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 سلسة أوراق

 بحثية شبابية



 :المقدمة 

ركيزة أساسية لممارسة العممية السياسية عمى صعيد المجتمع المحمي، إضافة الى تعتبر الييئات المحمية 
ات في أداء ئياة المختمفة، وأف فعالية ىذه اليوالتي تغطي جوانب الحيالميمات االدارية والخدمات المتعددة 

المحمية أف الحكـ المحمي دورىا تعطي مؤشرًا عمى نوعية النظاـ السياسي القائـ. حيث يعتبر خبراء االدارة 
 صوؿ نظاـ الدولة الحديثة والتفكير الديمقراطي ومبدأ السيادة الشعبية.ىو أحد أ

 ،اإلسرائيمي فػي فتػرة االحػتالؿ 1976عاـ جػرت  في فمسطيف والتيلييئات المحمية اانتخابات نتائج  شكمت
نتائج معاكسة الكانت  رادة االحتالؿ الذي حاوؿ مف خالليا تكريس االحتالؿ وخمق قيادة بديمة ولكفتحدي إل

 لمنظمة التحرير الفمسطينية.والمؤيدة  الشخصيات الوطنية الرافضة لالحتالؿ إلرادة االحتالؿ وذلػؾ بفػوز
دوات النضالية التي وظفيا شعبنا في مقارعة االحتالؿ وتأكيد حدة مف األلتكوف بذلؾ االنتخابات المحمية وا
 (69،ص2010)مقبل، الحق الفمسطيني في تقرير المصير.

وتشكيل المجمس  1994 عاـ وقياـ السمطة الفمسطينية في  1993أوسمو في عاـ بعد توقيع اتفاقياتلكف و  
"  المحمية الفمسػطينية ومنيػا قػانوف  ، أقر المجمس القوانيف الخاصة بتنظيـ عمل الييئات1996 التشػريعي عػاـ

الييئات " ، تحت اسػـ1997لعاـ  (1)"، وفي قانوف آخر رقـ انتخابات مجالس الييئات المحمية الفمسطينية
 .المحمية الفمسطينية"

نيج التعيينات منذ ذلؾ التاريخ إلى حيف  المحمية، بل اتبعت جراء االنتخابات لمييئاتإال أف السمطة لـ تقـ بإ
جراء المرحمػة األولػى مػف ، 23/12/2004االنتخابات المحمية في الضفة الغربية يوـ  إقرار العمل بالقانوف وا 

أما المرحمة  .ةىيئات محمي 10في  27/1/2005غزة يوـ  ، وفي36 ىيئة محمية مف أصػل 26 وذلؾ في
الغربية وقطاع غزة، وقد أجريت  ىيئة محميػة فػي الضػفة 82في   5/5/2005الثانية، فقد أجريت بتاريخ 

 الفردي(.  االنتخابات في ىاتيف المرحمتيف وفق نظاـ األكثرية )االنتخاب

 ىيئات محميػة فػي 104في  وقد عقدت  29/9/2005أجريت بتاريخ المرحمة الثالثة ما أ
في  15/12/2005 بتػاريخ تـ إجرائياالمرحمػة الرابعػة و الضفة الغربية، ولـ تشمل أي تجمع في قطػاع غػزة. 

الثالثة والرابعة وفق نظاـ القوائـ أو  ىيئة محمية وشممت الضفة الغربية وقطاع غزة. وأجريػت المػرحمتيف 40
)مقبل، .تقـ السمطة الفمسطينية بإجرائيا ولـبخصوص المرحمة الخامسة، تـ تأجيميا ما أالتمثيل النسبي. 

 (80، ص2010



جريت ثاني وأ ،20/12/2012لمياميا حتى  2005-2004استمر تولي المجالس المنتخبة عاـ  حيث
وقطاع غزة انتخابات لمييئات المحمية الفمسطينية، في ظل انقساـ سياسي وجغرافي بيف شطري الوطف الضفة 

  لغربية دوف قطاع غزة.جرائيا عمى الضفة اواقتصر إ

المحمية عمى المجتمع تداعيات الغاء االنتخابات  يدؼ ىذه الورقة إلى فيـ وتحميلت ىذا السياؽ،في 
 الفمسطيني.

