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  01/2011: المرجع

  14/02/2011: التاريخ
  

  ورقة موقف

حترام الحريات ونزاهة ال اتضمان يتطلباألراضي الفلسطينية كافة في إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية 

   افق الوطنيوتالفي مقدمتها االنتخابات و
  

 إجراءة الفلسطينية في رام اهللا توضح رؤية مركز الميزان لحقوق اإلنسان بشأن قرار الحكوم هذهموقف الورقة 

في  الصادر بتاريخوذلك امتثاالً لقرار المحكمة العليا  وقطاع غزة، انتخابات محلية في محافظات الضفة الغربية المحتلة

نتخابات إلى أجل إجراء اال رام اهللا أجلحكومة لذي ألغى قراراً سابقاً لا 2010) ديسمبر(عشر من كانون األول  الثالث

اتخذت حكومة رام اهللا قراراً بإجراء انتخاب هيئات المجالس المحلية في األراضي الفلسطينية كافة و. حددغير م

  20111) يوليو(التاسع من تموز  وحددت موعد إجراءها يوم

  

  :توطئة

في ين الفلسطينيتن كل من الحكومتي ، وقامت2005 )مايو(أيار في  تي انتخبتوالية مجالس الهيئات المحلية الانتهت 

أو  ،لهيئات المحلية التي انتهت واليتها القانونيةلمجالس محلية جديدة ورؤساء تعيين هيئات بالضفة الغربية وقطاع غزة 

والجدير بالذكر أن انتخابات مجالس . أو التي قررت المحاكم إعادة االنتخابات فيهاانتخابات، أصالً التي لم تجر فيها 

الجزء األول من المرحلة حيث تم إجراء ، 2004لى عدة مراحل منذ نهاية العام قد جرت عكانت الهيئات المحلية 

هيئة محلية في الضفة  26في وكانت ، 2004 )ديسمبر(كانون األول  23األولى من االنتخابات المحلية بتاريخ 

 )يناير(نون الثاني كافي السابع والعشرين من الغربية، والجزء الثاني من المرحلة األولى من االنتخابات المحلية 

 )مايو(يار أ 05 ت المحلية بتاريخهيئات محلية في قطاع غزة، وجرت المرحلة الثانية من االنتخابا 10، في 2005

هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما لم تعقد المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية والتي  84، في 2005

   .حكوماتمحلية لمدن كبرى ما زالت هيئاتها تعين من قبل ال كان من المقرر أن تشمل هيئات

  

  :2010قرار إجراء االنتخابات المحلية في العام 

إجراء انتخابات مجالس الهيئات ب، 2010) فبراير(في الثامن من شباط قراراً مجلس الوزراء في حكومة رام اهللا أصدر 

للسابع عشر من تموز  وحدد القرار يوم السبت الموافق .ة كافةالمحتل المحلية في يوم واحد في األراضي الفلسطينية

من رئيس لجنة االنتخابات إليه وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على كتاب موجه  2.كموعد إلجرائها 2010) يوليو(

يشير فيه  ،الرابع عشر من شهر نيسان نفسه مؤرخ فيوال 2010) أبريل(في الخامس والعشرين من نيسان المركزية 

تأجيل إجراء انتخابات  مجلس الوزراءاإلعداد لالنتخابات وتنفيذها في قطاع غزة، قرر على اللجنة  قدرةإلى عدم 

                                                 
    http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=882:ر على موقع لجنة االنتخابات المرآزية على الرابطراجع قرار مجلس الوزراء المنشو 1 

: يمكن مراجعة قرار مجلس الوزراء بالخصوص على موقع لجنة االنتخابات المرآزية على الرابط  2
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=780  
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وأصدر  .المجالس المحلية في قطاع غزة والمضي قدماً في التحضيرات إلجرائها في الضفة الغربية في الموعد المحدد

ألفراد الشرطة وقوى األمن االقتراع في يوم بموجبه سمح ي 2010) يونيو(في الخامس من حزيران الرئيس مرسوماً 

