخطووووووووو   وووووووو    وووووووون ورمء ملحقيقووووووووا ملهوووووووودد  ووووووووو

ملدبلو اسوووويةل ي كوووون ملقووووو  بووووأن ملهوووودد  وووون  وووو   
خاصة فوا لوا  ملخطو  كان  حليام وكثر  نع دوليام،

عوووودل رضووووا ملدوووواد ملفلسووووطينا عوووون قيادةووووع ملةووووا 
وفووووووا لووووووا عوووووودل  ل سووووووةقبلية،ملرؤيووووووة م ةفةقوووووور  لووووووى

 فوووووووووا ملةقووووووووودل وعووووووووودل  صوووووووووالحة، ملةوصوووووووووا  لوووووووووى
 ودرةووووووت يلووووووا، وفي ووووووا   سوووووورمييا  وووووو  مل فاوضووووووات

  مدعايا لدعل  ثالين

 ملفلسووطينية ملدبلو اسووية ملخطووو   وو   رمفووق 
 فلسوطين، دسةور دولوة  درو  ل ناقدة  حياء  حليام 

ك وا  27 2003 مل   وُعلِّن عن آخر  سود  لع عوال
 ملوووووووطنا مل ةلوووووول ريوووووويل ملزعنووووووون، ةوووووورول سووووووليل

 ث ثوة 2011ملفلسطينية فوا ملاوال  ملةحر ر ل نل ة
 ملخبووووووورمء عقووووووودت  ووووووو   ة وعوووووووة  ووووووون مةة اعوووووووات
ةوقووود سووو يت  ووو   مل ة وعوووة بدوووكا غيووور  وملساسوووة
 وحوووودم ل ناقدووووة ("ملدسووووةور  عوووودمد لةنووووة"بووووو رسوووو ا
ل ب ةووورد ون 28 ملدسوووةور ل دووورو   سوووود   طلووود ُقووود 

 لووول ،2011 عوووال فوووا ملاوووال مم وووين  لوووى ملنضووو ال
 باود ،2012 عوال فوا  وخور    ور      مللةنة ةناقد

 مم ووول فوووا عضوووو غيووور دولوووةم  بفلسوووطين ون معةُووورِّد
 ضوووورور   لووووى وصووووبا  نوووواك  دووووار  كبيوووور  مل ةحوووود ،
فووووووال نطق ورمء  وووووو   ملخطووووووو   29 ملدسووووووةور معة وووووواد

ي كوون مةباعووع علووى ملنحووو ملةووالا: "ب ووا ون فلسووطين 
                                                             

للحصو  على نسخة  ةرة ة ةغير رس ية( لل سود  ملثالثة ل درو   27
 ن،    ةاليقات   ةاز ، منلر:دسةور فلسطي

Nathan Brown, ‘The Third Draft Constitution for the 
Palestinian State: Translation and Commentary’ 
(2003) Palestinian Center for Policy and Survey 
Research. 
http://www.pcpsr.org/domestic/2003/nbrowne.pdf 

وونا دخصيام قد داركت فا     ملةة اعات  منلر ةغطية مل ةلل  28
 ملوطنا ملفلسطينا له م ملحدم:

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-
15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-
12&Itemid=356&lang=ar 

منلوور علووى سووبيا مل ثووا   ووا كووان يقولووع ريوويل ملسوولطة ملفلسووطينية،  29
 ووود عبوووال، فوووا  ووو م ملصووودد  " وون غيووور مل نطقوووا ون نبقوووى بووودون  ح

 نوواك  دوورو  دسووةور نا ووا عليووع مآلن، ونأ ووا فووا ملحصووو   دسووةور 
على ةاليقات  ون ملة يو ، وب ةورد ون يوةل ملنةهواء  نوع، سويةل عرضوع 

 فر على مل وق  ملةالا:و للةهور"    م ملخبر  ة
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=Vi
ew&id=232662  

http://www.pcpsr.org/domestic/2003/nbrowne.pdf
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-12&Itemid=356&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-12&Itemid=356&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-12&Itemid=356&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-12&Itemid=356&lang=ar
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=232662
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=232662
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 (2018/7) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 بووود ون نةصووورد علوووى قووود وصوووبحت دولوووة مآلن فووو 
  م ملنحو، فونحن بحاةوة  لوى دسوةور كبقيوة ملودو ، 
لى مسةخدمل ر وز للدولوة، وةدوكيا حكو وة ةديود   ومئ

  30للدولة،  لخ" 

  ووووووو ممخوووووو  باووووووين ملعةبووووووار آخوووووور  ثووووووا 
 كن كانيووة و  دولووة؛  قا ووة عوواد  ةةبوو  ملةووا ملقضووايا
  مل ةووواور  ملوودو   ووو  كونفوودرملا مةحووواد فووا ملوودخو 
  وون قوود طلوود عبووال ون باوو  ملةقووار ر  كوورت وقوود

  ووووو م فوووووا ملةفكيووووور ملبووووودء فوووووا فوووووةا حركوووووة زع ووووواء
 ممردن، مل لوووووك  لوووووك ك وووووا يبووووودو ون  31ملسوووووينار و،

  وووو  ملخيووووار  وووو م قوووود بوووودو ب ناقدووووة عبوووودهللا ملثووووانا،
ويضوووام علوووى ملووورغل  ووون ونوووع قووود  ُنفِّوووا  لوووك  نةنيوووا و

 و ن ملةدير   حلةع ون مل وقوف 32 بدكا رس ا
 وكوود ونووع ل ي كوون  ناقدووة و  كونفدرمليووة ملفلسووطينا

و ةوددمم،   فلسوطين دولوة ةأسيل باد  ل ممردن   
وقوووود ةوووول قبووووو   مآلن: "فووووال نطق ورمء  وووو   ملخطووووو 

 مل ةحوووود ، مم وووول فووووا عضووووو غيوووور كدولووووة فلسووووطين
                                                             

منلوور  ووا قالووع وح وود قر وو  حووو   وو م مل وضووو : "نحوون بحاةووة  لووى  30
"  دلم  وون حكو ووة للسوولطة ملفلسووطينيةةدووكيا حكو ووة لدولووة فلسووطين، بوو

 فر على مل وق  ملةالا:و   م ملخبر  ة
http://m.aawsat.com/content/13562185638394444
00/aaa%20News%20and%20Politics  

   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا: 31
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/12/
13/342629.html  

   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا:32 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/152364.
html  

 باووود  وووا سوووينار و ات عووون بالحوووديم نبووودو ون ي كووون
 " ملدولة ةأسيل قبا حةى ملدولة،

 مساعي المصالحة .5

 بوين مل سوة ر ملنقسال  لى سابقام  ودرت لقد
  وو م وفووا ، وندووأةع 2007 عووال  نوو  وح ووال فووةا
 بنوواء ةهووود علووى ملنقسووال  وو م وثوور سووأناق  ملةووزء
 ووا يثيوور   ملاربووا ملربيوو  ضوووء فووا سووي ا ول ملدولووة،
 ملفلسوووطينيين ملحوووزبين بوووين ملنقسوووال حوووو  مل ة وووال
 لفةوور  قوود مرةووبط ملوودمخلا ملفلسوطينا ملنقسووال  وو ون

 وفوووا طو لوووة بالرةبووواط مإلقلي وووا لححوووزمد ووباووواد  
مإلقلي يووووة  ملةهووووات ةغيوووورت ملاربووووا، ملربيوووو  وعقوووواد
وبالةووالا كووان  وون مل ةوقوو  ون  كبيوور، بدووكا ملفاعلووة

  يةغيووور دعووول ممحوووزمد ملسياسوووية ملفلسوووطينية ويضوووام 
لكوون كووان  ووون غيوور مل ةوقوو  ون ملنةيةوووة بقيووت ك وووا 

 بوودم ةحقيووق مل صووالحةوعليووع   ملكا ووا ملركووود:  ووا
 وكثوور وح ووال ملفلسوطينية ملسوولطة/فوةا بووين وملوحود 
   صاوبة 

 بووووين ملنقسووووال ون  لووووى ل بوووود  وووون مإلدووووار 
 ووون  ووع وووق وقووودل  وووو غوووز  وقطوووا  ملغربيوووة ملضوووفة

