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 : صلخ  م   
 

،  والقانوني   ياسدديعيد السدد   الصدد  على    ة لتغييب االنتخابات الفلسددطينيةداعيات الكارثي  الت    ياسدداتيةالورقة السدد   هذه   ترصددد  
  ،المجلس التشددددددددريعي  وحل     األسدددددددداسددددددددي،بعض بنود القانون  ب ف العملوق  نتيجة   ؛الث الث   لطات ه عمل السدددددددد  وتشددددددددو  

من    ة في كل   ات العام  دواجية السدياسداء از  جر    ،االقتصداد الفلسدطينيعلى    االنتخابات   إلى تداعيات غياب   باإلضدافة
ر ما أث   ؛قابةطيط والر  ء غياب التخ  في ضددددددو   ،ةوازنة العام  باشددددددرة على الم  فة الغربية وقطاع غزة، وتأثيراته الم  الضدددددد   

 .فافية والمحاسبةعلى مستوى الش  

 ؛رات وزاد من حالة االحتقان والتوت    ،باتهمرك    جميعتمع الفلسدددددطيني بعلى المج  مباشدددددر    كل ذلك بشدددددكل  لقد انعكس 
ا على المسدتوى أم  .  والجرائم دون محاسدبة ومسداءلة بين شدرائل المجتمع  ،الفلتان  وحالة، واإلضدرابات   ،ظاهرات كالم  

ناصدرة المجتمع الدولي وم    ،لب على المشدروع السدياسديبالسد    رعيات وتجديد الشد    ،ر غياب االنتخابات أث  فلقد   ،الدولي
حت الورقة السددياسدداتية  طر  . وعليه،  الت العالمية المتسددارعةرات والتحو  في ضددوء التغي    للقضددية الفلسددطينية، خاصددة  

 رص إجراء االنتخابات في فلسطين.ة لتعزيز ف  جاهات رئيسات    أربعفي خاتمتها 
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 : مةمقد     .1
ولة سدددددداتي للد  ياسددددددي والمؤسدددددد  ظام السدددددد   الفلسددددددطيني إلى تعزيز الن   ياق  ي الديمقراطية وممارسددددددتها في السدددددد   تؤد   

م نحو تحقيق الدولة الفلسطينية؛  ة التقد  دور ا أساسي ا في استمراري    يلعب    الفلسطينية المنشودة، والذي يمكنه أن  
غم صدددعوبتها وتعقيدها  ر و وبناء مجتمع فلسدددطيني،    ،ولةم إقامة الد  في دع   ال  فع    ة الديمقراطية أسدددلوب  فالعملي  

 . ضرورية   تبقى مسألة  إال  أن ها واالنقسام الفلسطيني القائم،  ،بفعل االحتالل

،  عام    ية عقد االنتخابات في تفعيل المشددددددداركة السدددددددياسدددددددية لدى فئات المجتمع المختلفة بشدددددددكل  ضدددددددل أهم   تت  
اخبين  الن   ( بحسدب سدجل   30-18ة بين )إذ بلغ عدد أفراد الفئة العمري   ؛خاص    والشدباب من الجنسدين بشدكل  

 ي لسجل   ل المجموع الكل   ة من أص  ة عملية انتخابات عام  لم يشاركوا بأي    ،(افرد    1,014,649)  م2021لعام  
نتخابات  وصددل عمر الشددباب الذين لم يشدداركوا باال  بينما ،ا( شددخصدد  2,601,965والبالغ حوالي )  ،اخبينالن  

 .( سنة  34-33ة إلى ما بين )العام  

 ،ياسدددددديل من حالة الفراغ السدددددد   قل   ها ت  مضددددددى، كما أن   وقت    النتخابات اليوم أكثر من أي   الحاجة ل  لهذا، فإن   
ماء، وتلعب دور ا فاعال  في عملية  ر، والن  وتحمي من تبعاته، وتسدددددددددددددداعد على المشدددددددددددددداركة، واإلبداع، والتطو  