  .واحد يسبق الموعد المحدد لبدء االقتراع على أن يحدد بإعالن يصدر عن لجنة االنتخابات المركزية

أصدر قراراً و ،إجراء االنتخابات في موعدها المحددتنفيذ القرار بعن تراجع مجلس الوزراء في حكومة رام اهللا  بيد أن

  .ألغى فيه الموعد المحدد إلجراء االنتخابات على أن يحدد موعد في وقت الحق 2010) يونيو(من حزيران  لعاشرفي ا

  

ولكن قرار إلغاءها أثار استنكاراً وجداالً  ،في األوساط السياسية والمجتمعيةواسعاً وأثار قرار إجراء االنتخابات جدالً 

عليه تقدم ممثل عن قائمة المستقلين االنتخابية  وبناء. ات المتبعةجراءومدى قانونية اإل هأهدافه ودوافعواسعاً حول 

مة وبصفته أحد المرشحين ، بصفته ممثل عن القائالمسجلة لدى لجنة االنتخابات المركزية في مكتب منطقة طولكرم

عن قائمة  ممثلوتقدم  ،لدى محكمة العدل العليا 2010 )أغسطس(مؤرخة في التاسع من آب بدعوى  3،المسجلين

بصفته ممثل عن القائمة وبصفته أحد المرشحين المسجلين شهداء عصيرة القبلية المسجلة في مكتب منطقة نابلس 

 يطعنان فيه بقرار مجلس الوزراء القاضي 4،لدى محكمة العدل العليا 2010) يوليو(تموز  في الثالث عشر من بدعوى 

عشر من  في الثالثالمحكمة أصدرت استمرت نحو أربعة أشهر  تداوالوبعد م .بتأجيل االنتخابات إلى أجل غير معلوم

من  في العاشرإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء يقضي بقراراً ، 2010) ديسمبر(كانون األول 

يوم  ذلك، والعليا اتخذ مجلس الوزراء في حكومة رام اهللا قراراًالعدل محكمة وبعد قرار  .2010) يونيو(حزيران 

في كافة أرجاء  5وفق القانون يقضي بإجراء انتخابات هيئات المجالس المحلية 2011 )فبراير( شباط 8 الثالثاء الموافق

  .2011 )يوليو(التاسع من تموز حدد القرار يوم و الوطن،

  

 تكد، وأء الوطن كافةنتخابات في أرجااالالمتعلق بإجراء  لجنة االنتخابات المركزية بقرار مجلس الوزراءهذا ورحبت 

وبالرغم من الصعوبات "كما أشارت اللجنة في بيان لها أنه المحدد  اللجنة جاهزيتها إلجراء االنتخابات في الموعد

  ".ستعمل أيضا ما بوسعها إلجراء االنتخابات في القطاع -محايدة ومستقلة  وهي لجنة –المتعلقة بقطاع غزة فإن اللجنة 

  

في مقدمتها حركتي حماس والجهاد الفلسطينية، والسياسية   قوىتخابات برفض عدد من الوقوبل قرار إجراء االن

ن إجراء االنتخابات في قطاع غزة غير قد أصبح من الجلي أالحكومة في غزة، وبالتالي ف هاإلسالمي، كما رفضت

االنتخابات في قطاع  تأجيل إجراءذي سبق قراره الالموقف مما يفضي إلى موقف من مجلس الوزراء شبيه ب ،ممكن

  .والمضي قدماً في التحضيرات إلجراء االنتخابات في الضفة الغربية في الموعد المحدد ،غزة

  

                                                 
:  راجع قرار محكمة العدل العليا بالخصوص المنشور على موقع لجنة االنتخابات المرآزية على الرابط  3

p://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=876htt  
 : راجع قرار محكمة العدل العليا بالخصوص المنشور على موقع لجنة االنتخابات المرآزية على الرابط  4

