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 رأي قانوين وسياسي
 جمللس التشريعي للسلطة الفلسطينيةانتخاابت يف إجراء ا

 1د. أمحد مبارك اخلالدي أ.

 

سأحاول إبداء الرأي القانوين وفقًا للقانون األساسي، ويف اجلانب السياسي الوطين، وذلك 
 ملا يثريه التوافق على إجراء االنتخاابت يف الظروف احلالية، قبل اختاذ اإلجراءاتمن خالل املناقشة 

القانونية والعملية الالزمة لتصحيح األوضاع الناجتة عن املخالفات اجلوهرية للقانون األساسي؛ 
وقبل حتقيق املصاحلة وفق اسرتاتيجية واحدة للمشروع الوطين الفلسطيين؛ واالتفاق على توحيد 

ؤسسات الدستورية الفلسطينية، على أسس املشاركة احلقيقة من كل قوى الشعب الفلسطيين امل
يف السلطة الوطنية، على أسس الدميوقراطية كما حتددها القوانني املشروعة دستوراًي ودميوقراطياً. 

 وسأتناول أهم اجلوانب القانونية والسياسية يف شكل نقاط على النحو التايل:
 

 الدستوري والدميوقراطي ملمارسات السلطة الوطنية الفلسطينية: أواًل: اإلطار
جاء يف مقدمة القانون األساسي الفلسطيين أنه 
ُيشك ِّل ابلبداهة خطوة أساسية على طريق حتقيق 
احلقوق الوطنية والتارخيية الثابتة للشعب العريب 
الفلسطيين، وأنه ال يصادر، على أي حنو، حقه يف 

مل من أجل العودة وتقرير املصري، مواصلة السعي والع
مبا يف ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. وأنه ال ُيسقط حقًا لفلسطيين، 
حيثما وجد، يف التمتع حبقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن. وأن هذا القانون األساسي 

 يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيين وحقوقه الثابتة. 
                                                           

 ،فلسطيينة صياغة مشروع الدستور الأستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية القانون جبامعة النجاح )سابقاً(، ورئيس جلن 1
 .ووزير العدل يف احلكومة الفلسطينية العاشرة
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اليت تنظم النظام السياسي الفلسطيين  القانون األساسيوبناء على ذلك، جاءت نصوص 
مؤكدة على أن الشعب مصدر السلطات )املادة الثانية من القانون األساسي(، وأن نظام احلكم 
الذي يقيمه هو نظام دميوقراطي نيايب يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية )املادة اخلامسة من 

نون األساسي(، وأن مجيع السلطات واألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص ختضع القا
 للقانون )املادة السادسة(. 

يت هي جوهر ال ،يثري التوافق على إجراء االنتخاابت قبل التفامهات على األمور اجلوهرية
اخلالف والصراع بني الفصائل الفلسطينية، تساؤالت عدة أمهها: هل جيوز االتفاق على إجراء 
االنتخاابت خارج نطاق القانون األساسي، وتعديله وفق نصوص القانون األساسي مبجرد توافق 

ه واالتفاق دسياسي بني الفصائل؟ وماذا عن القانون األساسي يف ظل  هذا التفاهم؟ هل مت  جتمي
على العمل بقرارات يتم انتقائها؟ ويف حال االتفاق على إجراء االنتخاابت خارج أحكام القانون 
األساسي بدعوى ضرورات املصلحة الوطنية العليا، من يضمن أن السلطة يف رام هللا اليت لديها 

 غري جاءت يفحمكمة دستورية أن تطلب من احملكمة الدستورية إلغاء نتائج االنتخاابت إذا 
، ختتص احملكمة 62يف املادة  6002لسنة  3صاحلها؟ فوفقًا لقانون احملكمة الدستورية رقم 

من قانون  62الدستورية دون غريها ابلرقابة على دستورية القوانني واألنظمة. ومبوجب املادة 
ممارسة   62احملكمة الدستورية يكون هلا يف سبيل القيام ابالختصاصات املنصوص عليها يف املادة 

كل الصالحيات يف النظر، واحلكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل خمالف للدستور كليًا أو 
ت به مجزئياً، وعند احلكم بعدم دستورية أي عمل يعد حمظور التطبيق، وعلى اجلهة اليت قا

تصويب الوضع وفقًا ألحكام القانون األساسي، والقانون أورد احلق للمتظلم أو تعويضه عن 
الضرر أو كالمها معاً. وهل ميكن االتفاق على عدم الطعن أمام احملكمة الدستورية على نتائج االنتخاابت، 