 قلهم إلى المشددددددداركة بشدددددددكل  وتن    ،بالعملية االنتخابية  ي المواطنينوع  من التنمية بأبعادها المختلفة، كما ترفع  
 ،ماسددددددددك األهليوالت    ،سدددددددديع المجتمعيلحماية الن    االنتخابات ضددددددددمانة   ياق، تعد  في ذات السدددددددد     .أكثر فاعلية

لبية للشددددباب حول ظرة السدددد  ة، كما تلعب دور ا مهم ا في تغيير الن  مات والمشدددداكل الداخلي  ب المجتمع األز  وتجن  
 تدافع عن هذه المبادئ.  اجتماعية   من خالل إيجاد حركة   ،مفاهيم المشاركة

ة  وتأثيراتها التراكمي    ،ة في فلسطينياساتية تداعيات غياب وتغييب االنتخابات العام  ناقش الورقة الس   وعليه، ت  
بها تغييب االنتخابات على النظام  لبية التي سدددددددددب  داعيات السددددددددد  بهدف إظهار الت    ؛على المجتمع الفلسدددددددددطيني

خطيط  المجلس التشددددددددريعي، وسدددددددديادة القانون، وغياب الت  عمل و   ،السددددددددياسددددددددي الفلسددددددددطيني، وتجميد القوانين
 ،لم األهليوالسددد     ،على المجتمع الفلسدددطيني مباشدددر   ر بشدددكل  ث  قابة على المال العام، وهو ما أوالر   ،الحكومي

 واالضددطرابات التي حدثت في كل     ،واإلضددرابات   ،ظاهرات كالم   ؛رات ياسددي والتوت  ة االحتقان السدد   وزاد من حد  
لتجاوز    عملية   م في خاتمتها رؤية  هذه الورقة تقد     فإن    ذال  ؛حتى اآلن  وما زالت مسددددددددتمرة   ،من غزة والضددددددددفة

 االنقسام عبر صندوق االنتخابات.
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 :االنتخابات في فلسطين  .2
طبيق من مجتمع آلخر، وتتقاطع  ها تختلف في الت   أن  مارستها، إال  ات م  يمقراطية" وتطور  رغم انتشار مفهوم "الد   

"الد     جميع تنفيذها  بوسيلة  بدون  ليمقراطيات  ديمقراطية  فال  صوصية  الخ    في ظل   .  1انتخابات النتخابات"؛ 
ظهرت مفاهيم جديدة في المجتمع الفلسطيني للديمقراطية    م؛1994لطة في العام  الفلسطينية بعد نشأة الس  
أن   إمكاني    ة  جدلي    رؤى    تعواالنتخابات، وهو ما  ومدى قدرة   االنتخابات تحت سلطة االحتالل،  د ة عق  حول 

   أن  ، إال  واقص والن    غم من اإلشكاليات وبالر    ،سات والقانون دولة المؤس    بناء  علىحرير الفلسطينية  مة الت  منظ  
وبدأ "،  ساتهاإقامة الدولة الفلسطينية ومؤس  تدعيم فرص  "عليها المنظمة هي    ت أصر  ياسية التي  ؤية الس   الر  

نظام   إقرار  أجل  من  الفلس  انتخابي     العمل  السياسي  هي  طينيللنظام  الذي  الر   ،  االنتخابات  إلجراء  ئاسية  أ 
 . م1996والتشريعية األولى في العام  

 : اظمة للعملية الديمقراطية واالنتخابيةالقوانين الن   2.1

ليهم في السلطة )التنفيذية،  مث   اس م  الن    ة  ينتخب عام    هي أن    ساسية في الديمقراطية التمثيليةالقاعدة األ  إن  
ية في المشاركة  إلقرار القوانين والسياسات العامة بالنيابة عنهم، ولديهم الحر     ؛التشريعية، الهيئات المحلية( 

ل طبيعة الحياة  نرصد ونحل     . وقبل أن  2قاش العام والمشاركة في الن     ،ل للمناصب الترش    :أعمق، مثل  بشكل  
  تأثيراتها قراءة    ومن ثم    ،اظمة للعملية االنتخابية القوانين الن    نعرض أهم    أن    بد    الديمقراطية في فلسطين، كان ال

اظمة لالنتخابات الفلسطينية  القوانين الن    راكمية نتيجة غياب العملية الديمقراطية، وعليه يمكن عرض أهم   الت  
 ي: تحو اآل على الن  