 حةووى ملنقسووال بووين وو وفووةا، ح ووال ملنقسووال بووين
 ملةحر ووووووور  نل وووووووة/ ملفلسوووووووطينية وملسووووووولطة ح وووووووال

 كووووان ،1948 عووووال  نوووو  ملومقوووو ، ففووووا ملفلسووووطينية؛
 فوووا مل صووور ة، مإلدمر  خاضووواام لسووويطر  غوووز  قطوووا 

http://m.aawsat.com/content/1356218563839444400/aaa%20News%20and%20Politics
http://m.aawsat.com/content/1356218563839444400/aaa%20News%20and%20Politics
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/12/13/342629.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/12/13/342629.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/152364.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/152364.html
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 مل  لكووووة  وووون ةووووزءمم  ملغربيووووة ملضووووفة معةبوووورت حووووين
 ويضووام  ملةقسوويل  وو م مناكوول وقوود  ملهادوو ية ممردنيووة
 ملكيوووانين، لكووو  وملسياسوووية ملقانونيوووة ملثقافوووات علوووى

 نو   مإلسورمييلا ووبقوى عليوع ملحوة   و و  وا عوزز 
 لحووواكل خاضووواام  غوووز  قطوووا  فقووود كوووان  1967 عوووال

مللوو ين ةخضوو   عوون  خةلفووي ن  دنيووة وإلدمر  عسووكر  
 مل قي ووين  سوورمييا ك ووا  نحووت  ملغربيووة له ووا ملضووفة

وقوود ة  خةلفووة  ويووة مل نطقةووين بطاقووات  وون كووا فووا
(  كلةووووووا مل نطقةووووووين عوووووون ملدوووووورقية ملقوووووودل فصوووووولت
 ة ووووت مإلدووووار   لووووى غووووز  ووسوووولو مةفاقيووووات وب وةووود
 ولكون علوى ملورغل  ون  ومحود ككيان ملغربية وملضفة
فووونن نلوووال ملفصوووا بوووين  وعلوووى ور  ملومقووو ،  لوووك،

 ونلووووال ملاسووووكر ة،  وووون خوووو   مموم وووور مل نطقةووووين
 باإلقا ووووة، وصوووواوبة ملةالي ووووات مل ةالقووووة ملةصووووار ا

 عززت ملنقسال بين سكان مل نطقةين  

فووووووونن  ملفلسوووووووطينية، و وووووووا بالنسوووووووبة للسووووووولطة
قووود وخووو   غوووز  وقطوووا  لغربيوووةم ملنقسوووال بوووين ملضوووفة

 بالنةخابووات مل ةالقووة قرمرمةهووا ة يوو  فووا حيووزمم  ا ووام 
 وملووووزمرمت وللقضووواء ملاا وووة لل ناصووود وملةردووويحات

 وفووا ملوقووت ملوو   منسووحبت وممةهووز  مم نيووة، ملووخ 
 عووووال غووووز  قطووووا  ونحوووواء  الوووول  وووون فيووووع  سوووورمييا

قا ووت  سوورمييا  حوواد  ملةانوود،وعلووى نحووو  2005
 "و" و"د" و"ج" مل نوواطق فووا وةود وواويضووام بةاز ووز 

باإلضووافة  لووى  ملدورقية، وملقوودل ملغربيوة ملضووفة فوا

ملووووو    ملغربيووووة، ملضووووفة فوووووا ممرمضووووا ضوووول ز وووواد 
 ملةدمر ملااز   بناء ةزم ن   

 سووووووويطر  وضوووووووحت ون سوووووووابق، ةوووووووزء فوووووووا
 نةيةووة فاوا رد  رب وا ةكوون  غووز  قطوا  علوى ح وال

لووووونق  ملصووووو حيات ملوووووو   ومةهةوووووع عنووووود ةدووووووكيا 
 و ووووولفا ملاووووال، مل ووووا  حكو ةهووووا فووووا و ووووور  ثووووا

 وخور ، و  وبابار   ملاا ة وممةهز  مم نية ملخد ة
 ملسوبد لويل  و م ولكون    ملسولطة على عام صرم  كانت

  بووا  ن لووع وسووبابام ةةالووق بالة ثيووا ملوحيوود ل نقسووال،
ثَّل ووة ح وال فوونن للةوقاوات، فخ فوام   فوا  ؤسسووات ُ   
  نل وووووة  ؤسسوووووات  وووون ملفلسوووووطينية وكثووووور ملسوووولطة
من   وون  صوولحةها ون ةصووبا  ملفلسووطينية، ملةحر وور

  مل نل ووووة ولوووويل ممقووووو   ملسوووولطة ملفلسووووطينية  ووووا
وملسوووووبد فوووووا  لوووووك ون ح وووووال ليسوووووت ةوووووزءمم  ووووون 

 ملفلسوطينية ملسولطة ريويل مل نل ة  ويدوكا  صورمر
 ملةنفي يووووة مللةنووووة خطووووة ملحكو ووووة  لووووى علووووى ةقووووديل
 بووووين ملخوووو د عليهووووا ةووووزءمم  وووون لل ومفقووووة لل نل ووووة
 2006 عووووووووال مل ردووووووووا ملوووووووووزرمء وريوووووووويل عبووووووووال
ملووووووزرمء  ريووووويل و ووووو م  وووووا رفووووو   نيوووووة،  سووووو اعيا

 علوى ةطبيوق  نية فا حين وصر  مل ردا ملقيال بع
 وياطووا مل سووألة  وو   يوونلل ملوو   ممساسووا ملقووانون 

ملثقووووووة   وووووونا صوووووو حية مل ةلوووووول ملةدوووووور اا وحوووووود 
  لوووك فووا ب ووا وخووور ،  ؤسسووة و  ولوويل للحكو ووة،
  فاوضوووات ون و  فوووا ملسوووبد  وووو و ووو م  مل نل وووة
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 مل نل ووووة، دور ب ناقدووووة ةنةهووووا وح ووووال فووووةا بووووين
  عاد  ةدكيلها   وضرور 

سوووووورعان  ووووووا ةحووووووو  ملنقسووووووال  لووووووى  ولكوووووون
لت ،2007 عوال ف ن   منقسال قانونا ويضام   كوا عود 

 فووا ملةدوور اا مل ةلوول ووعضوواء  نيووة حكو ووة  وون
وقووود   ملقطوووا  فوووا بوووع مل ا وووو  ملقوووانون  غوووز  قطوووا 
مم ثلوووة  باووو   لوووى سوووابقام فوووا  ووو   ملدرمسوووة ودووورت

 ملاث انيوووة مل ةلوووة مسوووةبدم   ثوووا ملدملوووة علوووى  لوووك،
  مم وور ملوو   كووان  وضوو  ةوودم بالقووانون مل وودنا، 

و وووا فووووا ملضووووفة ملغربيوووة، فقوووود مسووووةخد ت مل رمسوووويل 
 ويضوووووام إلنفوووووا  ةغييووووورمت علوووووى ممر   فقووووود  وووووارل

 رمرمت بقوومنين،قو إلصودمر صو حياةع عبوال ملرييل
ومسوووة رمر قيا هوووا  حكو وووة فيوووا  مسوووة رمر لضووو ان

ملحصووووو  علووووى ثقووووة  حةووووى دون  بأع الهووووا مل اةوووواد 
ملةدووووووور اا وعلوووووووى  ومفقةوووووووع علوووووووى  ووووووو    مل ةلووووووول
 ومل ثيوووور ل  ة ووووال بهوووو م ملصوووودد ون كوووو   ملقوووورمرمت
ك صوودر  ممساسووا ملقووانون  قوود مسووةندم  لووى ملطوورفين
 ملطووووورد عووووون ملدووووورعية لنوووووز  ومسوووووةخد ع لسووووولطةع،
 مل صووالحة وصووبحت ملوقووت،  وورور و وو  33 مآلخوور

 ملقانونيوووة ملةغييووورمت خاصوووة فوووا لوووا بايوود  مل نوووا ،
  ملةار ة

                                                             
33

 Khalil (n 9). 