  .ن األساسيبدعوى خمالفة إجراء االنتخاابت، حسبما يتم االتفاق عليه ابملخالفة للقانو 
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 اثنياً: االنتخاابت يف القانون األساسي وقانون االنتخاابت العامة:
املعدل، ينتخب رئيس السلطة  6003من القانون األساسي لسنة  24واملادة  32وفقاً للمادة 

الوطنية الفلسطينية وأعضاء اجمللس التشريعي انتخاابً عاماً ومباشراً وفقاً ألحكام قانون االنتخاب 
الفلسطيين. واملوافقة على إجراء االنتخاابت التشريعية والرائسية يثري التساؤل عن أي قانون 

أقره  نا قانون االنتخاابت العامة اليتلالنتخاب ستجرى االنتخاابت وفقًا ألحكامه، حيث لدي
 .6002من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعديله سنة  1، والقرار رقم 6002اجمللس التشريعي سنة 

الصادر عن رئيس السلطة، واملعدل لقانون االنتخاابت  6002لسنة  1فالقرار بقانون رقم 
لقانون ة التشريعية األصيل، جاء خمالفاً لالصادر عن اجمللس التشريعي صاحب السلط 6002لسنة 

منه اليت تنص على أن للفلسطينيني حق املشاركة يف احلياة السياسية أفراداً  62األساسي يف املادة 
ومجاعات، وهلم على وجه اخلصوص احلق يف التصويت والرتشيح يف االنتخاابت كأفراد الختيار ممثلني 

فقاً و  منهم، يتم انتخاهبم ابالقرتاع العام
 ،6002للقانون. لكن القرار بقانون لسنة 

لغى هذا احلق ابملخالفة للقانون أ
من  4األساسي، حيث نصت املادة 

على أن  6002القرار بقانون لسنة 
ابية، االنتخ الرتشح فقط بنظام القائمة

بشأن االنتخاابت اليت كانت تنص على أن يقوم  6002لسنة  9من القانون رقم  3وألغى املادة 
بني  )%50-%50قانون االنتخاابت الفلسطيين على أساس النظام االنتخايب املختلط مناصفة )

 تعدد الدوائر، ونظام القوائم. فهل ميكن االتفاق على االلتفاف على هذه نظام األكثرية النسبية؛
 اليت تنص على: 4من املادة  4يل عجز الفقرة املخالفة للقانون األساسي ابالتفاق على تفص

ئتالف أحزاب أو جمموعة من الناخبني تشكل اتشكل القائمة االنتخابية من حزب أو  -2"
لغرض االنتخاابت على أن تستويف شروط الرتشح وفقاً ألحكام هذا القانون". فيتم االتفاق على 
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 6002من القرار بقانون لسنة  29دهم املادة تفسري ذلك أبنه جيوز لعدد من األفراد، واليت حددت عد
أن يكونوا  شرتاطااالتفاق على تقدمي قائمة مغلقة من املستقلني جتمعهم لغرض االنتخاابت دون 

حزاًب مسجاًل، ويكتفى من برانجمهم االنتخايب أبهنم سيعملون كجماعة رقابية على السياسات 
 التشريعية ومحاية السلطة من الفساد. 

خالف القانون األساسي ابشرتاطه لقبول الرتشح  6002كذلك قرار رئيس السلطة بقانون سنة   
أن يلتزم املرتشح مبنظمة التحرير.  22واملادة  32لرائسة السلطة ولعضوية اجمللس التشريعي يف املادة 

ياسية اليت سفهل هذا األمر يعين االلتزام مبا التزمت به املنظمة من سياسات ومنها االلتزامات ال
من القانون  5والتزامات أخرى عديدة. وهذا يناقض حكم املادة  Oslo Accordsفرضتها أوسلو 

ساسي اليت اعتمدت التعددية السياسية كأساس للنظام الدميوقراطي النيايب الفلسطيين. فهذا األ
 األنظمة يفالشرط حيول النظام السياسي الفلسطيين إىل ما يشبه نظام احلزب الواحد كما كان 

الشمولية اليت كانت ال تعرتف إال ابجتاه واحد للدميوقراطية إذا كانت لصاحل حزب السلطة 
احلاكمة الوحيد. وال حل  دميوقراطي هلذا املشكل إال إبلغاء هذا الشرط، أو على األقل االتفاق 

لوطين الوارد يف اعلى تفسريه أبنه يعين االتفاق على أن منظمة التحرير الفلسطينية، وفق اإلطار 
مقدمة القانون األساسي، أساسية على طريق حتقيق احلقوق الوطنية والتارخيية الثابتة للشعب 
العريب الفلسطيين، وأهنا ال تصادر احلق يف مواصلة السعي والعمل من أجل العودة وتقرير املصري، 

اً لفلسطيين، ال تسقط حقمبا يف ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. وأهنا 
 وأهنا تستمد قوهتا يف العمل الوطين من متثيلها إلرادة الشعب الفلسطيين وحقوقه الثابتة.