 :ةاالنتخابات العام   2.2

تشكيل لجنة الحكم المحلي واالنتخابات    رئاسي     مرسوم    ياسر عرفات بموجب    احلالر    الرئيس الفلسطيني  أقر  
بتاريخ  1994عام   االنتخابي  القانون  وأصدر  عام    13م،  أول  تبن  م1995كانون  والذي  االنتخابات  ،  ى 

( 5في المادة )  لديقر    م؛2003ل لعام  عد  جاء القانون األساسي الم  ثم    ،3ئحة المفتوحة والال    ،باألغلبية البسيطة
وينتخب فيه    ،ياسية والحزبيةدية الس   يعتمد على التعد    ،نيابي    ديمقراطي    "نظام الحكم في فلسطين نظام    بأن  

في    2005ل لعام  عد  القانون األساسي الم    قد نص  ، ول 4رئيس السلطة الوطنية انتخاب ا مباشر ا من قبل الشعب" 
ئيس ترشيل نفسه  للر    ة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق  د  م    ( على أن  36المادة )

ا المجلس التشريعي، فقد يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين، أم    أال  على    ، ثانية    ة  لفترة رئاسي  
"... :  (26( من المادة )3وجاء في الفقرة )  ،سنوات ربع  أ  افترة التشريعي أيض    ضل قانون االنتخابات أن  أو  

 
 . 20(: الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، )ت( كرم خميس، ص2014محمد فائق، )  1
 24، صالمملكة العربية السعودية  -الديمقراطية، )ت( محمد مطيع، المركز العربي لألبحاث، الرباطإلى   (: مدخل2021يمون باتلر، ) إ 2
الهيئة الفلسدددددددطينية المسدددددددتقلة لحقوق المواطن،    التشدددددددريعي، ير حول تأثير النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس  (: تقر 2000جهاد حرب، )  3

 . 15-14(، ص21سلسلة التقارير القانونية ) 
 (. 4، المادة رقم ) 2003القانون األساسي المعدل لعام   4
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 كما   ،5انتخابهم باالقتراع العام وفق ا للقانون"   يتم    ،التصويت والترشيل في االنتخابات الختيار ممثلين منهم 
القانون  الحق  المعد    األساسي   أعطى  السياسي    ل  المناصب والوظائف  وتقل    ،ةفي تشكيل األحزاب  ة، العام  د 

والمؤسسات الشعبية، وكل تلك القطاعات    ،ديةواألن    ،وابطوالر    ،حادات واالت     ،والجمعيات   ،قابات وتشكيل الن   
 مها القانون.  ينظ    ،ومستمر   دائم   جرى بها انتخابات دورية بشكل  ت    من المفترض أن  

كانون ثاني/    11حمود عباس بتاريخ  م  الفلسطيني  جاءت أبرز تغييرات النظام االنتخابي بعد إصدار الرئيس 
لسنة    اقرار    م2021يناير   )   م،2021بقانون  رقم  بقانون  قرار  بتعديل  لسنة  1والقاضي  بشأن    2007( 

  انتخابية    واعتبار فلسطين دائرة    ،سبي الكاملختلط إلى الن   ة، في تغيير النظام االنتخابي الم  االنتخابات العام  
باإلضافة إلى رفع نسبة "الكوتا    ،يس السلطة إلى رئيس دولة فلسطين(الرئيس )من رئ، وتعديل منصب  واحدة  

  كانت   بعد أن    ،حة% في القوائم المترش   26لتصبل نسبتها    ؛6(5المادة )  ( من2وتعديل الفقرة )   ،النسوية"

ساء بحسب للن     وائر فلم يكن هناك حضور  ا في الد  ، أم  م2006في قوائم االنتخابات التشريعية عام    20%
 .  7تصريحات وزيرة المرأة آمال حمد 

رت في العام  وائر االنتخابية في االنتخابات التشريعية الثانية التي ج  في الد    امرأة    أي    ز  ه لم تف  كر أن  بالذ     جدير  
 م، 1996العام  ة األولى التي جرت في  وائر في االنتخابات التشريعي، بينما فازت خمس نساء في الد  2006