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=876   
  .2005لسنة ) 10(الهيئات المحلية رقم  ن انتخاب مجالسقانو   5
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المتمثلة الظروف القائمة، موضوع االنتخابات بشكل عام والموقف من إجراءها في ظل وفي ظل هذه التطورات، فإن 

وما ينجم عن ذلك من تقييد للحريات العامة، وتقييد حرية  .السياسي غياب التوافق الوطني واستمرار االنقسامفي 

التعسفي والتضييق عليهم، واالستدعاءات المتواصلة التعبير والتجمع السلمي، واستهداف الخصوم السياسيين باالعتقال 

وغيرها من  مةوالحريات العا حقوق اإلنسانيم أوسع على قاعدة سيادة القانون واحترام ، بحاجة إلى تقوللمراكز األمنية

وفي هذا . اإلسهام فيه ، وهو ما تحاول هذه الورقة انتخابات نزيهة وذات قيمة إلجراءاألساسية والمعايير األركان 

  :الصدد يود مركز الميزان لحقوق اإلنسان اإلشارة إلى ما يلي

  

  :الواجب توافرهاالنزاهة االنتخابات ومعايير / أوالً

لمنظمات حقوق اإلنسان ومن بينها مركز الميزان وبشكل خاص ، برمته الفلسطينيللشعب تشكل االنتخابات مطلباً 

 ، ورافعةًالتي يحقق من خاللها النظام السياسي التداول السلمي للسلطةاألساسية األدوات إحدى كونها  ،لحقوق اإلنسان

ذلك على المستوى الوطني أم ، أكان إلعمال الحق في المشاركة السياسة وإشراك المواطنين في إدارة شئون البالد

تي يحميها حق من حقوق المواطن المن حيث المبدأ بمختلف الطرق في االنتخابات المشاركة ف. المحلي أم غيرها

  .الفلسطيني القانون األساسي

 مجموعة من الشروط التي تشكل ضمانة كي تعبر االنتخابات عن اإلرادة الحرةنتخابات الفي ايجب أن تتوافر  هإال أن

وفي الوقت نفسه تشكل ضمانة للمترشحين في الحصول على فرص متكافئة تضمن لهم فرصاً متساوية للفوز  ،للناخبين

ة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة من منظور حقوق ضروريالالمعايير من  مجموعةتستعرض الورقة و .بثقة الناخبين

  :ةف الراهنوراضي الفلسطينية في الظرفي األ ةفريرى المركز أنها غير متوخاصة تلك التي  ،اإلنسان

  

  : حرية الرأي والتعبير .1

وهي  .التعبير الحر عن إرادته السياسيةتهدف إلى تمكين الشعب من و ، وليست غايةً بحد ذاتها،آلية تشكل االنتخابات

مضمون ذو  – انكحق من حقوق اإلنس -لحق في المشاركة السياسية وفي إدارة شئون البالد يكون للالرافعة أألساسية 

األمر الذي يشمل الحق  6،ولذلك يجب توطيد حماية الحق في التعبير عن األفكار الحزبية خالل فترة االنتخابات. معنى

وتعد الحرية غير  .وبدائل أمام الجمهورفي نقد األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة، وطرح برامج 

نظراً الستحالة التأكيد الرسمي لإلرادة الشعبية في  ،مراً حتمياً في سياق االنتخاباتالمشروطة في اعتناق رأى سياسي أ

   7.بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود بأي طريقة

راضي األالقوال أن الحق في حرية الرأي والتعبير يتعرض النتهاكات غير مسبوقة على الصعيد الداخلي في  ةومن نافل

استمرار وجود وبباألساس وهي انتهاكات مدفوعة ، الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية لمحتلةاالفلسطينية 

                                                 
6 .7حقوق اإلنسان واالنتخابات، مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الفصل الثالث صفحة    

7 .7المرجع السابق صفحة    
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ألحزاب المتخاصمة، اسية وايللمجموعات السالحديث عن توفر هذه الحريات يصعب وبالتالي . السياسيحالة االنقسام 