 
 اثلثاً: ما أثر املوافقة على االنتخاابت على القانون األساسي:

 مبعىن هل سيتم االلتزام بباقي نصوص القانون األساسي فيما عدا ما تقدم؟
ال بد  من االلتزام الصريح من مجيع األطراف ابلقانون األساسي وما متليه طبيعة النظام 
الدميوقراطي من أحكام تنظم احلياة السياسية. إن األمر غري واضح فيما مت  االتفاق على إعماله، 
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ة؟ موما مت  االتفاق على تعطيله هذه املرة إلجراء االنتخاابت. فمثاًل من سيقوم بتشكيل احلكو 
جاء  22هل هو الفائز أبغلبية النواب يف اجمللس التشريعي؟ النص يف القانون األساسي يف املادة 

عام اً، ومل يقيد صراحة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف اختياره لرئيس الوزراء بقواعد 
تشكيل احلكومة،  الدميوقراطية النيابية، اليت تعطي احلزب الفائز أبغلبية املقاعد النيابية احلق يف

فعبارة املادة املذكورة تقول "خيتار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته 
وله أن يقيله أو يقبل استقالته...". فهل سيتم االتفاق على إعمال املنطق الدميوقراطي النيايب يف 

 أن يقوم احلائز ألغلبية النواب املنتخبني بتشكيل احلكومة.
يعين القبول  6002القبول إبجراء االنتخاابت على أساس قرار رئيس السلطة بقانون سنة  إن

مبشروع القرار بقانون املخالف للقانون األساسي، وأنه يعدل القانون األساسي، وهذا غري جائز 
باره تدستورايً، ألنه ال القرار بقانون وال حىت القانون العادي ميكنه أن يعدل القانون األساسي، ابع

 املنظم للمؤسسات الدستورية للنظام السياسي الفلسطيين.

 
 رابعاً: هل ميكن إجراء االنتخاابت ابلتتابع يف مواعيد حمددة سلفاً:

يف وسائل التواصل  2/1/6061أُعلن يف 
االجتماعي عن موافقة رئيس السلطة الوطنية على 
إجراء االنتخاابت خالل أربعة أشهر. وهذه املدة غري  
كافية لالتفاق بني الفصائل، وال تكفي لإلعداد الالزم 
د الثقة جبدية إجرائها، وال  إلجرائها، وبذلك ال يوجِّ

رُّب طرف من ا لتزام البتوفر الضماانت لعدم إمكانية هته
إبجراء االنتخاابت الثالث؛ إذا رأى من خالل أول انتخاابت جُترى أن األمور تسري يف غري 
صاحله. وجزئياً، ميكن إجياد خمرج قانوين بوضع نص يتضمن ذكر املواعيد املتتابعة ابلتحديد خالل 

 املهلة اليت حيددها املرسوم الرائسي.
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ة على الدعوة لالنتخاابت، وذلك أبن يصدر ولتوضيح ذلك: ينص قانون االنتخاابت العام
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل انتهاء مدة واليته أو 
انتهاء مدة والية اجمللس التشريعي، مرسومًا يدعو فيه إلجراء انتخاابت تشريعية أو رائسية يف 

ه يف الصحف ا املرسوم يف اجلريدة الرمسية، ويُعلهن عنفلسطني وحيدد فيه موعد االقرتاع، ويُنشهر هذ
اليومية احمللية. مبعىن أن النص وضع حداً ال يقل عن ثالثة شهور، ولكنه مل يقي د احلد الذي ال 
يزيد عنه، فيمكن بذلك أن ينص يف املرسوم على املواعيد الثالث يف املرسوم الرائسي الداعي 

تزيد  نظم سياسية كثرية تعلن عن مواعيد مستقبلة لالنتخاابتلالنتخاابت. ويف الواقع العملي 
 عن ثالثة أشهر، وال يوجد نصوص حتدد احلد األقصى إلجراء االنتخاابت يف املستقبل.