هياكل   % في30بعد إلى إقرار المجلس المركزي باعتماد نسبة الكوتا النسائية    غم من ذلك، لم نصل  بالر  
 سات الدولة. ومؤس  

 :رعيات إلى تمديدهاة من تجديد الش  االنتخابات العام   2.2.1

يت  ر  ج  أ    ية(والمحل    ،شريعيةوالت    ،ئاسيةاالنتخابات الفلسطينية على اختالفها )الر     حظة أن  ل لغاية الل  لم يسج  
ات جديدة في ها، ليس هذا فحسب، بل استحدثت آلي  ئتمديد إجرا   ما يتم  ستورية والقانونية، وإن  في مواعيدها الد  

لطة والفصائل  ات عمل الس  د آلي  ن رص  مك وي    ،الهيئات المحلية  ومجالس  كتعيين رؤساء  ؛عب لش  لممثلين  اختيار  
 ي: توتمديدها على النحو اآل ،ةالفلسطينية من أجل تجديد الشرعي  

 :النور ر  ت   لم  وعود بإجراء انتخابات  -

أعلن الرئيس الفلسطيني    إذ  ت تشريعية ورئاسية؛  لطة تنظيم انتخاباعن عزم الس    اإلعالن أكثر من مرة    تم  
  م، 2019  أيلول/ سبتمبر  26( للجمعية العامة لألمم المتحدة في  74محمود عباس في خطابه بالدورة )

لرئيس    سل الرئيس رسالة  ر اإلعالن، أر  . وعلى إث  8ه إجراء انتخابات تشريعية في األراضي الفلسطينية م  عز  
 

 (. 26، المادة رقم ) 2003القانون األساسي المعدل لعام   5
 . 2007( لسنة  1م بتعديل قرار بقانون رقم ) 2021( لسنة  1ار بقانون رقم ) قر  6
:  2021تشددددددددرين أول/ أكتوبر   26وفا،    -نباء والمعلومات الفلسددددددددطينيةطينية حاضددددددددرة، ولكن..، وكالة األ(: المرأة الفلسدددددددد 2021أسدددددددديل األخرس، )  7

https://bit.ly/3wlOW7h  
(: الرئيس الفلسددددددطيني محمود عب اس: سددددددنجري انتخابات عام ة وأدعو األمم المتحدة وجهات دولية ل شددددددراف عليها،  2019أخبار األمم المتحدة، )  8

  https://bit.ly/36BXXhu: 2019سبتمبر    أيلول/  26

https://bit.ly/3wlOW7h
https://bit.ly/36BXXhu
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، طالبه فيها بضرورة إجراء  م2019تشرين ثاني/ نوفمبر    4في    ( ا ناصرحن  ) لجنة االنتخابات المركزية  
د  فاق لعق  شاور واالت   من أجل الت    ؛ةسات في الضفة الغربية وقطاع غز صاالت مع القوى والفصائل والمؤس  ات   

 تشريعية في األراضي الفلسطينية.  انتخابات 

قة بالعملية  تعل   جتمعي حول مجموعة قضايا م  والم    ،ياسيوالس     ،قاش القانونيفتل الن     هم ما سبق فياسلقد  
قاءات أهمها: محكمة االنتخابات، وتوفير األمن والحماية لمراكز االقتراع. وبعد الل     االنتخابية ومراحلها، ولعل  

وافقت الفصائل    ؛ينية في الضفة الغربية وقطاع غزةالماراثونية بين لجنة االنتخابات المركزية والفصائل الفلسط 
   ت رئاسية.على إجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابا  2021ا فيها حركة "حماس"، في شباط/ فبراير  بم

كبيرة كما حدث في العام لتفادي المفاجآت ال  ؛حاولت حركتا "فتل" و"حماس" هندسة االنتخابات التشريعية
وب، ونائب رئيس حركة "حماس"  جنة المركزية في حركة "فتل" جبريل الرجالل    أمين سر     أقر    ؛ إذ  2006

ها ستسمل لهما بتشكيل  التي يزعمان أن    ،في االنتخابات التشريعية  مشتركة    صالل العاروري باهتمامهما بقائمة  
 . 9والمنطقة ،للمجتمع الدولي مقبولة   جديدة   حكومة  