 بوالةهود ملاربوا ملربي   ا  ا ع قة ولكن
 فووا وح ووالل فووةا بووين مل ب ولووة لةحقيووق مل صووالحة

 عبوووال بووين مةفوواق  لووى ملةوصووا ةوول ،2012 دووباط
لحركوووووة  دووووواا ةريووووويل مل كةووووود ملسياسوووووا  وخالووووود

 برياسوووووة وطنيوووووة وحووووود  حكو وووووة لةدوووووكيا ح وووووال(،
 ملحاصوا   م ملةغيير وقد عزم ملبا   نفسع عبال

 ملاووالل ملحاصووا فووا ملةغييوور  لووى وفووةا بووين ح ووال
 فوووا  بووارك إلسووقاط كووان ملحووا ، وبطبياووة  ملاربووا
 ةووووأثيرمم  سووووور ا فووووا وللثووووور  و رسووووا لحقووووام،  صوووور،
 فوةا حركوة وعلوى فا غز ، ح ال حركة على كبيرمم 

 بووووالنلر ملغربيووووة، ملضووووفة فووووا ملفلسووووطينية وملسوووولطة
  وووو  مل ة وووووعةين لهوووواةين مإلقلي يووووة ملةحالفووووات  لووووى

ولكووون ملةوووأثير ل   مل اارضوووة وة اعوووات ملحكو وووات
 ملحاليوووة نةوووايو مل اركوووة ون ول سوووي ا يوووزم   سوووة رمم،

 ةفوووا لووول ةحسووول فوووا و   ووون ملةةا وووات سوووور ا فوووا
 ملقاسووووية ملسياسووووات لووووى  باإلضووووافة ملكةابووووة(، وقووووت

قطوووا   بحوووق  رسوووا باووود  وووا حكو وووة ملةوووا مةخووو ةها
 مإلخوومن مل سول ين منسحاد باد وحركة ح ال غز 
 عبوووال بوووين ملةفووواق فدوووا وعليوووع 34 ملحكو وووة  ووون

  لووك فووا ب ووا كغيوور   وون ملةفاقووات ملسووابقة، و دوواا

                                                             
34 Nathan Brown, ‘The Hamas-Fatah Deal’ (February 
20, 2012) Journal of Turkish Weekly.  
http://carnegieendowment.org/2012/02/20/hamas-
fatah-deal/9ssv 

http://carnegieendowment.org/2012/02/20/hamas-fatah-deal/9ssv
http://carnegieendowment.org/2012/02/20/hamas-fatah-deal/9ssv
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 4 فوووا ملقوووا ر  فوووا  ليوووع ملةوصوووا ةووول ملووو   ملةفووواق
 35 بارك  باد  ا فةر  حكو ة خ   2011 ويار

 علووووووى مإلسوووووورمييلية ملهة ووووووات وعقوووووواد فووووووا
 وقووف  لووى ملةوصووا ةوور   ،2012 عووال قطووا  غووز 
 بوووين ملةوووو بووودم وقووود   صووور بوسووواطة ملنوووار  طووو ق
 مسوووةادمدمم  ووكثووور  يةابيوووة، وكثووور وح وووال فوووةا قووواد 

   كانيووة ملةفاقووات  وو   ودوو لت  ملةفاقووات ل ناقدووة
كوانون  ُغور بو كر  منط قةهوا  فا غز ، محةفا  فةا،

 وعلوووووى ملووووورغل  وووون  لوووووك، فووووونن مل صوووووالحة  ملثووووانا
  وورةا  فووا غيوور ملفلسووطينية يبوودو ملفصووايا وةوحيوود
    مل نلور مل سةقبا

 حكم حماس لقطاع غزة .6

مإلسوووووووووو  ية  مل قاو ووووووووووة لهوووووووووورت حركووووووووووة 
 عوال ممولوى ملنةفاضوة بدميوة ممولوى لل ر  ةح ال(
 ملرعايوة ببورم و ون ع قةها  ن ملرغل على ،1987

 ي كووووووون مإلسووووووو  ية ملةاباوووووووة لإلخوووووووومن ملةة اعيوووووووة
ولكووووون  36 رةاعهوووووا  لوووووى  رمحوووووا وسوووووبق  ووووون  لوووووك 

                                                             

 ل الو ات حو  ةهود مل صالحة منلر:لل ز د  ن م 35 
Youssef Munatter, ‘Prospects for Palestinian Unity 
After the Arab Spring’ (2011) 13 (3) Insight Turkey 
21-31; 

ملسو ل وةةا وا ناوا ع ليوة ن خليوا دوا ين، "مل صوالحة ملفلسوطينية بوي
 ملفلسوطينية ةلوة ملدرمسوات ( 87ة 22( 2011ملاربوا" ةدرول ملربيو  

131-148  
 <<     : منلر 36

 

ح ووال ةلووك، ةخةلووف عوون ح ووال ملةووا ةحكوول غووز  
ملةووا  ح ووال ليسووت ممقووا علووى فووا يو نووا  وو م، وو

  نوووا مإلدوووار  حيوووم  ن  ملةوووزء  ووو م فوووا  ليهوووا ودوووير
 علووى سوويطرت ملةووا  نل ووة ح ووال  لووى ةاووود  لووى

  لووك و ووا زملووت  نوو  ،2007 بووالقو  عووالغووز   قطووا 
 ووووا ملةووووا  ملةديوووود  ح ووووال آخوووور، ب انووووى  ملحووووين
 ملفلسوطينية ملدولوة بنواء و وال ملحقيقوا ملةحد  ةدكا

 ملنادوووووووووطة وليسوووووووووت حركووووووووة ح وووووووووال وملدسووووووووةور ة،
 ملقدي ة  ملةة اعية

ملفصوووا  ناقدوووت كنوووت قووود سوووابق، ةوووزء فوووا
 ملضوووووفة بوووووين ملقوووووانون  وبحكووووول ملومقووووو  بحكوووول مم ووووور

 وقوود ناقدووت  1948 عووال  نوو  غووز  وقطووا  ملغربيووة
 علووى  وو م ملنفصووا ،  سوورمييا حافلووت كيووف ويضووام 
وقوووووود    اووووووع ملفلسووووووطينية ملسوووووولطة ةاا لووووووت وكيووووووف

 ح وووال عووون ملةحووود  ملووو   ةطرحوووع ةحووودثت ويضوووام 
 عودل خاصة فا لوا وملفلسطينيين، فلسطين لة ثيا
 ملةحر ووووووووور  نل وووووووووة فوووووووووا لح وووووووووال ة ثيوووووووووا وةوووووووووود

 وحوودمم ب ناقدووة سووأبدو ملةووزء،  وو م فووا  ملفلسوطينية
للوووورييل  خلفووووام  عبووووال منةخوووود عنوووود ا ،2005 عوووال

 ملةحر ووووور ل نل وووووةملةنفي يوووووة  رييسوووووام للةنوووووة عرفوووووات
ملفلسووووطينية علووووى حوووود  ملسوووولطة وريوووويل ملفلسووووطينية

فووووا ملوقووووت ملوووو   نفوووو  فيووووع مر يووووا دووووارون،  سووووومء،
                                                                                           
Shaul Mishal & Avraham Sela, The Palestinian 
Hamas: Vision, Violence, and Coexistence (New York: 
Columbia University Press, 2000) 16. 
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ريوووويل ملوووووزمرء مإلسوووورمييلا آنوووو مك منسووووحابام وحووووواد  
 ورمضا قطا  غز  ملةاند  ن  الل 

 ه وة،  وا ون  قانونيوة حقيقوة بةكورمر سأبدو
 ملقوانونا ملوضو  يغيور لول غوز  قطا   ن لنسحادم

   حةلوووووووووووة ورمضوووووووووووا باعةبار وووووووووووا ممرمضوووووووووووا لةلوووووووووووك
ورمضوا  باعةبار وا ملقانونيوة ملةوا ة ةلكهوا فال ؤ  ت

 ملودولا، مإلنسوانا ملقوانون  لةطبيق  ه ة ةدمم   حةلة
 ملةزم اةهوا وومةباةهوا بوصوفهاوإللزمل  سورمييا بواحةرمل 

و وووا  37 غوووز  قطوووا  فوووا مل ووودنيين ةةوووا  قوووو   حةلوووة،
 قطوا  ملفلسطينية، فقد كان للسلطة ملوطنية بالنسبة
 قبوووا مل حةلوووة ملفلسوووطينية ممرمضوووا  ووون ةوووزءمم  غوووز 
وياةبوور    وو م ملةوار خ باود كوو لك وبقوا ،2005 عوال