 
 خامساً: أولوية االتفاق على التأسيس الوطين والقانوين والعملي لالنتخاابت:

نتخاابت سرع يف إصدار مرسوم مبوعد االبدل أن تدفعنا املتغريات اإلقليمية والدولية إىل الت
يتيح الظهور مبظهر يوهم خارجياً أننا متفقون على صفقة حل القضية الفلسطينية، ويقر داخلياً 
اخلروقات للدستور والقوانني الصادرة عن السلطة التشريعية الفلسطينية، ملاذا ال يتم البحث يف 

موض دل هذه احلرية والتخبط التشريعي والغالتأسيس القانوين والوطين إلجراء االنتخاابت ب
 السياسي؟

وميكن التأسيس القانوين إلجراء انتخاابت انجحة إبجراء ممكن، وذلك بسحب القرار اخلاطئ 
 بعد اس،بسبب اخلالف السياسي على السلطة بني فتح ومح ،حبل اجمللس التشريعي الفلسطيين

حيازة محاس لألغلبية يف اجمللس التشريعي، ورفض جانب من مؤسسات السلطة الفلسطينية 
العمل مع احلكومة اليت شكلتها محاس مبوافقة اجمللس التشريعي ومصادقة رئيس السلطة، بدعوى 

من القانون األساسي أعطت لرئيس السلطة الوطنية  26املادة عدم انعقاده لفرتة طويلة، علماً أبن 
لسطينية االختصاص يف أن يفتتح الدورة العادية األوىل على أساس مبدأ الفصل بني السلطات الف
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من القانون األساسي على النحو التايل: "يفتتح رئيس السلطة الوطنية  2املذكور يف املادة 
 الفلسطينية الدورة العادية األوىل للمجلس، ويلقي بيانه االفتتاحي". 

 26م األساسي الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيين عدَّلت املادة من النظا 12لكن املادة 
من القانون األساسي اليت حددت سقف  21من القانون األساسي، ابإلضافة اىل خمالفتها للمادة 

امة، الدستورية الع واملبادئالنظام الداخلي للمجلس أبال يتناقض وأحكام القانون األساسي 
 الختصاص بدعوة اجمللس لالنعقاد بنصها على أن:فجعلت لرئيس السلطة وحده ا

يعقد اجمللس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فرتتني مدة كل 
منها أربعة أشهر؛ تبدأ األوىل يف األسبوع األول من شهر آذار )مارس(، والثانية يف األسبوع 

 عادية، بدعوة من رئيسه بناء على طلباألول من شهر أيلول ]سبتمرب[، أو يف دورات غري 
من جملس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء اجمللس، فإذا مل يدعِّ رئيس اجمللس إىل مثل هذا 
االجتماع يعترب االجتماع منعقدًا حكمًا ابملكان والزمان احملددين يف طلب أعضائه أو طلب 

 جملس الوزراء.
عادية،  اجمللس فقط دعوة اجمللس لدورة غريفالنظام الداخلي للمجلس التشريعي جعل لرئيس 

بناء على طلب من جملس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء اجمللس، وحىت إذا مل يدعِّ رئيس اجمللس 
 إىل مثل هذا االجتماع يعد االجتماع منعقداً حكماً.

سي من القانون األسا 26وهذا التعديل من قبل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لنص املادة 
ق غري الدستوري، مسح لرئيس السلطة الفلسطينية يف أن يتحكم يف انعقاد اجمللس التشريعي أو تعلي
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من النظام  12انعقاد جلسات اجمللس مىت ما شاء ولألجل الذي يريد، حيث مل تكتفِّ املادة 
ىل، بل و الداخلي للمجلس مبا قررته املادة يف أن رئيس السلطة الوطنية يفتتح الدورة العادية األ

وعدلت القانون األساسي أبن أضافت لصالحيات الرئيس االختصاص وحده يف دعوة اجمللس 
مارس  لالنعقاد يف كل دوراته سواء الدورة العادية األوىل أم كل الدورات العادية السنوية يف آذار/

 ويف أيلول/ سبتمرب.
صاص س التشريعي االختمن املمكن لرئيس السلطة الوطنية الذي أعطاه نظام اجمللوعليه، 

بدعوة اجمللس التشريعي لالنعقاد يف دوراته العادية كما حل  اجمللس، أن يقوم بدعوة اجمللس 
التشريعي لالنعقاد يف جلسة واحدة متواصلة للنظر ابلتعديالت، وإقرار ما تقتضيه املصلحة الوطنية 

يعطي الثقة يف أن عثرته قانونياً، و لتوحيد مناطق السلطة املبعثرة جغرافيًا وسياسياً، بدل زايدة ب
االنتخاابت لن يكون الغرض منها اكتساب الشرعية يف متثيل الشعب الفلسطيين، وبقاء الصراع 
على السلطة، والتفرد خبيارات تقرير املصري حلقوق الشعب الفلسطيين دون موافقة الكل 