  :أزمة االنتخابات المحلية في ضوء االنقسام 

خالفات بيف مؤيد ومعارض ليذه الخطوة،  2016منذ البداية، أثار قرار إجراء االنتخابات خالؿ عاـ 
ف تباينت مبررات الرفض والتأييد، غير أف سيناريو اإللغاء أو  قتراب مف التأجيل كاف يزداد ترجيحًا مع االوا 

د عوامل قد تحّوؿ االنتخابات لحظة التوجو إلى صناديق االقتراع، ليعزز مف اآلراء التي حذرت مف وجو 
لقد شكمت الدعوة لالنتخابات المحمية مفاجأة لدي الجميور بعد أف غابت ىذه و المحمية مف نعمة إلى نقمة. 

كانوف  25التجربة عف األراضي الفمسطينية منذ االنتخابات التشريعية قبل احد عشر عاما و التي عقدت في 
، وشممت ىيئات محمّية في الّضّفة 2012انتخابات بمدّية في فمسطيف عاـ رت آخر ج نوأ كما .2005الثاني 

فقط؛ حيث رفضت حركة حماس المشاركة فييا، ومنعت إجراءىا في قطاع غّزة. كما أوضحت حركة حماس 
أنيا ستحاوؿ المشاركة عبر شخصّيات مستقّمة، واالبتعاد عف الّصفة الحزبّية، لمخروج بنتائج إيجابّية تنعكس 

ى حركة اإلعمار في غّزة، والّتعامل مع الّدوؿ المانحة، واألىـّ أف يشعر المواطف بأف ىناّؾ تغييرًا نحو عم
 األفضل قد حدث.

نتخابات المحمية في كافة أرجاء بإجراء اال 2016حزيراف  21بتاريخ صدر قرار مف مجمس الوزراء 
ىيئة محمية في  416تجري االنتخابات في  . وكاف مف المقرر أف2016تشريف األوؿ  8الوطف تبدأ بتاريخ 

 (2016،)لجنة االنتخابات المركزية .الضفة بما فييا محافظة القدس وقطاع غزة

لقد رحب الشارع الفمسطيني وتفاعل عمى مدار شيريف، مع قرار مجمس الوزراء بإجراء االنتخابات 
ستعداد عمى أمل إنتاج مرحمة فمسطينية جديدة، أت األحزاب والقوى المجتمعية باالالمحمية الفمسطينية، وبد

ه المصالحة تطوي صفحة االنقساـ والتفرد في القرار وسعيًا لموصوؿ إلى ترميـ المشروع الوطني، والسير تجا
ستكماؿ االنتخابات البرلمانية والرئاسية والمجمس الوطني لكف لألسف بدأت المشاكل االشاممة، والشروع في 



ا ىو قرار محكمة بداية خانيونس الذي قاـ بإلغاء خمس قوائـ لحركة فتح في خمس بالظيور وكاف أولي
بمديات بمحافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة كما أفادت مصادر قضائية بأنو تـ إلغاء قوائـ فتح )كتمة 

بعد قبوؿ التحرر الوطني والبناء( في خانيونس، وعبساف الكبيرة، والقرارة، والفخاري، والشوكة في رفح، 
  .الطعوف في عدد مف مرشحييا

نيت فترة تسجيل الناخبيف ألالنتخابات في الضفة والقطاع، و  كما قامت المجنة االنتخابية بالتحضير
، 2016أيموؿ  8قائمة في الضفة والقطاع. الى أف تمقت المجنة بتاريخ  864ومرحمة الترشح، حيث ترشحت 

لذي يقضي بوقف قرار مجمس الوزراء بإجراء االنتخابات المحمية مؤقتًا قرار محكمة العدؿ العميا براـ هللا وا
 ( 6102،)لجنة االنتخابات المركزية.لحيف البت في الدعوى المرفوعة أماميا

ىميا ىو نجاح الطعوف في إسقاط قوائـ أ سباب كاف ألعدة  وليس قضائياً  ا القرار سياسياً ذعتبر ىا 
خفاقيا إداريًا وقانونيًا  ف ىذا ىو السبب الوحيد الذي يقف وراء قرار التأجيل، لكف المتابع عف أ قد يعتقدفتح، وا 

قرب تظير لو أسباب عديدة، وأف خمف ىذا القرار تداعيات داخمية وخارجية تراكمية أخرى ليا تأثيرىا، لعل 
 مف أىميا:

جية المانحة، دوف اعتبار فرض االنتخابات بقرار أحادي مف الحكومة، انصياعًا لضغوط األطراؼ الخار أواًل: 
التوافق الوطني، ومجيئيا في أجواء غير مناسبة، في ظل تغوؿ االحتالؿ، واستمرار االنقساـ، واشتداد 
الحصار عمى غزة، مما جعل االنتخابات وسيمًة لتعزيز االنقساـ بأدوات جديدة، كما أنو لـ يكف متوقعًا موافقة 