  .نوهناك شك كبير في إمكانية توفرها للمجموعات المستقلة من المرشحي
 

  : حرية الوصول إلى المعلومات .2

تنظيم يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات من الشروط الضرورية لحرية ونزاهة االنتخابات، كما أنه من شروط 

عملية انتخابية فاعلة وحقيقية من جهة حق الناخبين في التعرف على برامج المرشحين، وعلى النظام االنتخابي 

  . وم االقتراعواإلجراءات المتبعة في ي

ويشمل  .فعيل دور الرقابة على االنتخاباتومن جهة أخرى يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات شرطاً ضرورياً لت

والمراسيم الرئاسية واللوائح المنظمة التي تعدها اللجنة، وكافة  في االطالع على مشاريع القوانين ذلك إتاحة الحق

ومحطات االقتراع، مما يتيح الفرصة أمام هيئات الرقابة المحلية والدولية لوضع المعلومات المتعلقة بخريطة مراكز 

وهذا معيار يمكن أن يتحقق من خالل مجموعة اإلجراءات التي سبق . خطة عمل محكمة لمراقبة العمليات االنتخابية

  .ل بهذا المعيار يسهل تقويمهللجنة االنتخابات المركزية أن اتبعتها في االنتخابات التشريعية السابقة، وأن أي إخال

أهمية كبيرة في ومن ناحية أكثر عموماً، وبربط الوصول إلى المعلومات بالحق في التعبير عن الرأي، فإن لهذا الحق 

في ضوء ممارستهم السياسية السابقة وذلك  .اختيارات وتفضيالت الناخبين للمرشحين وكتلهم االنتخابيةالتأثير على 

حيث يحق للجمهور االطالع على الكيفية التي أدارت فيها هذه الكتل شئون الحكم، أكان على المستوى  على االنتخابات،

المحلي أم الوطني أم على مستوى المؤسسة، بما في ذلك إدارة الموازنات والقرارات السياسية وتلك المتعلقة بمكافحة 

امة ال معنى لها بدون تمكين الجمهور ومراكز إن هذه الممارسات اله. الفساد وإشراك الجمهور في صنع القرار

آلرائهم وخياراتهم قد تكون حاسمة في بناء الناخبين األبحاث ووسائل اإلعالم من الوصول إلى المعلومات، والتي 

  .االنتخابية
 

  : الحق في التجمع السلمي .3

ال  معات السياسية تشكل جزءاًن التجمعات الجماهيرية والعامة والتجحيث أ ،السلمي التجمعفي حق اليجب احترام 

ويصبح الحق في حرية الرأي  .8يتجزأ من العملية االنتخابية وتتيح آلية فعالة لنشر المعلومات السياسية على الجمهور

والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في حرية التجمع السلمي حقوقاً محوريةً، ترتكز عليها مجمل 

تفقد عمليات الترويج للبرامج االنتخابية، وكل الفعاليات المخصصة و .يةلدعاية االنتخابامرحلة  فيخاصةً الفعاليات، 

   .لهذا الغرض قيمتها دون إعمال وحماية هذه الحقوق، التي تشكل في الوقت نفسه سمات أساسية ألي مجتمع ديمقراطي

األراضي كفوالً للمواطنين واألحزاب السياسية في أن يقرر أن الحق في التجمع السلمي حقاً لم يعد م مراقبويمكن ألي 

 في ظل االنقسام السياسي وحرمان الخصوم السياسيين منه، بل واستهدافهم بالتخويف واالعتقال، وفرض الفلسطينية

  .عات سلميةمعندما يحاولون تنظيم تج توقيع تعهدات تحرمهم من ممارسته
 

  : الحق في تكوين الجمعيات .4
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 اًحيويأمراً احترام هذا الحق يعتبر و .يشمل هذا الحق بوضوح الحق في تكوين المنظمات السياسية والمشاركة فيها

ألن القدرة على تكوين أحزاب سياسية واالنضمام إليها يمثل واحدة من أهم الوسائل التي يمكن  لعملية االنتخابية نظراًل