 الفلسطيين، وحصر العمل يف املشروع الوطين يف خيار التفاوض.
ما يعزز الشراكة السياسية  إن

الوطنية بواسطة االنتخاابت أن تتفق 
األطراف الفلسطينية على كيفية 
اخلروج من األزمة احلالية، خصوصاً أنه 
من غري املؤكد ما إذا كان االحتالل 

سيسمح إبجراء االنتخاابت يف الضفة 
والقدس، وأنه سيقوم ابعتقال من ال 

التفاوضي ملقاومة االحتالل، كما حدث عقب االنتخاابت  يوافق على برانمج السلطة السلمي
  التشريعية السابقة، األمر الذي جيب فيه البحث عن ضماانت هلذه االنتخاابت.

 

 دويكالعزيز لتشريعي برائسة امجلس للجلسة 
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 سادساً: إشكالية الفصل يف الطعون االنتخابية يف قطاع غزة:
 ةبشأن االنتخاابت العامة، وكذلك يف قرار رئيس السلط 6002لسنة  9للقانون رقم  وفقاً 

املعدل للقانون السابق، أعطي  6002لسنة  1الوطنية الفلسطينية بقانون لنظام االنتخاابت رقم 
االختصاص بنظر الطعون االنتخابية حملكمة واحدة هي حمكمة قضااي االنتخاابت، اليت تشكل 

حيث نصت على اآليت: "مبقتضى  مبرسوم من رئيس السلطة من تسعة أشخاص مبا فيهم رئيسها
رائسي، تشكل حمكمة قضااي االنتخاابت من رئيس ومثانية قضاة بناء على تنسيب من مرسوم 

 جملس القضاء األعلى".
من قرار رئيس السلطة الفلسطينية بقانون: "تنعقد احملكمة حبضور ثالثة من  61للمادة  ووفقاً 

رر رئيس ققضاهتا، ويف القضااي اهلامة تنعقد هبيئة مكونة من مخسة قضاة على األقل، حسبما ي
 احملكمة ذلك".

ويالحظ على النص غموضه فيما يتعلق برئيس احملكمة من حيث الشروط فيمن يكون رئيس 
احملكمة، فهل املقصود أن األمر مرتوك جمللس القضاء األعلى لينسب من يشاء؟ أو أن األمر 

 موكول لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يعني من يشاء؟

أبن احملكمة يف القضااي املهمة )دون حتديد للقضااي املهمة( تنعقد هبيئة  61مث إنه وفقاً للمادة  
مكونة من مخسة قضاة على األقل حسبما يقرر رئيس احملكمة. فهل هناك إمكانية لعقدها يف 

يف  21غزة؟ وهل هناك قبول بقضاة من حماكم غزة يف عضوية احملكمة؟ مث إنه وفقًا لنص املادة 
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نعقد احملكمة هبيئة مكونة من مخسة قضاة على األقل. ال ميكن إاتحة الفرصة القضااي املهمة؛ ت
إلمكانية عقدها يف غزة للنظر ابلقضااي وجاهياً مع الذين يتقدمون بطعون انتخابية حلماية حقوقهم 

 القانونية، إال إذا توفر وجود مخسة قضاة من قضاة حمكمة قضااي االنتخاابت يقيمون يف قطاع غزة.
ه، حلل هذه اإلشكالية جيب أن يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قرارًا بقانون وعلي 

 6002لسنة  1يعدل فيه قراره بقانون رقم 
بشأن االنتخاابت العامة، ينص على أن 
يكون املرسوم بتشكيل حمكمة قضااي 

قاضيًا من قضاة  11االنتخاابت من 
وأن يكون من  ،قلاالستئناف على األ

ممن يقيمون يف قطاع غزة،  5بينهم 
 ويسمى من بينهم انئباً لرئيس احملكمة يرتأس

  جلسات هيئة احملكمة اليت تنعقد هناك للنظر يف القضااي املرفوعة من املقيمني يف قطاع غزة.
 