  سوورمييا عبوور لل وورور ملرييسووا مل ابوور  يوورز" ابوور "
 ملرييسووا  ووو مل ابوور و"كووارنا" ملغربيووة، ملضووفة  لووى

وكوو  مل ابوور ن  رمقوود  ومإل وودمدمت، ل وورور ممغ يووة
  وون قبووا  سوورمييا ملةووا غالبووام  بدووكا دقيووق وحصوور  

 /ملسياسوية بنواءم علوى ملعةبوارمت ةقوول بنغ قه وا  ا
 سياسوووووات و  ون يانوووووا و ووووو م  مم نيووووة مإلسووووورمييلية
 غوووووز  قطوووووا  بدوووووأن ملفلسوووووطينية سوووووةةخ  ا ملسووووولطة

 2007/8  ع وووووار ملقطوووووا  باووووود  ة وووووات كنعووووواد ة

                                                             
37 Lena Abu-Mukh, Movement to and from the 
Palestinian Territories under Israeli Occupation after 
Oslo (1993-2006) (Research Report, CARIM-RR, 
2006/02) 16.  
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6275/
CARIM-RR_2006_02.pdf?sequence=1. 

  ون ةوزءمم  و وو  وا ياود مل ثا ، سبيا على 2012و
( ملدولووووووة  ؤسسوووووات لبنووووواء لفيووووووا  خطوووووة ملاوووووا ين

 ح وووووال، و ومفقووووةة  سوووورمييا  ومفقوووووة علووووى سووووةاة د
 ةنفيو  و  خطوط ملفلسوطينية بحيم ل ي كون للسولطة

 ( ح ال  ومفقة دون  غز  قطا  فا

  ووا فوورفا  صوور،  وو  للحوودود بالنسووبة و ووا
 ةدوور ن ملثووانا وفووا  ملوحيوود  ملرسوو ية ملابووور نقطووة
 ممطوووورمد بوووين مةفووواق  لووووى ملةوصوووا ةووور   ،2005
 مل ةفوووووق ومل بوووووادت وملابوووووور مةفووووواق ملةنقووووواة مل انيوووووة
 ملسوويطر   وون دووأنع  وونا 38رفووا(  ابوور بدووأن عليهووا

 ملةانوووووود  وووووون مل ابووووور علووووووى للفلسووووووطينيين ملكا لوووووة
  رمقبوة  ون ونهوا ملورغل علوى ملحدود،  ن ملفلسطينا

 ،(رفوووا EU BAMة مموروبوووا ملةحووواد قبوووا  ووون
 دميووووور  طر وووووق عووووون ملحووووودود  سووووورمييا ةرمقووووود بين وووووا

 ياطووا ملةفوواق فوونن  لووك، و وو  39  غلقووة ةلفز ونيووة
  ون وملخوروج علوى ملودخو  ملعةورم  حوق  سرمييا
 ملةدوووور اية ملنةخابووووات فووووا وعقوووواد 40 غووووز  قطووووا 

                                                             
سوووورمييا وملسوووولطة ملوطنيووووة ملفلسووووطينية،  ةوووووفر علووووى  ملةفوووواق بووووين  38

 مل وق  ملةالا:
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f3
0885256cef0073cf3a/c9a5aa5245d910bb852570bb0
051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf  
39

 Abu-Mukh (n 37) 21.   
ن  ووون ل يح وووا بطاقووة  ويوووة ةصوووادر  عووون ملسووولطة  ب انووى آخووور،  40

سرمييلية( ل ي كنع دخو  غز  عبر رفا،  ل ملفلسطينية،    مل ومفقة مإل
با  ملسةثناءمت،  ثا ملدبلو اسيين وملاا لين فا مل نل ات ملدولية  

  وون يح ووا  فوواةيا  ابوور رفوواللل ز وود  وون مل الو ووات، منلوور:  سوولك، 
 ( 2009 ركز للدفا  عن حر ة ملحركة  -ة سلك

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6275/CARIM-RR_2006_02.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6275/CARIM-RR_2006_02.pdf?sequence=1
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/c9a5aa5245d910bb852570bb0051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/c9a5aa5245d910bb852570bb0051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/c9a5aa5245d910bb852570bb0051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf


 عاصم خليل

 

18 
 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

  سووورمييا  ووددت ح وووال، وفوووز 2006 عوووال ملثانيووة
  لح وووووال ُ نحوووووت  دمرةوووووع   م رفوووووا  ابووووور بووووونغ ق
  رسووووووو ام  عبووووووال ملوووووورييل وصوووووودر لوووووو لك، ونةيةووووووة
ملةووا ة وملحوودود مل اووابر فيووع  دير ووة وضوو  41رياسوويام 

 ةحووووت( ملدمخليووووة وزمر   وووون ةووووزءمم  ممصووووا ةاوووود فووووا
 قطووا  علوى ح ووال سويطر  وباوود  مل بادور  سويطرةع

بقا مل ابر  غلقوام فوا  ،2007 حز رمن 14 فا غز 
مل يووات عووالقين   ووا ود   لووى  بقوواء  وغلوود ممحيووان،

ة وووز  وفووا  وملفلسووطينا ملةانوود مل صوور   بووين ووا 
 بوين ملنوار  طو ق وقوف  لى ملةوصا ةر   ،2008
سووورمييا ح وووال   لوووى ود    وووا  صووور ة، بوسووواطة ومئ
 دخووو  علووى مل فروضووة باوو  ملقيووود  وون ملةخفيووف

باإلضوووووافة  لووووى فوووووةا  ملغ مييووووة، ومل وووووومد مإل وووودمدمت
ملااةلووووة، باوووود  مإلنسووووانية للحووووالت ةوووودر ةيام  مل ابوووور

 ملةنسيق    ملةاند مل صر  

 فوا ةولى مإلخوومن مل سول ين ملحكول ون  ن 
 رغول وسوها، وصبا مل ورور عبور  ابور رفوا  صر،
 مةفاقووووام   نوووواك ةوووود  علووووى ون  الو ووووات وةووووود عوووودل
  دمر  بدووووأن و صوووور ح ووووال بووووين ةنسوووويقام  وو ثنايي ووووام 

 بقووووا حيووووم مل ابوووور، خوووو    وووون وملخووووروج ملوووودخو 
و ووو   لوووك بقوووا    صووور خاضووواام لرقابوووة رفوووا  ابووور

                                                             
 ،  ةوفر على مل وق :2006لسنة  (16ةمل رسول ملرياسا رقل  41

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?LegPath=2006&MID=15262  

 42 كال اةواد غوز  وقطوا   صر مقةصاد ممنفاق بين
 بوودت غوز ، علووى قطوا  2012  ة وات عوال خو  
آنوووو مك  خةلفووووة ع ووووا كانووووت   رسووووا برياسووووة  صوووور

مل صووور  فوووا  ملووووزرمء ريووويل فقووود زمر عليوووع سوووابقام؛
 ةدوووور ن 16 فووووا غووووز  قطووووا  قنووووديا،  دووووال حينووووع،
  وووو  ةضووووا ن  صوووور عوووون ووعوووورد ،2012 ملثووووانا

 حافلوووت  لوووك، و ووو   فوووا قطوووا  غوووز  ملفلسوووطينيين
 لووووا فووووا كانووووت ك ووووا كوسوووويط علووووى دور ووووا  صوووور
  2008 عال  بارك

 ح ووال حكوول فووا قضووية و ووا يثيوور مل ة ووال
يام  ملوورغل وعلووى ونووع غووز   ووو فووا   وون ونووع ياةبوور ةحوود 

 للسوووووووولطة ملدسووووووووةور   وملنلووووووووال ممساسووووووووا للقووووووووانون 
  لهوور ملومقوو   ل ونووع حوواف  علووى ملفلسووطينية بحكوول

 رياسوووا ب رسووول مل قووا   نيووة، فنسوو اعيا  ملدوورعية
 غوز  قطوا  فوا مل   قا ت بع ح وال ملنق د باد
ملنةقاليووة  للحكو ووة ياوود رييسووام رسوو يام  ،2007 عووال