هذا ويشكل الحق في تكوين الجمعيات واألحزاب والمنظمات أساساً  9.أن يشارك بها الشعب في العملية الديمقراطية

وغيرها من  وكما هو معلوم فإن الحمالت الدعائية ال تنشط إال في ظل منافسة بين األحزاب. للمجتمع الديمقراطي

صول على لحسياسي لكن تنافس يكما أنها تفقد جديتها وتصبح مفرغة من محتواها في حال لم  التجمعات السياسية،

كما أن لحرية تشكيل وعمل الجمعيات أهمية كبيرة في تأمين الرقابة المجتمعية على االنتخابات،  .أصوات الناخبين

أن مجمل ذلك ضاف إلى يو. بالدور األهم في تنفيذ رقابة محلية احترافيةالمنظمات والمؤسسات األهلية ضطلع حيث ت

الذي الفارغ اإلعالمية والديكور الممارسة تصبح أقرب إلى  -ا الحق في حال جرى تقييد هذ -العمليات االنتخابية 

االنتخابات دورها كآلية للتداول السلمي وتفقد  .منه إلى االنتخابات الحرة والنزيهة ، أكثريجمل وجه النظام السياسي

ومحاوالت التقويض  وعليه وأمام الواقع القائم من االستهداف. سياسيةالجمعيات الحزاب واألللسلطة في ظل غياب 

 فإن الحديث عن حرية عمل األحزاب السياسية ،والقطاعالغربية بين حركتي فتح وحماس في الضفة  ، خاصةًالمتبادل

 10.، مما ال يشير إلى إمكانية عقد انتخابات حرة ونزيهةأمر موضع شك في ظل الواقع الراهن والجمعيات األهلية

ايير الواجب توافرها، كإتاحة المراقبة بأشكالها المختلفة، ودورية االنتخابـات،  هذا باإلضافة إلى طائفة أخرى من المع

  .االقتراع العام المتساوي، ومبدأ سرية االقتراعو

  

   :المراقبة على االنتخابات/ ثانياً

فـي ذلـك   بمـا  ، تسبق العمليات االنتخابيةلكافة التطورات اإلجرائية التي  ةظمبة االنتخابات، هي عملية تتبع منمراق

 .مركزية ومـدى حياديتهـا واسـتقاللها   مروراً بتشكيل لجنة االنتخابات الومراقبة القانون المنظم والمراسيم الرئاسية، 

ومراقبة كافة القرارات التي تصدر عن لجنة االنتخابات، ومدى احترامها للقانون، وإذا ما كانت تنطوي علـى تمييـز   

بدءاً من عمليـة  ، أثناء تنفيذ العملية االنتخابيةتلك التي تجري و .واالنتخابواطنين حقهم في الترشح يحرم فئة من الم

تسجيل الناخبين وانتهاء بإعالن النتائج وما بينهما من نشر سجل الناخبين االبتدائي والنهائي وفترة الترشـيح والطعـن   

ات االقتراع وما يشمله من استخدام الحبر والمدة المحددة لحمالت الدعاية االنتخابية وافتتاح مراكز االقتراع وسير عملي

لمراقبين المـدربين  يسمح لعلى أن . االنتخابي ومرافقة األميين، وإغالق مراكز االقتراع وعمليتي فرز وعد األصوات

  .هاالتقارير والمالحظات حول سيرالشكاوى ومراقبة العمليات االنتخابية، وإصدار ب

ي حال رصد أي تجاوز للقانون من قبل موظفي لجنة االنتخابات أو المرشـحين  كما يجري االتفاق على آلية للمتابعة ف

المتنافسين أو وكالئهم، وتبدأ هذه اآللية من مخاطبة لجنة االنتخابات نفسها وتنتهـي بالتوجـه إلـى محكمـة قضـايا      

   .االنتخابات
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ن شـأنها أن تحـبط عمليـة تعبيـر     تهدف عمليات المراقبة على االنتخابات إلى التحقق من عدم ارتكاب تجاوزات مو