 سابعاً: الضماانت الدولية حلماية االنتخاابت ونتائجها:
يتم احلديث عن ضمان عدد من الدول اإلقليمية التزام السلطة الوطنية الفلسطينية إبجراء 
 االنتخاابت التشريعية والرائسية وللمجلس الوطين الفلسطيين ابلتتابع. وجلدية هذه الضمانة جيب

ى و قبل إصدار املرسوم الرائسي إبجراء االنتخاابت أن توسع األطراف الفلسطينية سعيها لزايدة ق
دولية مؤثرة ابإلضافة إىل من يؤيدها إقليمياً لضمان محاية دولية لالنتخاابت، وملن ينتخبه الشعب 
بطريقة دميوقراطية. فمثاًل يتم احلديث من مندوب فلسطني يف الوالايت املتحدة األمريكية عن 

 اير/ ينجلسة مفتوحة يف أواخر كانون الثاين UN Security Councilعقد جملس األمن الدويل 
لبحث مسألة "مؤمتر دويل للسالم"، فيمكن انتهاز الفرصة والعمل على أن تكون  6061

وفقاً لقرارات الشرعية  ،االنتخاابت الفلسطينية مدخاًل الحرتام حق  الفلسطينيني يف تقرير املصري

 رمحد حبألتشريعي برائسة امجلس للجلسة 
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الدولية اليت تؤكد على احلقوق الوطنية الثابتة للشعوب ومنها الشعب الفلسطيين، ومنها قرار 
، الذي ينص على اإلقرار حبق الالجئني 1924لسنة  192اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

أ، وب، وج،  6226حدة رقم الفلسطينيني يف العودة إىل دايرهم، وقرار اجلمعية العامة لألمم املت
، والعديد من القرارات األخرى اليت تنص على االعرتاف لشعب فلسطني حبق 1920ود لسنة 

، الذي يؤكد على شرعية 1971لسنة  6242تقرير املصري، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
عباد األجنيب، مبا االستنضال الشعوب يف سبيل تقرير املصري، والتحرر من االستعمار والتسلط و 

 يف ذلك شعب فلسطني.

جراء االنتخاابت، من األجدر سياسيًا حلماية احلقوق الثابتة والشرعية إوذلك ألنه وقبل 
للشعب الفلسطيين أن يتم السعي للحصول على موافقات إقليمية ودولية على إجراء االنتخاابت 

ولة الفلسطينية شرعية السلطات الدستورية للدالفلسطينية، وحلماية نتائج االنتخاابت واالعرتاف ب
املرتتبة عليها، ويف ذلك جتنب املساومات الدولية، فال يكون مقابل االعرتاف بشرعية السلطات 

ية الدستورية اليت متثل الشعب الفلسطيين مثنه إجبار الفلسطينيني على القبول ابلتصفية الدول
قدمة القانون املصري. حىت حنافظ على ما جاء يف مللحقوق الفلسطينية الثابتة للشعوب وتقرير 

األساسي الفلسطيين أنه يشكل ابلبداهة خطوة أساسية على طريق حتقيق احلقوق الوطنية والتارخيية 
 الثابتة للشعب العريب الفلسطيين، وأنه ال يصادر حق  الفلسطينيني يف مواصلة العمل بكل السبل

صري، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. املشروعة من أجل العودة وتقرير امل
وأن مؤسساته الدستورية لن ُتسقِّط حقًا من احلقوق األساسية للشعب الفلسطيين، وأن تظل 

 اهليئات احلاكمة يف فلسطني تستمد قراراهتا وقوهتا من إرادة الشعب الفلسطيين وحقوقه الثابتة.
ية االنتخاابت والذين ينتخبهم الشعب، العمُل من وعلى الصعيد الداخلي، مما حيمي شرع

أجل وجود إشراف دويل وداخلي على االنتخاابت، لضمان عدم تدخل االحتالل لصاحل فريق 
ألف شخص  60أو قائمة انتخابية أو لضمان عدم تزويرها حملياً، خصوصًا أن هناك أكثر من 
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يل جيب احلصول جهة ابختيارهم، وابلتا يف اللجان اليت تتوىل اإلشراف على االنتخاابت، استقلت
 على موافقة أو رضى األطراف السياسية الفلسطينية على طريقة اختيارهم.

ورمبا هناك ظروف مواتية على املستوى الدويل اإلقليمي، فمثاًل ميكن االستفادة من ظروف 
س تؤكد دعمها جمللاملصاحلة لدول التعاون اخلليجية، وما أعلنته يف بياهنا اخلتامي من أن دول ا

 ،1922للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيين على مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة منذ حزيران/ يونيو 
وأتسيس الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقوق الالجئني وفق قرارات 

جهود اجملتمع الدويل  وتفعيلالشرعية الدولية، وإعادهتم، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، 
 حلل الصراع، مبا يليب مجيع احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين.