 :وتأجيلهااالنتخابات ومراسيم إجرائها  -

ا15بعددددد )مرسوووووم إجووووراء االنتخابووووات:  -أوالً   15فددددي  2021( لسددددنة 3صدددددر المرسددددوم رقددددم ) ،( عامدددد 
 ،د فيددددده مواعيدددددد إجدددددراء االنتخابدددددات التشددددددريعيةكدددددانون ثددددداني/ ينددددداير مدددددن الدددددرئيس محمدددددود عبددددداس، حدددددد  

 والمجلس الوطني على ثالث مراحل.  ،ئاسيةوالر   

بريل أسدددددان/  في ني  رئاسدددددي     مرسدددددوم  إصددددددار  الرئيس محمود عباس  عاد  أ االنتخابات:   تأجيلمرسووووم    -اثانيً 
ة، قال في مادته األولى "تأجيل  ، بشدددددأن تأجيل االنتخابات العام  م2021( لسدددددنة  12حمل الرقم )  م،2021

االنتخابات العامة التشدددددريعية والرئاسدددددية والمجلس الوطني... إلى حين توفر شدددددروط إجرائها في األراضدددددي  
 متها القدس العاصمة، وفق ا ألحكام القانون". ، وفي مقد   الفلسطينية كافة

عددددددة أواسددددددط توق  ئيس الفلسددددددطيني قددددددراره بإلغدددددداء االنتخابددددددات التشددددددريعية والرئاسددددددية التددددددي كانددددددت م  ر الددددددر  بدددددر  
االنتخابددددددددات ليسددددددددت "مضددددددددمونة" فددددددددي القدددددددددس الشددددددددر ية المحتلددددددددة بسددددددددبب رفددددددددض  ، بددددددددأن  2021العددددددددام 

لة، ل، والقدددددوانين األخدددددرى ذات الصددددد   عدددددد  القدددددانون األساسدددددي الفلسدددددطيني الم   غم مدددددن أن  إسدددددرائيل، علدددددى الدددددر  
للقددددددانون  ق  القددددددرار هددددددو خددددددر   ر الددددددذي يعنددددددي أن  األمدددددد   ؛فددددددي إلغدددددداء االنتخابددددددات  لددددددم تمددددددنل الددددددرئيس الحددددددق  

 لة.وللقوانين ذات الص    ،األساسي   

ماح بدددددإجراء االنتخابدددددات فدددددي القددددددس مدددددن قبدددددل االحدددددتالل، لددددده قدددددد يكدددددون اسدددددتخدام موضدددددوع عددددددم السددددد   
. فددددي سددددتقلة  وم   ة  حزبيدددد   انتخابيددددة   ( قائمددددة  36غم مددددن تسددددجيل )عالقددددة بدددداألوزان االنتخابيددددة لألحددددزاب، بددددالر  

تخابدددددات فاتددددده بعدددددد تأجيدددددل االن  االجتمددددداعي فدددددي الحكدددددم المحلدددددي تخو  وع نتددددددى النددددد  دى م  ياق، أبددددد  ذات السددددد   
 

9   ( الفل2021مخيمر أبو سددددددددددددددعدددددة،  ا(: االنتخددددابدددات  مدددارس  آ  1لتغيير السدددددددددددددديدددداسددددددددددددددي، معهددددد واشددددددددددددددنطن،  سددددددددددددددطينيددددة وضددددددددددددددرورة  :  2021ذار/ 
https://bit.ly/3CGOl15  

https://bit.ly/3CGOl15


 

6 

يجابيدددددة التدددددي أحددددددثتها المراسددددديم واء اإللبية علدددددى المجتمدددددع الفلسدددددطيني، واألجددددد  ة، وانعكاسددددداته السددددد  العامددددد  
 . 10اخليةوتعقيد الحالة الد   ،قساممة االن  م أز  تخابات، وأثره على تفاق  ئاسية بإجراء االن  الر   