تمكـين   ، مـن خـالل  وحر عن إرادة الناخبينحقيقي  تعبير إنما هيالناخبين عن إرادتهم بحرية، وأن النتائج النهائية 

على النتيجة النهائية لالنتخابات، وإضفاء صفة النزاهـة   هارصد التجاوزات والتحقق من مدى تأثيرالجهات المعنية من 

  .و التشكيك بنتائجها النهائيةوالحرية عليها، أ

  

  :االنتخابات واالنقسام السياسي/ ثالثاً

ناضل مركز الميزان مع غيره من مؤسسات حقوق اإلنسان وتشكيالت مجتمعية أخرى في الفترة التي سبقت إجراء 

وانطلق مركز  .تمن أجل إجراء االنتخابا 2006) يناير(االنتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من كانون الثاني 

من قناعة مفادها أن االنتخابات هي أحد المداخل المهمة إلنهاء حالة االحتقان السياسي ووضع حد لحالة  الميزان

من خالل إشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسية  ،االنفالت األمني وإعادة االعتبار لمبدأ سيادة القانون

واحدة من المداخل تبقى وبالرغم من قناعة مركز الميزان الراسخة بأن االنتخابات  .وصحي الفلسطينية بشكل ديمقراطي

 نتج عنها استبدالو ،الثنائيةحالة من االستقطاب وإال أن نتائج االنتخابات كرست لذلك،  إن ليست الوحيدة، والمهمة

لياً ودولياً عامالً أسهم في مزيد من تدهور عدم اإلقرار بنتائج االنتخابات مح كان ى،خركتلة سياسية واحدة بأسيطرة 

حالة االقتتال المباشر التي وصوالً إلى  ه،أسس الديمقراطية في الفلسطيني وقوضلمجتمع في اأوضاع األمن اإلنساني 

  .سيطرة حركة حماس على قطاع غزةانتهت ب

  

اء االنتخابات قبل إنجاز المصالحة حماس والجهاد اإلسالمي عن رفض إجر تيوفي ظل اإلعالن المتكرر لحرك ،واليوم

وفي  .الخ...بما في ذلك تشكيل لجنة االنتخابات المركزية وأعضاءها وآليات عملها  ،واالتفاق على اإلجراءات كافة

النتخابات الحرة والنزيهة في الضفة الغربية اظل استمرار تدهور أوضاع حقوق اإلنسان والسيما تلك المتعلقة بمعايير 

  . نفسهاكثيرة تطرح مشروعة فإن أسئلة  وقطاع غزة،

أن تشارك في االنتخابات وأن تتوفر لها أو لمرشحيها لحركات واألحزاب السياسية المعارضة ل واقعياً هل يمكنف

في كل من الضفة الغربية وقطاع  ضمانات لحرية نشاطاتها المرتبطة بمعايير االنتخابات من زاوية حقوق اإلنسان

 ،أعضاءهاوتشكيل لجنة االنتخابات المركزية الظروف الراهنة التوصل إلى توافق وطني حول وهل يمكن في  ؟غزة

إن الظروف التي تمر بها  ؟التوافقهذا في ظل غياب قضايا خالفية وهي  ،وطواقم العمل وآليات التوظيف وما إلى ذلك

النتهاكات يشكل مصدراً لالذي  - ينيلسطشعب الفاألراضي الفلسطينية المحتلة في ظل االنقسام السياسي المضر بال

تشير بوضوح إلى إلى أن اإلجابة على هذه التساؤالت هي بالنفي إذا ما  -ل الموضح أعاله كوتقييد الحريات بالش

  .استمرت الظروف ومواقف األطراف المختلفة على ما هي عليه

  

  :ما يليمركز الميزان لحقوق اإلنسان يؤكد على عليه فإن 

المواطن  استحقاق دستوري والمشاركة فيها هي حق من حقوقلحرة والديمقراطية والدورية تمثل ااالنتخابات  -