 ملفلسووووطينية ملدوووورعية ملحكو ووووة ملةووووا ةاةبوووور نفسووووها
 ملةووووووا ملحكو ووووووة ممخوووووور   ووووووا حكو ووووووة فيووووووا ،ة

ملحصوووو   وبووودون  رياسوووا  رسوووول ب وةووود ةأسسوووت
 ك وووا ةحوووواف (  ملةدووور اا مل ةلووول  ووون ملثقوووة علوووى

 ملقيوووووال  ووووون خووووو   ملدووووورعية  لهووووور علوووووى ح وووووال

                                                             
42 Yezid Sayigh, Hamas Looks to the Future: With 
Gains Come Dilemmas, Al-Hayat, March 8, 2012. 
http://carnegie-mec.org/2012/03/08/hamas-looks-
to-future-with-gains-come-dilemmas   

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2006&MID=15262
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2006&MID=15262
http://carnegie-mec.org/2012/03/08/hamas-looks-to-future-with-gains-come-dilemmas
http://carnegie-mec.org/2012/03/08/hamas-looks-to-future-with-gains-come-dilemmas
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 ةدووور اية، ةاووودي ت عبووور رسووو ية قانونيوووة بةغييووورمت
ور ملةوا مل رمسويل و ن خ   معة واد  ملةر ود  فوا ةُند 

 لقطوا   نفصوا، باةوت ةصودر بدوكاملةا ة ملرس ية
 ملةوا ةصوودر ا ملسوولطة ةلووك عوون و خةلفوة غوز  فقووط،
  (ملغربية ملضفة فا ملفلسطينية

و ووووون ملةحوووووديات ملةوووووا ةومةوووووع قطوووووا  غوووووز  
 مل اليووووووووووووة بالةاووووووووووووا  ت ويضووووووووووووام، ةلووووووووووووك مل ةالقووووووووووووة

فووووا ملقطووووا   ندوووأ للحصووووار، ونةيةووووةم   وملقةصوووادية
 علوووى  ممنفووواق مقةصووواد: ملقةصووواد  ووون ةديووود نوووو 
ل ةقووودل  ل دوووك   ووون  ممنفووواق  ووو   ون  ووون ملووورغل

 نوعهووا  وون فر وود  وسوويلة ةاوود فهووا ودووكا  ملةهر وود،
 ملوقووووت  وووورور  وووو   غووووز  سووووكان محةياةووووات لةلبيووووة
 قطووا  بووين ملبضوواي  حركووة سووهولة  وون ملوورغل وعلووى
 مقةصواد وصوبا ملخصوو ، وةوع علوى و صر غز 

 مل سووووووووةورد  لل نةةووووووووات رييسوووووووويام   صوووووووودرم ممنفوووووووواق
ك ووووووا (  ملقةصووووووادية ويضووووووام  وبالةووووووالا لل اووووووا  تة

 ممدوووغا  وزمر  خووو    ووون ح وووال، سوووهلت حكو وووة
 ملخوووود ات علووووى ملحصووووو  ووزمر  مإلسووووكان، ملاا ووووة
 كةزو وووووود ل ممنفووووواق وع الهووووووا، ل سووووووةخد ا ملاا وووووة
  لوووى ويضوووام  ملةقوووار ر وةدوووير  وملكهربووواء  وووث م  بال ووواء
 وصوووحاد  ووون ملضووورميد ةة ووو  ح وووال حكو وووة ون

 ممنفووواق وعليوووع فووونن مقةصووواد  و سوووةخد يها ممنفووواق
 دوبع معةبوار  وي كن با فا مزد ار  سة ر، غز  فا

  وووو ك وووا ح وووال، سووولطة ةووودخا بسوووبد عوووال قطوووا 

 غيوووووور يووووووزم  ل فننووووووع  لووووووك، و وووووو   وعوووووو    وضووووووا
ملاادي وووة   طوووار ملةطبيقوووات خوووارج حيوووم  ن وووع رسووو ا،
 ملقةصوووادية، ممندوووطة علوووى ينطبوووق ملووو   للقوووانون 
 نوو  عون و  خوارج ك وا ونوع  ملبضاي  مسةيرمد وعلى
 43وملرقابة  ملاا ة ونوم  مل ساءلة  ن

 بنوووواء  وووون ملةحووووديات ممخوووور  ملةووووا ةومةووووع
 غووز ؛ قطوا  فووا مل اليوة ملةاوا  ت  وو دووكا ملدولوة
 ملفلسوووطينية ملسوولطة علووى ملدوليوووة ملاقوبووات فبسووبد
 عووال فووا ح ووال وزرمء و قاطاووةة 2006 عووال  نوو 

 مقةصوووووووووواد وةطووووووووووو ر للحصووووووووووار ونةيةووووووووووة ،(2007
 ملةوووا ةحةوووو   مليووود" "حقايووود لوووا ر عوووادت  ممنفووواق،
  غووووز  قطووووا فووووا لةلهوووور  ومم وووووم  ملرومةوووود علووووى
 ة وور ملفلسووطينية ملبنوووك  اووا  ت ة يوو   ن   وحيووم
 فوووووونن ملةاووووووا  ت مإلسووووورمييلية، ملبنوووووووك خوووووو    ووووون
ر فقوط بدوكا  ح وال بوأ وم  ةةالق ملةا مل الية ُة ورَّ

ووول بنوووكوعليوووع   غيووور رسووو ا ملغايوووة  لهووو   ةديووود ُوندِّ
 ملنقود سولطة ون  ل مإلسو  ا"، ملووطنا "ملبنوك و و

 ملبنوووك  ووو م وعليوووع يبقوووى  ملفلسوووطينية لووول ةاةووورد بوووع
 و ووووو  كلووووف قطووووا  غووووز ، فووووا  سووووةق م   اليووووام  كيانووووام 
 غوووز ، حكو وووة ةةخووو  ا ملةوووا مل اليوووة ملقووورمرمت بةنفيووو 

                                                             
 ممنفاق فا غز  منلر:لل ز د  ن مل الو ات حو  مقةصاد  43

Nicolas Pelham, Gaza's Tunnel Phenomenon: The 
Unintended Dynamics of Israel's Siege, Journal of 
Palestine Studies, Vol. 41, no. 4 (Summer 2012), p. 6-
31. Also available at http://www.palestine-
studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=full
text  

http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=fulltext
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=fulltext
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=fulltext
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 44 ملاوال ملقطا   ولفا  لك ةحو ا رومةد فا ب ا
 رومةووووود  ووووون دفووووو  مآلن حةوووووى ح وووووال لقووووود ة كنوووووت
 دفو  ملفلسوطينية ملسولطة ةومصوا حين فا  ولفيها،
  وون ملوورغل علووى غووز ، قطووا  ل ولفيهووا فووا ملرومةوود

قوود ةوقووف عوون ملا ووا،   ووا يدووكا   وونهل ملاديوود ون
 45 ملفلسوووووووطينية ملسووووووولطة علوووووووى آخووووووور  اليوووووووام  عبيوووووووا

  وووون مل طلووووود ملوقووووود باإلضووووافة  لووووى دفوووو  نفقووووات
  ووووون غوووووز  فوووووا ملكهربووووواء دوووووركات لصوووووالا  سووووورمييا
 لصووووالا  سوووورمييا ةة اهووووا ملةووووا ملضوووورميد عايوووودمت
بة و   بال قابوا، ةقوول ح وال 46 ملفلسطينية ملسلطة
 مل ووووووووووووومطنين  ووووووووووون للكهربوووووووووووواء مل طلوووووووووووود مل وووووووووووا 

 47وةقول بالحةفا  بع لنفسها  ملفلسطينيين،

                                                             
44 Are Hovdenak (ed.), The Public Service under 
Hamas in Gaza: Islamic Revolution or a Crisis 
Management? (PRIO Report 03/2010) 27. The same 
author argued that [t]he establishment of the bank 
apparently represented a formalisation of the tunnel 
economy.” 