 

 اثمناً: الرتشيح بطريقة تتغلب على قيود االحتالل لالنتخاابت ونتائجها:
تدرك كل األطراف الفلسطينية ما حدث من االحتالل عقب انتخاابت اجمللس التشريعي 

ابقة التعامل مع نتائج االنتخاابت، فيجب االستفادة من التجربة الس السابقة، ورفضه االعرتاف أو
لتفويت الفرصة على االحتالل، من ذلك مثاًل أن يتم ترشيح أشخاص من أماكن خارج سيطرة 
االحتالل املباشرة، وأن يكون أغلبية املرشحني من تلك األماكن لالستفادة من نظام التمثيل 

ة من غزة ألن املرشحني من الضفة سيكونون عرضة للضغوط من النسيب الكامل، كرتشيح اكثري
 عدة جهات.

 

 اتسعاً: مدى جدية انتخاب اجمللس الوطين وهيكلة مؤسسات املنظمة:
مث ماذا عن انتخاابت اجمللس الوطين الفلسطيين؟ هل مت  االتفاق على الفصل بني اجمللس 

لشتات، وبني لسطينيني يف الداخل ويف االوطين الفلسطيين، الذي من املفرتض أنه ميثل كل الف
السلطة الوطنية الفلسطينية اليت ال يشارك يف مكوانهتا سوى فلسطينيي الضفة )مبا فيها القدس( 
وغزة؟ وإذا كان من املمكن أن يكون أعضاء اجمللس التشريعي أعضاء يف اجمللس الوطين 

 يف مؤسسات س الوطين الفلسطيينالفلسطيين، فال جيوز أن يتم الدمج بني بقية مؤسسات اجملل
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السلطة الوطنية الفلسطينية، فمثاًل ليس من املصلحة الوطنية أن يكون رئيس السلطة الوطنية 
 الفلسطينية هو رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

آخر و  وعليه، هل هناك تفكري يف ترشيح فلسطيين يف اخلارج لرائسة اجمللس الوطين الفلسطيين،
لرائسة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، لكي ال يكون مقيداً ابلقيود اليت يفرضها االحتالل على 
السلطة الفلسطينية يف األراضي اليت تديرها السلطة الوطنية حتت االحتالل، تلك القيود اليت من شأهنا 

 ض.الدفاع عن نفسه يف مواجهة االحتالل واملطالبة حبقوقه بغري التفاو  منع الشعب الفلسطيين من

 

 عاشرًا: الصعوابت العملية إلجراء االنتخاابت يف الداخل وللمجلس الوطين:
يف ظل  تعاظم خطر جائحة كوروان، كيف سُتجرى 

تاج والذي حي االنتخاابت يف ظل  هذا الوابء الفتاك
للحصول على العالجات إىل املاليني من الدوالرات 

واللقاحات األفضل، اليت ختفف من آاثره الضارة 
حبياة وصحة املاليني من الشعب الفلسطيين؟ مع 
ضرورات التباعد اجلسدي بني األفراد يف األماكن 

 العامة.

 لس الوطين الفلسطييناجملاجتماع أعضاء 
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من القانون األساسي، فإن التصويت يف االنتخاب حق  للناخب  24، واملادة 32ووفقاً للمادة 
هو أنه انتخاٌب عاٌم يتم ابلطريق املباشر وفقاً ألحكام قانون االنتخاب الفلسطيين، و الفلسطيين، و 

الصادر عن  6002لسنة  9من قانون االنتخاب الفلسطيين رقم  2ما كانت تنص عليه املادة 
اجمللس التشريعي الفلسطيين، وأعاد قرار الرئيس بقانون االنتخاب املعدل للقانون السابق النص 

على أن جتري االنتخاابت ملنصب الرئيس وأعضاء اجمللس التشريعي  ،منه 4و 3تني يف املاد
 ابالقرتاع العام السري واملباشر.

واالقرتاع املباشر يعين أنه يتم من قبل الناخب وجاهياً، حيث يقوم بنفسه دون وسيط ابختيار 
اعي هذه احلالة مبا ير النائب الذي ميثله، فهذا يقتضي وضع احلل القانوين للسماح ابالقرتاع 

الضرورية، مع األخذ يف االعتبار مراعاة توفري وسائل احلماية للتصويت اليت تضمن عدم التالعب 
تلك اخلطورة اليت تتضاعف يف حال األخذ ابلتصويت اإللكرتوين، مع مالحظة عدم  ،يف النتائج

ريقة آمنة. وهذا األمر ا احلق بطتوفر الوسائل الفنية ونقص املعرفة من الناخبني يف كيفية ممارسة هذ
يزداد تعقيدًا يف انتخاابت اجمللس الوطين من قبل الفلسطينيني املوزعني يف الشتات، وابإلضافة 
إىل ما تقدم عدم توفر قاعدة البياانت عن الناخبني، وال سجالت للناخبني. وإشكاليات أخرى  

ة وسياسية ، فمثاًل توجد صعوبة عمليكبرية تعرقل إمكانية إجراء االنتخاابت يف بلدان الشتات
يف قبول إجراء االنتخاابت يف األردن، جتعل كثري من الفلسطينيني الذين حيملون اجلواز األردين 

 خيشون من التأثري السليب ملشاركتهم على احلقوق اليت هلم مبوجب محلهم اجلنسية األردنية.
 