 :يةة االنتخابات في الهيئات المحل   سردي   2.3

االنتخابات    أن  إال   ،منيةدد الز  والم    ،لوالترشددد    ،ة باالنتخاب د المعايير الخاصددد  القانون الفلسدددطيني حد   رغم أن  
، وال تطبق إجراءاتها بشدددددددكل كامل؛ فعلى سدددددددبيل المثال ال الحصدددددددر: بلدية مختلف    مناطقي    جرى بشدددددددكل  ت  

بهدا   ر  ج  ت    لم  فا بلدديدة مدديندة غزة  ، أمد  م2012حتى العدام    م 1976بهدا االنتخدابدات مندذ العدام    ر  ج  الخليدل لم ت  
 حظة.لغاية الل   م1976ة منذ العام االنتخابات المحلي  

التي جرت على مرحلتين بالضفة الغربية    ،(2022-2021ة في فلسطين )آخر انتخابات محلي  إلى  ظر  وبالن  
ة الديمقراطية في قطاع غزة، بفعل رفض للعملي    تغييب  مرار حالة االنقسام الداخلي، و است  والقدس في ظل   

ز نهع  ة تعز   ئتجز   االنتخابات الم    أن    م،2022أذار/ مارس    13دت في بيان صحفي  حركة حماس التي أك  
انتخابات    وغياب    تغييب    ذلك ل  ضافي    ،11وبتوافق وطني   ،بانتخابات شاملة  إال    وال حل    ،د واإلقصاءالتفر  

ومجالس طلبة في    ،ريت انتخابات محليةج  أ    ، وإن  نتظم  م    دوري     حادات بشكل  واالت    ،قابات والن    ،مجالس الطلبة
 ة، ودون قطاع غزة.  فة الغربية تكون شبه دوري  الض   

 :تداعيات غياب االنتخابات الفلسطينية  .3
علددددددددى جميددددددددع  رة  يددددددددخط ة إلددددددددى تددددددددداعيات  وتغييددددددددب مبدددددددددأ الدوريدددددددد   ،الفلسددددددددطينيةى غيدددددددداب االنتخابددددددددات أد  

ره، والددددددذي واسددددددتمرار االنقسددددددام وتجددددددذ   ،القددددددانون األساسددددددي ف تنفيددددددذ بعددددددض مددددددواد  وقدددددد   ولعددددددل  عدة، األصدددددد  
فحدددددددة الفسددددددداد فدددددددي المجتمدددددددع شدددددددريع، والموازندددددددة العامدددددددة، ومكاوالت   كدددددددمعلدددددددى طبيعدددددددة الح   اانعكدددددددس سدددددددلب  

ء البيئددددددة ما فددددددي ضددددددو  ، السددددددي  اى إلددددددى تغييددددددر الموقددددددف الدددددددولي مددددددن القضددددددية عالميدددددد  أد   مدددددداك ،الفلسددددددطيني
مكددددن وعليدددده، ي  د السياسددددي. إلنهدددداء حالددددة التفددددر   احقيقيدددد   مددددا يجعددددل االنتخابددددات مدددددخال   ؛تغيددددرةالم   الدوليددددة

 ية: تاألصعدة اآلجميع د وتحليل تداعيات غياب االنتخابات الفلسطينية على رص  

 . عيد السياسيالص     3.1

 :على المستوى الداخلي 3.1.1

 :ه أدوار السلطاتتشو   -

ل والقضددددددددائية(، وتغو    ،والتنفيذية  ،ه السددددددددلطات الثالث )التشددددددددريعيةى غياب االنتخابات العامة إلى تشددددددددو  أد  
على   مباشدددر   ر بشدددكل  ما أث    ؛أو قطاع غزة على السدددلطات األخرى   التنفيذية سدددواء بالضدددفة الغربيةالسدددلطة 

 
(: انعكداس تدأجيدل االنتخدابدات التشددددددددددددددريعيدة على االنتخدابدات المحليدة، ورقدة موقف، منتددى النوع االجتمداعي في  2022منتددى النوع االجتمداعي، )   10
 . 2022كانون أول/ يناير   23كم المحلي،  الح
ز نهع التفر د واإلقصاء،  2022جريدة الرسالة نت، )  11   https://bit.ly/3uDek7g:  2022مارس  13(: حماس: االنتخابات المتجزأة تعز 

https://bit.ly/3uDek7g
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لطة الفلسدطينية، وإصددار  في تداخل عمل السد   مباشدر   ضدل ذلك بشدكل  يت  و  ،الث وكلة للسدلطات الث  المهام الم  
سدددددددددلطة   –ا حركة حماسأم    ؛2022وحتى العام   2007م في العام نذ بدء االنقسدددددددددام    مجموعة قوانين بقرار  