 زيتيا فأربكت الحسابات.ىات الراىنة، غير أنيا أثبتت جحماس عمى خوض االنتخابات في ظل المعطيا

عدـ التزاـ الطرفيف حماس وفتح في وثيقة الشرؼ التي صاغتيا فصائل فمسطينية بيدؼ ضماف نجاح : ثانياً 
ونزاىة االنتخابات. مف ثـ جاء قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في جمستيا التي انعقدت في الثالث مف 

د جرائيا في قطاع غزة لعدـ وجو إسقاط ا  ء االنتخابات في الضفة الغربية و ، االستمرار بإجراتشريف األوؿ
آخر ما تـ التوصل اليو في ساسي والقوانيف ذات العالقة. وكانت ألقضاء شرعي مشكل حسب القانوف ا

ئيس السمطة محمود جراء االنتخابات ىو أف رئيس الوزراء رامي الحمد هلل أكد أنو تقرر بالتشاور مع ر إمشكمة 
أشير، عمى أف يجري توفير البيئة القانونية المناسبة إلجرائيا بكل محافظات  4عباس تأجيل االنتخابات 

 (2016 ،)لجنة االنتخابات المركزية الوطف في يوـ واحد.



 تجزئة وطنية: استحقاق الضفة وحرمان غزة 

أصدرت محكمة العدؿ الفمسطينية العميا، قرارًا  2016تشريف االوؿ/ اكتوبر  3يوـ االثنيف الموافق في 
، في الضفة وتعميقيا 2016 تشريف االوؿ/اكتوبر 8باستكماؿ االنتخابات المحمية التي كاف مقررًا إجراؤىا في 

الفمسطينية  في قطاع غزة بدعوى "عدـ قانونية المحاكـ في القطاع" إلى حيف صدور قرار مف الحكومة
قرر مجمس الوزراء، إجراء االنتخابات لمجالس الييئات المحمية في  28/2/2017 في تاريخاجرائيا ىناؾ، 

، وفق قراره السابق بيذا الخصوص الصادر بتاريخ 13/5/2017الضفة الغربية، في يوـ السبت الموافق 
، ، استنادا إلى قانوف انتخاب مجالس الييئات المحمية الذي يجيز لمجمس الوزراء اتخاذ القرار31/1/2017

الذي يجسد العممية الديمقراطية، ويجيز لو إصدار قرار بإجراء االنتخابات عمى مراحل وفق ما تقتضيو 
نسيق مع الحكومة، عممية إجراء ويعني ىذا القرار إستكماؿ لجنة االنتخابات المركزية وبالت .المصمحة العامة

ضمف ظروؼ بقطاع غزة نتخابات في الضفة الغربية، عمى أف تحدد الحكومة موعدًا الحقا لتنظيميا اال
 مناسبة.

قبل طرفي  خاصة مف "كمنة ال كإستحقاؽ دوري "أنو يتـ التعامل مع االنتخابات المحمية ىنا مف المالحظ ف
عمى إجرائيا والمشاركة فييا مف  االنقساـ الفمسطيني " حركة فتح وحركة حماس" إذ تجرى أو تعمق أو يوافق

 عدمو بناء عمى مصالح سياسية مرحمية، وليس وفقًا الستراتيجية ثابتة.

 رفضت حركة حماس إجراء االنتخابات المحمية في قطاع غزة 2012في عاـ فمثال وكما ذكرنا سابقًا، 
عقدىا العاـ الجاري،  الضفة الغربية وحدىا. وفي االنتخابات التي كاف مقرر قط في محافظاتف أجريتو 

وافقت حماس عمى إجراء االنتخابات في قطاع غزة إضافة الي الضفة الغربية، وشاركت بقوائـ مستقميف أو 
 . 2004-2005نتخابات اار تحالفات، بعضيا بالشراكة مع فتح دوف أف يكوف ليا قوائـ رسمية عمى غر 

 في الضفة الغربية دون قطاع غزةالفلسطينية من اجراء االنتخابات  ةمواقف القوى السياسي 

تباينت مواقف الفصائل الفمسطينية، إزاء إعالف حكومة "الوفاؽ الوطني" برئاسة رامي الحمدهلل، تحديد موعد 
االنتخابات المحمية في الثالث عشر مف أيار/مايو المقبل في الضفة الغربية دوف قطاع غزة، وتضمنت 

 مواقف الفصائل الفمسطينية في التالي: 



 موقف حركة المقاومة االسالمية "حماس"