علوى  ووا يبودو، فونن ووليووك ملو ين قبلووم بالا ووا  و  حكو وة ح ووال   45
  30كانوم يخدون وقف رومةبهل ملةقاعدية  مل رة  ملسابق، 

46 World Bank, Stagnation or Revival? Palestinian 
Economic Prospects: Economic Monitoring Report to 
the Ad Hoc Liaison Committee (March 21, 2012). 
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKG
AZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.p
df 

ون  دووال ملا وور ، ملوورييل  ”Jerusalem Post“ كوورت صووحيفة  47
ملةنفي   لدركة كهرباء  حافلة ملقدل، مدعى ون "حكو وة ح وال فوا 
قطوووا  غوووز  ةقوووول بة ووو  ملرسوووول لسوووةخدم ات ملكهربووواء  ووون مل قي وووين 

ى سوولطة ملطاقووة ملفلسووطينية فووا رمل هللا، وملدووركات، ولوول ةنقلهووا وبوودمم  لوو
 بحيم مسةخد ت مم وم  مغرمضها ملخاصة"  

Sharon Udasin, ‘Israel pays PA electricity debts with 
withheld taxes’ (December 12, 2012) The Jerusalem 

 

حكم السولطة الوطنيوة الفلسوطينية فوي الضوفة  .7
 الغربية

حكو ووووة  ن ووووو ج سووووأناق  ملقسوووول،  وووو م فوووا
 يدووووكلها  وووو م ملةووووا وملةحووووديات ملفلسووووطينية ملسوووولطة
  فلسوطين فوا ملدولوة بناء على ملحكو ات  ن ملنو 
 طر قوووووة وضووووو  سوووووأناق  ملخصوووووو ، وةوووووع وعلوووووى

 ملقوووووومنين طر قوووووة صوووووياغة  ووووو   سوووووي ا ول ملقووووومنين،
نفا  ا   2007 عال باد ومئ

ملةهوة  باعةبار ا ملفلسطينية، ةومةع ملسلطة
 مل خةلفووووة مل خوووواطر  وووون نوووووعين للقووووانون، مل انحووووة
 مةةووووا   نوووواك ناحيووووة، ف وووون  ةو ر ووووا فووووا مل رةبطوووة
   كوووون، وقووووت وسووور  فووووا ملقوووومنين، لةدوووور   ومضوووا

ود ت  وقود  مل ةوالت  ون وفا وكبر عودد   كون معُة ِّ
  نووووو  ومللووووووميا وملقووووورمرمت بقوووووومنين، ملقوووووومنين،  يوووووات
 منةخوووووواد قبووووووا حةووووووى ملفلسووووووطينية، ملسوووووولطة  ندوووووواء
 ملسوولطة  يووا  ووو  نووا وملخطوور  ملةدوور اا مل ةلوول
ملعةقوواد  خوو    وون صوو حيةها، لةوسووي  ملةدوور اية

ناحيوة  ون  و  لةنلويل قانون، و  وض  بن كانها ون
 لوك   ون قيوود  مم ول و  دون  ممفرمد، حيا   ناحا

 بةوسوووووووي  مل نةخبوووووووة ملةدووووووور اية ملهييوووووووة  وووووووو رغبوووووووة
 حةوى وو ملةنفي يوة، ملسلطة حساد على ص حياةها
 بووووووين ملفصووووووا  بوووووودو يخوووووورج عوووووون و وووووو م  ملقضووووووايية

                                                                                           
Post. Available at http://www.jpost.com/Sci-
Tech/Article.aspx?id=295690 

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.pdf
http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=295690
http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=295690
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لنلوال ملسولطة  وساسوام  ملو   ُضو  ِّن نلر وام  ملسلطات،
 غيووووور  ن ملطووووواب   ملقوووووانونا وملسياسوووووا ملفلسوووووطينية
ملحاةوووووووووة  يفووووووووواقل" ملفلسوووووووووطينية للسووووووووولطة ملسوووووووووياد 
 وق ووووووووو  مل نةقووووووووودين إلسوووووووووكات ومل يوووووووووا مل ةصوووووووووور 
 يةاووا ملوقوت نفول وفوا 48،"ملسياسويين مل اارضوين
 لحقوووووووووق  ملدوليووووووووة مل اا وووووووودمت ب وةوووووووود مل سووووووواءلة
 49و رمم  سةحي م  ملقانون  بحكل مإلنسان

 ملفلسوطينية ملسولطة فونن وخر ، ناحية و ن
  نحووت وبالةووالا  رسووول، ب وةوود ملحكوول ةسووةباد لوول
 ملةنفي يوة، للسولطة ممساسوا ملودور على حافلت وو

ملفلسوطينية، حةوى ون  و م  ملسلطة رييل وخصوصام 
وخ بوون  قووانونا دوبيع بالدسووةور  و ووو ملودور قوود  ُرس ِّ
 ملنقووووو د وباووووود  2003 لسووووونة ممساسوووووا ملقوووووانون 

 ،2007 عوال قطوا  غوز  فوا مل   قا ت بع ح ال
ةدووووكلت  ملطووووومرت، ملوووورييل عبووووال لحالووووة ومئعوووو ن
 حقبووووة وةكونووووت فيووووا ، برياسووووة ةكنوووووقرمط حكو ووووة

ةديووود  فوووا ملضوووفة ملغربيوووة و وووا حقبوووة "ملحكووول  ووون 
                                                             

48
 Lisa Hajjar, ‘Law against Order: Human Rights 

Organizations and (versus?) the Palestinian 
Authority’ (2001) 56 U. Miami L. Rev. 59-76.  
لل ز د  ن مل الو وات حوو  وثور طواب  ملسولطة ملفلسوطينية علوى ح ايوة 

 حقوق مإلنسان، منلر:
Nasser Aruri and John J. Caroll, ‘A New Palestinian 
Charter’ (1994) 23 (4) Journal of Palestine Studies 9-
12. 

 منلر ع و ا:49 
 Justus Weiner, ‘Human Rights in Limbo during the 
Interim Period of the Israel-Palestinian Peace 
Process: Review, Analysis, and Implications’ (1995) 
27 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 795-803. 

 كوووان  ووون ملغر ووود ون  وووا حووودمو   خووو   مل رمسووويل"
 ملوو   عوود   وو م ملوضوو  ملوودولا، مل ةة وو   وون بوودعل

  ووووووون ملاديووووووود فوووووووا مإلصووووووو حات لةحقيوووووووق فرصوووووووة
 مم ن ومل ا  ملاال   لك  دمر  فا ب ا مل ةالت،

ملةةا ووووات   وووو   ةبووودو للو لوووة ممولووووى، قوووود
 ة ا ووام   ةسوقة ملومقو  فوا  ل ونهوا  ةناقضوة، ملخطيور 
  ملفلسوووووطينية ورثةوووووع ملسووووولطةلوووووإلرم ملووووو    نةيةوووووة

 ملحوووووة    ووووون لاقوووووود نةيةوووووة  وووووو ممو  فالةةوووووا 
ينبثوق  حوين فوا ووسولو،    ينةعِّ  لل مل   مإلسرمييلا
 ملةحر وووووووووووور  نل ووووووووووووة  رم  ووووووووووون ملثووووووووووووانا ملةةوووووووووووا 

 كانووت فووا ملومقوو   و ووا حركووة ةحر ر ووة ملفلسووطينية،
قبووا ملحوواكل ملاسوووكر   ةُةخوو   وون ملاسووكر ة مموم وور

 ممفوورمد طر ووق عوون وو دخصوويام  سووومءة 50مإلسوورمييلا
 ملقوووووانون،  وووووانحا بصوووووفةهل ،(لهووووول بووووو لك مل صووووورح

 لوو لك، ووفقووام   ملوقووت نفوول فووا  نفوو ين لووع وقضووا ،
حةوى   دوخ  ومحود فوا يود ملسلطات ة ي  ةركزت
نفسووووووها ملةووووووا ةةبنووووووى  ملفلسووووووطينية ملةحر وووووور  نل ووووووة

 ملوووووووطنا مل ةلووووولة للحكو وووووة نلر وووووام ث ثوووووة فوووووورو 
 ومللةنوووووة ملبرل وووووان، ب ثابوووووةملووووو   ياووووود  ملفلسوووووطينا
 ملوووووطنا، مل ةلوووول دمخووووا مل خةووووار   وووون ملةنفي يووووة،

باإلضووافة  لووى وةوووود  ملوووزرمء،  ةلوول وةاوود ب ثابووة

                                                             
ن، وحد  ا لقطا  غز  ومآلخر ياسرمييل ن ان عسكر  اكان  ناك حاك 50

يهوووووودم و "ملغربيوووووة، ومل دوووووار  ليه وووووا فوووووا مموم ووووور ملاسوووووكر ة بووووو للضوووووفة
  "وملسا ر 
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