 االنتخاابت:أحد عشر: مدى توفر اإلجراءات اجلدية إلجراء 
 حيث إننا ال نرى مثالً  ،مثة ما يؤكد عدم اجلدية يف إجراء االنتخاابت للمجلس الوطين

حماوالت إلقناع األردن أن االنتخاابت لصاحل احلفاظ على األردن وإفشال طرح الوطن البديل،  
ى لكما أنه لصاحل محاية حقوق األردنيني من أصل فلسطيين. وال نرى جهودًا تُبذل للعمل ع

حتقيق ما ُتوافِّق عليه األردن من أتييدها إلقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب اململكة األردنية، 
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وأن السيادة األردنية لن متس، وإقناعهم ابملوافقة على أن ال يكون ملشاركة األردنيني من أصل 
أنه أن ش فلسطيين يف أتييد إقامة مؤسسات منظمة التحرير ابملشاركة يف االنتخاابت ما من

 يفقدهم حقوقهم املدنية والسياسية يف األردن.
ويضاف إىل ذلك يف التجمعات الفلسطينية يف البلدان األخرى كما يف األردن، أنه ال تتوافر 
بياانت بقوائم من حيق هلم االنتخاب. ويف الواقع العملي، ال توجد أعمال تقوم هبا السلطة الوطنية 

لى اابت يف الشتات، األمر الذي يدعم القول بعدم جدية املوافقة عالفلسطينية يف اإلعداد لالنتخ
إجراء االنتخاابت، والذهاب إىل اإلعداد إلصدار املرسوم الذي حيدد مواعيد االنتخاابت يف 
املهلة اليت حيددها املرسوم الرائسي، واليت يرتاوح احلديث عنها أهنا ما بني أربعة إىل ستة أشهر من 

 ر.اتريخ صدور القرا
ويضيف الذين يشكون يف جدية إجراء االنتخاابت، أنه ال يوجد حوارات مع القوى 
الفلسطينية على أسس الشراكة السياسية يف مؤسسات السلطات الدستورية الفلسطينية 
وضماانهتا، وال على اهلدف الوطين وأشكال النضال واملقاومة، وما ميكن التفاوض عليه وما ال 

مل يتم االتفاق الفلسطيين على أن املقاومة لالحتالل مشروعة من أجل يقبل التفاوض عليه. و 
تقرير املصري والتحرر من االستعمار واالستعباد، كما يؤكد ذلك القانون الدويل والقرارات الدولية 

 الصادرة تطبيقاً له خبصوص فلسطني واليت سبق ذكر بعض منها.
حتقيق  عداد لكل ما ينجح االنتخاابت يففهل متت موافقة مجيع القوى الفلسطينية على اإل

األهداف الوطنية؟ أم أن طريق االنتخاابت الشاملة غري سالكة كما يرى كثريون ويضربون مثالً 
أنه يف الصراع على السلطة عقب االنتخاابت السابقة وفوز محاس أبغلبية مقاعد التشريعي 

عالن يف السلطة الوطنية يلوحون إبوابلتايل حقها الدستوري يف تشكيل أداة احلكم كان قادة 
قطاع غزة إقليم متمرد وأنه حمكوم حبركة "إرهابية"، مما جعل دوالً عربية ابإلضافة إىل أخرى أجنبية 
تصنف فصائل املقاومة بـ"احلركات اإلرهابية". ويتساءلون هل مت  تغيري املواقف وجتري السلطة 

 " عن املقاومة لالحتالل؟حماوالت جدية لتغيري ذلك وإسقاط صفة "اإلرهاب
*** 
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يف اخلتام، ندُع هللا أن تكون النوااي خالصة للمصلحة الوطنية العليا، وأن يتم االتفاق على ما 
جيعل االنتخاابت مكملة جلهود إهناء االنقسام، وتوحيد اجلهود السياسية والعملية اليت جتعل 

  ال ابلتقادم.للسقوط ال ابلتفاوض و  االحتالل يقر ابحلقوق الفلسطينية الثابتة وغري القابلة