وأداة بيد المواطن لمحاسبة الحكومات  ،اإلنسان من حقوقأصيل كما هي حق  الفلسطيني لقانون األساسيكفله ا

 .واألحزاب
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 ها،إال أن من الناحية الشكلية؛ديمقراطية والتطلعات نحو ال تنسجم مع القانون الفلسطينيلالنتخابات ن الدعوة إ -

من إذا ما أجريت على أساس على إحداث التغيير  ةوقدر ةمقيتكون ذات  ،بقدر ما هي ضرورة وطنيةو

 . وضع حد لالنقسام وتوحيد النظام السياسي، ما قد يشكل مدخالً لحل المشكالت السياسية ووطنيالتوافق ال

حتى  ،مكن التوصل إليهياألخير وذلك كون السياسي وبين التوافق الوطني، ق بين توحيد النظام ينبغي التفري -

توافقات وطنية في قطاعات خدمية التوصل لعلى واألمثلة كثير من الشواهد السياسي، وهناك  في ظل االنقسام

لسياق ويشير المركز في هذا ا .والرياضة والشئون المدنية وغيرها ،والشباب ،والصحة ،الكهرباءالتعليم، وك

أن شأنه من توافق وطني ناء على بحرة مقبلة على انتخابات طالبية قد تكون إلى أن جامعات قطاع غزة 

 والمراقبة ، وهي تجربة جديرة بالتأييدفي ظل استمرار االنقسام السياسي ، حتىخلق ضمانات للمتنافسيني

يمكن لهذه ومن ناحية أخرى،  .وتعميمهيمكن البناء عليه ثاالً يحتذى م يقدمنجاحها أن يمكن لوالدراسة، و

التجربة أن تشكل رافعةً إلنهاء االنقسام السياسي المضر والخطير القائم حالياً في األراضي الفلسطينية 

  .المحتلة، وأن تكون االنتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية إحدى روافعها األساسية

  

لعمل بأقصى با ،حركتي فتح وحماس امقدمتهفي وياسية الفلسطينية، القوى السجميع اشد مركز الميزان ينفإن  لذلكو

، كخطوة نزيهة وحرة إجراء انتخاباتتوافق على الوصول إلى على األقل  وأ ،السياسياالنقسام حالة سرعة إلنهاء 

ات الحريالتعدي على كبح انتهاكات حقوق اإلنسان ووقف  لجهة - أكثر من أي وقت مضى - باتت ضروريةلألمام 

  . الحة الوطنيةالعامة، وإنجاز المص

  

سطينية المحتلة في الظرف األراضي الفلوالمركز يرى أن المعطيات على األرض تؤكد استحالة إجراء االنتخابات في 

االنقسام استمرار ضمان إجراءها وفقاً لمعايير النزاهة والحرية يبدو مستحيالً في ظل حيث أن ، توافقبدون الراهن 

في النظام القائم كما يبرز االنقسام  .ه التي تقوض من المعايير الضرورية لضمان حرية ونزاهة االنتخاباتوانعكاسات

  .ض حرية ونزاهة االنتخاباتيعوامل تقوكأحد القضائي في األراضي الفلسطينية 

  

غاية حول االنتخابات إلى يالورقة على ذكرها هذه تتوافر فيها الضمانات التي أتت  الانتخابات إجراء يؤكد أن والمركز 

كما ينتقص  ،للوصول إلى نظام سياسي صحي يؤمن السلم المجتمعيعن كونها أداة أو وسيلة  هاخرجوي ،افي حد ذاته

يرمي إلى خلق مواطنة سليمة عمادها أن الشعب هو مصدر كل السلطات،  كونها حقاً أصيالً من حقوق المواطنمن 

وعليه فإن المركز يدعو إلى عدم إجراء االنتخابات . سي يقوض كل أسس المواطنةوال يجوز أن يقع رهينة انقسام سيا

إلى البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق  الجميعفي األراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو  الوطنيالمحلية بدون التوافق 

 .التوافق الوطني حول إجراء االنتخابات

 

  انتهى

  

 