فوزي برىوـ إف قرار حكومة رامي الحمد هللا بإجراء  سميااالناطق باعتبرت حركة حماس عمى لساف 
ويأتي مفصاًل عمى مقاسيا  حركة فتح االنتخابات المحمية باطاًل ومرفوضًا كونو يعزز االنقساـ ويخدـ سياسة

حركة  عمى حساب مصالح الشعب الفمسطيني ووحدة مؤسساتو، وتأكيدًا عمى أف ىذه الحكومة تعمل لصالح
 وال تخدـ مصالح الكل الفمسطيني عمى حد سواء. فتح

وأفشمتيا عندما  حركة فتح أف ىذا القرار ويأتي ىذا القرار عمى أنقاض عممية انتخابية دمرتيا  وشدّد برىـو
 تـ التوافق عميو بخصوص العممية االنتخابية وعممت عمى إفشاليا.  تراجعت عف كل ما

وقاؿ :" أي انتخابات قادمة يجب أف تكوف جزءًا مف المصالحة، كما أنو مف غير المنطقي إجراؤىا دوف 
في االنتخابات  حركة فتح ا الجميع معإنياء االنقساـ وتحقيق الوحدة وىذا نابع مف تجربة مريرة خاضي

، المحمية األخيرة".  (2017)برىـو

 موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

بإجراء االنتخابات في الضفة الغربية دوف قطاع غزة، وحممت  "فتحالتحرير الوطني الفمسطيني "حركة  رحبت
 حركة حماس المسئولية عف عدـ اجرائيا في القطاع.

 موقف اليسار الفلسطيني

 رحبت الجبيتاف "الشعبية" و"الديمقراطية"، وحركة "المبادرة الوطنية" بتحديد موعد االنتخابات المحمية و
 .وغزة الضفةجراءىا في وقت متزامف بيف إضرورة 

مف جيتيا دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف إلى معالجة ما يترتب عمى قرار محكمة العدؿ العميا بتجميد 
بمسؤولية وطنية ال تقطع الطريق عمى المسار “االنتخابات المحمية وما سبقو مف قرارات محاكـ قطاع غزة، 

 .الديمقراطي

أف تشكل االنتخابات المحمية بداية ناجحة لممسار الديموقراطي وقالت الجبية في بياف ليا إنيا عممت عمى 
 (2016)صحيفة القدس،  .وصواًل إلى االنتخابات الرئاسية وانتخابات المجمسيف الوطني والتشريعي
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  تداعيات الغاء االنتخابات المحلية 

 الحالة غزة، بإجراء االنتخابات المحمية في الضفة الغربية دوف  الفمسطينية الحكومة قرار أدخل
 اعتبارىا عمى والرىاف إجرائيا، قرار رافق الذي التفاؤؿ بددتو  الخالفات مف جديدة مرحمة في الفمسطينية

جراء المصالحة طريق عمى محطة  . والتشريعية الرئاسية االنتخابات وا 

 االنتخابات إجراء قرار إليو آؿ فما االنقساـ، مستنقع في الغوص مف مزيًدا ىو المتوقع يجعل المشيد وىذا
 وطنية مصالحة دوف  مف الوضع تغيير في االنتخابات تنجح أف الصعوبة مف وأن يؤكد توافق دوف  المحمية
 إجراء قرار برفض وتمسكيا حماس حركة تعنت حاؿ وفي غزة، وقطاع الغربية الضفة في واحدة وشرعية

 غزة دوف  الضفة في االنتخابات عممية ستجرى  بقرارىا، «الرئيس مع االتفاؽ»بػ الحكومة وتمسؾ االنتخابات
 ومما محتممة، مصالحة إلى التوصل إمكانية وسيحطـ واالنقساـ، الخالؼ كبير حد إلى سيعمق الذي األمر
 .الديمقراطية العممية يعرقل الفمسطيني االنقساـ اف ىو فيو الشؾ

 :غزةقطاع جراء االنتخابات في الضفة دوف مثمت ذرائع إوت
حماس لقرار محكمة العدؿ العميا مف األساس، وصعوبة قبوليا المشاركة في عممية  حركة رفض .1

انتخابية تتأسس عمى المساس بشرعية المؤسسات المدنية واألمنية والقضائية القائمة في القطاع، 
 مما يعني أف فرصة السماح بإجراء االنتخابات في القطاع شبو معدومة. 