 ل ونهوا  ،(ملقضاء ملثور     ملخةصا  ملةزميوا
ملةنفي يووة، و   مللةنووة ريوويل فووا يوود ةركووزت ة ياهووا

ةركووووز للصوووو حيات بدووووكا   اثووووا فووووا يوووود دووووخ  
 ومحد 

ناثووووان بوووورمون ملحوووواد  حووووو  ةاليقووووات  و وووون
ملدولووووة، ووضووووا ون   ؤسسووووات لبنوووواء فيووووا  خطووووة

  ووون ملكثيووور علوووى ملحفوووا  [   ة كووون  ووون   فيوووا "
ونةوووا فوووا ز ووواد  كفووواء   مل قا وووة سوووابقا مل ؤسسوووات
 ملسووولطوية سوووياق فوووا قوووال بووو لك لكنوووع  ملقليوووا  نهوووا

مل ووود   وعلووى  مل حليووة ملدوورعية نةووايو ةسوولد ملةووا
ملةوفوواء ل سووةرمةيةية ملحاليووة فوونن ملطبياووة  ملبايوود،

قود يخةلوف  51ملودوليين"  لن ةخدل فيوا  ول  ؤ ديوع
ملةوووووا  لل ؤسسوووووات ةقيي وووووع فوووووا بووووورمون   ووووو  ملووووبا 
  ةحسوينها وو ةوحيود ا فوا  قا ةهوا، وو فيا  ساعد
 بووووأن ملرييسووووا، ملدعوووواء  وووون مل  كوووون دعوووول ولكوووون

قوود ةوور   فيووا ، ملوو   وعوود بووع وملةغييوور مإلصوو ح
ملسوووولطوية؛ و  ون حكو ةوووووع قووووود  سوووووياق فوووووا ةنفيوووو  

ةدووووكلت ب وةوووود  رسوووووول رياسووووا، ولوووويل ب وةووووود 
ملقومعووود ملدووورعية ملةوووا ةسوووبق ةأسووويل و  حكو وووة، 

  ولل يةل ةبنيها بدكا درعا 

                                                             
51 Nathan Brown, ‘Are Palestinians Building a State?’ 
(Carnegie Commentary, June 2010) 1. Available at 
http://www.carnegieendowment.org/files/palestinia
n_state1.pdf  

 الخاتمة .8

 اة وودمم علووى  قوود يبوودو عنووومن  وو   ملدرمسووة
 ملاربووووووا ملاووووووالل فووووووا ةةوووووور   ملةووووووا ممحوووووودمم سوووووورد

  و ةفوواي م   يةابيووام  سووردمم  ملفلسووطينيين، علووى وةأثير ووا
 يافاوووام، سياسووويام ومحووودمم، ةسووودمم  ملاربوووا ملاوووالل و بووودو

 ملةسووول علوووى يووود  فوةوووود ملنبضوووات   لييوووام بالحيوووا 
( ملاربووا ملربيوو ة ملد ويووة ملوودور  بفضووا و وو م ملحووا،
  لووووووك فووووووا ب وووووواةممعضوووووواء  ة يوووووو  لبقوووووواء مل ز ووووووة

   م ( دولووةهل مل ب ولووة لبنوواء وملةهووود ملفلسووطينيون،
 ملاربووووا، ملربيوووو  علووووى ملةدووووبيع  وووو م ةطبيووووق حاولنووووا
 يانووا  لووك فوونن ملفلسووطينية، ملدولووة بنوواء علووى ووثوور 
 ملةسووول وحووود   لوووك فوووا ب ووواة مفةرمضوووات عووود  قبوووو 

 له م ملةسول، ومل نةل ة ملثابةة وملنبضات ملسياسا،
ةبووودو وقووود (  ملبقووواء وةوووا  ووون للووودل وةهزةوووع وحاةوووة
  يةوابا سورد إلعطواء  ه وة ملفةرمضوات     ة ي 

سولي ة فووا  يةالهوا ل  وو م ولكون لححودمم، و ةفايوا
  ةو ر ا

 ل ةاطوووا ك وووا ونهوووا  ضوووللة، ملصوووور   ووو  
 وووو     ثووووا وسووووةباد مننووووا لوووويل  صووووحيحام  منطباعووووام 
ولكووووون منهوووووا ليسوووووت  ومل ةفايلوووووة، مإليةابيوووووة ملروميوووووة

فالحووووالت ملةووووا   ملروميووووة ملوحيوووود  مل  كوووون سوووورد ا
 ملفلسووووطينا، ملسووووياق عنوووود ملخووووو  فووووا وضووووحةها

 للوودينا كيات ملفلسووطينية ملقيواد  مسووةخدمل كيفيووة ةبوين
 بنوواء لوودعل ع ليووة و حليووام،  قلي يووام  مل نةدوور  ملةديوود 

http://www.carnegieendowment.org/files/palestinian_state1.pdf
http://www.carnegieendowment.org/files/palestinian_state1.pdf
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 باإلضووووووافة  لووووووى  لووووووك، فوووووونن  ةقويضووووووها ملدولوووووة وو
ةصووووقا  ملاربووووا ملاووووالل فووووا ةحوووودم ملةووووا ملةغيوووورمت
 ملدولوووة ملةوووا ةوووةل  ووون خ لهوووا ع ليوووة بنووواء ملطر قوووة

فة  لووى نوعيووة ملنلووال ملدسوووةور  باإلضووا ملفلسووطينية
وووووو   ل دعوووووواءمت  وخ فووووووام  ملومقوووووو ، فووووووا ملوووووو   يوض 

 ملدووووووابية ملفلسووووووطينيين وللةوقاووووووات للقوووووواد  ملدووووووابية
 ملاربوا ملاوالل فا فنن ملةغيرمت ملحاصلة ملسطحية،

 ع ليووووة  دووووروعة دووووفافة وخاضوووواة عوووون ةسووووفر لوووول
 ملدولوووووووة لل سووووووواءلة وةحلوووووووى بقبوووووووو  دوووووووابا لبنووووووواء

 ملدسوووةور ، ملنلوووال دعوووايل ةاوووزز ملةوووا ملفلسوووطينية،
 وةحةووووورل وفوووووا نفووووول ملوقوووووت ةأخووووو  باوووووين ملعةبوووووار

 وملفصووا ملقووانون  وسووياد  وملحر ووات، مإلنسووان حقوووق 
  ملسلطات بين

 سياسوا ككيوان فنن فلسطين  لك،  ن بدلم 
 حوودود  لووى رسوو يام  قوود ةرمةاووت حوودود ا بووع  طالوود
 ملقوووووودل فيهووووووا ب ووووووا ملغربيووووووة ملضووووووفةة 1967 عووووووال

 كووان  لووك عوون مل وور  و وو   ،(غووز  وقطووا  ملدوورقية،
 مم ووووول فوووووا ومإلصووووورمر ملفلسوووووطينا ملطلووووود طر وووووق
  ن ةغرمفيوة فلسوطين "ملةديود " ملومقو ، فا  مل ةحد 

ك ووووا   مإلسوووورمييلية لل سووووةوطنات فووووا ةقلوووو  نةيةووووة
 ملغربيووة ملضووفة  لووى سياسووا كةسوول فلسووطين ةنقسوول
لوووى حكو وووة وح وووال، فوووةا غوووز ، وقطوووا   فيوووا  ومئ

  وحكو ة  نية

 بووع  ا ووولم  ممساسووا ملقووانون  لووا رسوو يام، 
 ملورغل علوى غوز ، وقطا  ملغربية ملضفة  ن كا فا
 قبووووا ولروحووووع  وووون ملومضووووا محكا ووووع ملةةوووواوز  وووون

 وقد ودرت فوا  وحكو ة ح ال ملسلطة ملفلسطينية
  مم ثلووة ملدملووة علووى  لووك باوو   وو   ملدرمسووة  لووى

 ملقوووووووانون  ةووووووورت  هاة وووووووة  وووووووا نوووووووادرمم   لوووووووك، و ووووووو 
 وحكو ووووة ملفلسووووطينية ملسوووولطة قبووووا  وووون ممساسووووا،