مف المصالحة خالؿ الفترة حقيق اختراؽ ذي مغزى في معدـ وجود مؤشرات عمى إمكانية ت .2
، أو التوافق عمى التوجو العممية االنتخابيةة وحدة وطنية تشرؼ عمى يتيح تشكيل حكوم ،المقبمة

 مباشرة إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
عدـ وجود ضمانات تحوؿ دوف إعادة استدعاء القضاء كمما دعت الحاجة إلقصاء الخصوـ  .3

والمنافسيف، مما يبقي سيف تسييس القضاء مشيرًا في وجو أّي عممية انتخابية، حتى ولو 
 تراجعت حماس عف موقفيا وقبمت بإجراء االنتخابات في القطاع.



 الخاتمة 

أىمية دور المواطف الفمسطيني في المشاركة الفاعمة في العممية ف نشير الي أوفي نياية بحثنا يجب 
السياسية حيث قمنا بعرض وتحميل المشكمة في ىذا البحث حسب التسمسل الزمني منذ بداية اتخاذ القرار 

 التداعيات لى المواقف السياسية لمقوى الفمسطينية وكما عرضنا إشرنا أة و بإجراء االنتخابات المحمية الفمسطيني
 .جراء االنتخابات المحمية والحظنا أف المقرر الوحيد عف مصيرنا السياسي والوطني ىي المصالح الحزبيةإل

فضل والوحيد لمشعب الفمسطيني في حقو ألنتخابات الفمسطينية ىي الخيار اف االأوىنا نستنتج 
فكاره بحرية ونزاىة أر عف الفمسطيني بفارغ الصبر ليعبف االنتخابات خطوة قد انتظرىا الشعب أباالختيار، و 

عادة رص صفوؼ إ الشؾ فيو ىو دور االنتخابات في  واختيار الرجل المناسب في المكاف المناسب، ومما
ف حـر مف ىذا الحق بعد أسيما بعد الشعب الفمسطيني واعطاء المواطف الحرية المطمقة بالتعبير عف آرائو ال 

ح الشعب الفمسطيني فالعممية االنتخابية تعمل عمى تنشيط االنقساـ الفمسطيني المدمر لجميع آماؿ ومصال
سياؽ تمعب دورا بارزا المجتمع ومؤسساتو مف جديد بإعادة ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات، وفي نفس ال

 .بيف الفصائل واالحزاب الفمسطينيةزالة العوائق ا  في توحيد و 
 

 :التوصيات 
جل بناء مف أساسية أتمثل ضرورة كافة أرجاء الوطف، فإف إجراء االنتخابات في في ضوء ما سبق، 

نياء االنقساـ، وتوحيد مؤسسات الوطنية ستعادة الوحدة اة الوطف ووحدة الشعب، وحرصا عمى وحد وتدعيـ وا 
 ة.إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعي الوطف في إطار الشرعية والقانوف، وتمييداً 

ذلؾ، اتماـ  التوافق الوطني عمى معالجة األسباب التي تحوؿ دوف  تـ في حالة فضلىو األالخيار  ىذا يبقى
 :الخالفات، وىو ما يستدعي العمل عمىاالنقسامات و بما يجنب الحالة الفمسطينية مزيًدا مف 

النتخابات في منطقة وتأجيميا أو ضرورة العمل عمى التصدي لمنع أي محاوالت تيدؼ إلجراء اواًل: أ -
ذلؾ بدوره يسيـ في تعزيز االنقساـ الفمسطيني وزيادة التفرقة بيف  حيث خرى،إلغائيا في منطقة أ

 الكل الفمسطيني.



مف خالؿ حوار زلة العقبات أماـ إجراء االنتخابات المحمية، ضرورة التركيز عمى التوافق وا  ثانيًا:  -
خابات االنتجراء وطني شامل والتوصل إلى اتفاؽ بيف مختمف األطراؼ، يحدد مبادئ ومرتكزات إ

 رجاء الوطف.المحمية بالتزامف في كافة أ
لمواجية أي عراقيل داخمية،  تاـ بيف مختمف االطياؼ الفمسطينية العمل وفق شراكة وتوافقثالثًا:  -

و تؤثر عمى العممية االنتخابية بكل مراحميا أتعيق بيا ومواجية أي تدخالت مف سمطات االحتالؿ 
 نتائجيا.

و التوافق عمى تشكيل محكمة جياز القضائي في الضفة والقطاع، أحيد الرابعًا: العمل عمى تو  -
جل ضماف استمرار العممية يف وبمعزؿ عف أي تأثير حزبي، مف أاالنتخابات مف قضاة مستقم

 افية كاممة.االنتخابية بنجاح وشف
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