 ومل رةايووة ملاليووا ممسوو ى ملقووانون  ح ووال، باعةبووار 
ل ووت ملحووالةين، كلةووا ولكوون فووا  وملسوولطات للقووو    ودخِّ
 ملووون ، علووى ملحفوووا  فووا لل سووواعد  ةديوود  دووروط

ملضوووورور   مقةضووووت كل ووووا وحكا ووووع علووووى وو للةغلوووود
 وو ملوطنيوووووة ملوحووووود  ملدوووووروط  ووووو   وةدووووو ا  لوووووك؛
ةةغيور  فال صوطلحات  وو مم ون مل صلحة، ملاا ة،
ةودور ة ياهوا  لكنهوا يسةخد ونها، مل ين ووليك بقدر

 فة ياهوووووا حووووو  "ملوطنيووووة"، "مل صوووولحة"، "مم وووون"؛
 مل ةنافسوووووة ممطووووورمد ةسوووووةخد ها غا ضوووووة عبوووووارمت

  مل ةااكسة  ومقفها لةبر ر ومل ةضاربة

 بوووووين مل صوووووالحة بةهوووووود و وووووا في وووووا يةالوووووق
 ملسوووها مل  حلوووة ونهوووا ةووورتف ووون  وفوووةا، ح وووال
 ةاا لوووت وخووور ، وبابوووار   دسوووةور   و   طوووار خوووارج

 فوووةا بوووين ملنقسوووال  ووو  قضووية ملفلسوووطينية ملفصووايا
  طووووووار خارةووووووة عوووووون  سووووووألة ونهووووووا علووووووى وح ووووووال
 ملةطبيووووق  لووووك فووووا ب ووووا مل اةوووواد للقووووانون، ملةطبيووووق

 ملقوووووووانون  ملوووووووومرد  فوووووووا مل اةووووووواد للقومعووووووود وممحكوووووووال
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ل نقسووووال، لوووول ُيطاوووون بووووأ   وووون ونةيةووووة   ممساسووووا
  لووووك،  وووون بووودلم   ةاهووودمت ممطوووورمد فوووا مل حك ووووة

ع لوووت مل حووواكل علوووى ملةوفيوووق بوووين  ووو   ملسووولطات 
 ملاليوا مل حك وة فيهوا ب وا مل وةود   لل ةقل مل حاكل،

 حوووووووا بنيةووووووواد عليوووووووا، دسوووووووةور ة  حك وووووووة بصوووووووفةها
 ةةاا وا منهوا ملنقسوال  ون  و م ةوزء فها  ل نقسال

 فووا ةدوكك ل فهوا  نوع؛ ةووزءمم  ةاود ملةوا ملنلوال  و 
 علووووى ةسووواعد فننهوووا  لوووك،  ووون بووودلم   نفسوووع ملنلوووال
  ةاز ز 

  م ول ةزم   ناك طبقة وخور   ون ملفصوا 
 وملفلسووووطينيين ملدوووةات فلسوووطينيا  وةوووود   وووا بووووين

 وملفلسووووطينيين مل حةلووووة، ملفلسووووطينية ممرمضووووا فووووا
ويدووكا  وو م ملفصووا  وضوو  و  يووة    سوورمييا دمخووا

ملة ثيووووا  قضووووية ملسووووياق، خصوصووووام علووووىفوووا  وووو م 
 مل ه دوووة ملفلسووطينية، ملةحر وور  نل ووةة ملفلسووطينا

 وملسوووولطة ملفلسووووطينية  حووووور ممحيووووان، باوووو  فووووا
 دولوووووة  ندوووواء   كانيووووة و وووو (  ملفلسووووطينية ملسياسووووة

ب سووألة  فلسووطينية، مزدمد ملوضوو  ةاقيوودمم في ووا يةالووق
   ة ثيا ملداد ملفلسطينا 

  ؤسسوات لبنواء فدلت بسرعة خطوة فيوا 
و ووا ملخطووة ة ملحووة   ةحووت ملةووا ل ةووزم  ملدولووة

فووا نفوول  لهوو م ملحووة   حوود لوضوو  ملةووا ةهوودد
ولوول يةوقووف ملحوود عنوود عوودل ةحقيووق و وودمد (  ملوقوت

 لبنوواء صوويغة سياسوية بوا  نهووا وةودت خطوة فيووا ؛

 ملةكنوقرمطيوون بودي  للسياسوويين، يكوون فيهوا ملدولوة،
  بوووووودي م للقووووووانون  دمر ومإل وملحكوووووول بوووووودي م للحكو ووووووة،
  وون ملخطووة ةقووديل  وو    ضووافة  لووى  لووك فوونن حقيقووة

 وفوا ملغربيوة فقوط، ملضوفة ملةوا ةحكول ملحكو وة قبا
 وةووووود وعوووودل فاعووووا، ةدوووور اا  ةلوووول غيوووواد لووووا
وفوووةا، يانوووا  ح وووال ملفصووويلين، بوووين وطنيوووة وحووود 

ووووووخت فكوووووور  ملحكوووووول  وووووون خوووووو    ون ملخطووووووة قوووووود رس 
 سويطر  باود ملغربيوة ملضوفة فا طبقت ملةا مل رمسيل
  2007 عال غز  على ح ال

وخوور ،  كوون ةصووو ت ملة ايووة  ناحيووة  وون
ملاا ووة لح وول مل ةحوود  ملفلسووطينيين  وون  قا ووة دولووة 

 ملفلسوووووطينية ممرمضوووووا حاليوووووام  لوووووى ويدوووووار  مسووووو ية
 ملدوورقية، ملقوودل فيهووا ب ووا ملغربيووة ملضووفةة مل حةلووة
  مل حةلوووة فلسوووطين وو فلسوووطين باسووول( غوووز  وقطوووا 
 ملةديوووووود ون ملوضوووووو  ملخطووووووو ،  وووووو   ونصووووووار يوووووور  

  لووووك فووووا ب ووووا مل حليووووة، ملةغييوووورمت باوووو  يةطلوووود
 مل حة لوة ملسوينار و ات فا وملةفكير دسةور، معة اد
قبووا ةحقيووق  حةووى ملفلسووطينية، ملدولووة إلقا ووة ملةاليووة
  ممردن  وووو  ملكونفدرمليووووة  ثووووا بدووووكا كا ووووا،  لووووك

 افوو غووز  ون بقوواء قطووا  مل ؤ وودون، ك ووا يوور   ووؤلء
 مإلطووو ق علوووى ل يوووؤثر – ملووورم ن  نفصووو م  ملوقوووت
 بالدسوووووةور يةالوووووق في وووووا مل ةخووووو   مإلةووووورمءمت علوووووى

 ملوصووو   لوووى مل  كووون  وون وبالةوووالا،  وملكونفدرمليووة
 مةفاقيوات  ون آخور  لى و  نو  وو   اثلة كونفدرملية
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و وووو  وووا ةاةبووور    غوووز  وقطوووا   صووور بوووين ملدووورمكة
  و   ةينوة مةفاقياتمنع يوةد  مم ثا،  سرمييا ملحا

 ووفقوووام  وممردن علوووى ور  ملومقووو ،  صووور  ووون كوووا
فووونن خيوووار ملةفووواق بوووين  صووور وقطوووا  غوووز ،  لووو لك

وبووين ممردن وملضووفة ملغربيووة سوويكون ةيوودمم بالنسووبة 
إلسرمييا وخطةها لةصوفية ملقضوية ملفلسوطينية  بنواء 

كانووت  مل ةحود  لح وول فوونن خطوو  ملةوةوع علوى  لوك،
قا وووت  ملفلسووطينية فالقيوواد  مييا،إلسووور  ب ثابووة ملهديووة

ملفلسوووووووطينية،  ملوطنيووووووة ملقضووووووية بةقوووووووي   ةانووووووام،
للخطووور،  وعرضوووت  نةازمةهوووا ةملفر ووود   ووون نوعهوووال(

وفرصووووووة  دووووووابام، ملفلسووووووطينيين ك ووووووا ةالووووووت وحوووووود 
  صوووير  بةقر ووور بحوووق ملدووواد ملفلسوووطينا ملعةووورمد

 وملسةق   على مل حك 
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إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