ة، سددددددت مجلس القضدددددداء بغز  وأسدددددد    ،مقام السددددددلطة التنفيذية  متقو أصددددددبحت فقد   ،-األمر الواقع في قطاع غزة
 .هم بغزةنتهية واليت  جلس التشريعي الم  مال ألعضاء حماس من لعقد جلسات  باإلضافة 

رضدددا المجتمع الفلسدددطيني    يتدن   األراضدددي الفلسدددطينية، و فافية في  سددداءلة والشددد  غياب الم   ز  عز    ما سدددبق   كل   
أي الذي أجراه الجهاز المركزي ل حصدددداء الفلسددددطيني،  ضددددحه اسددددتطالع الر  وهو ما أو   ؛عن أداء السددددلطات 

حيث رأى أكثر من   م؛2021والوصدددددددول إلى العدالة في الضدددددددفة الغربية خالل عام    ،حول سددددددديادة القانون 
حين انعدام عدم ثقة الناس بالقضددددددداء النظامي هي إشدددددددكالية، في   %( أن  56نصدددددددف القضددددددداة النظاميين )

% منهم، بينما كان انتشدددار الفسددداد إشدددكالية من وجهة 30إشدددكالية من وجهة نظر    نزلةاالسدددتقاللية هي بم
الث )عددم ثقدة النداس، وانعددام اختلف ترتيدب اإلشددددددددددددددكداليدات الث  . لقدد  القضددددددددددددددداة النظداميين% من  12نظر  

% على 8% و26% و32بحيث سدددددجلت   ؛االسدددددتقاللية، وانتشدددددار الفسددددداد( من وجهة نظر أعضددددداء النيابة
ئيس هيئة  لالئتالف من أجل النزاهة والمسدددددددددددددداءلة )أمان(؛ فحتى تعيين ر   د عليه تقرير  وهو ما أك   ،12التوالي

 .200713مكافحة الفساد لم يصادق عليه المجلس التشريعي، بفعل غيابه منذ العام 

 رعيات: ل الش  آك  ت -

ك بعدها المشدددددددهد ، ولم يتحر  م2007ف النظام السدددددددياسدددددددي الفلسدددددددطيني عند أحداث االنقسدددددددام في العام  توق  
 ،والوثائق ،بادرات عواصددددم الدول، والم  السددددياسددددي الفلسددددطيني، رغم االجتماعات الفصددددائلية المتواصددددلة في 

مت مؤسدددسدددة بال قد   :على سدددبيل المثالف  ؛حة من قبل المؤسدددسدددات الفلسدددطينيةلول المطرو والح   ،قترحات والم  
ز االنقسدددددام  غم من ذلك، تعز  وبالر    ،ورقة السدددددويسدددددرية إلنهاء االنقسدددددام(راكة مع السدددددويسدددددريين )الثينك بالشددددد  

دماء  وضدخ    ،ة المؤسدسدات الفلسدطينيةلتجديد شدرعي    احيوي   افلسدطينية اآلن منفذ  واسدتمر. تشدكل االنتخابات ال
 . 14جديدة في القيادة الفلسطينية، وأداة لتغيير الواقع الفلسطيني نحو األفضل

 راجع مكانة القضية الفلسطينية: ت -

التمثيل السدياسدي الفلسدطيني،  د  سداهم غياب االنتخابات في تراجع مكانة القضدية الفلسدطينية، في ضدوء تعد  
ة لدول اإلقليم والعالم، في تهميش القضددية الفلسددطينية المنقسددمة بين الضددفة الغربية وقطاع ق ذرائع قوي  وخل  

دت صدددددراعات إقليمية حيث تول   ؛م والعالمتسدددددارعة التي يشدددددهدها اإلقليرات الم  في ضدددددوء التغي    ة  غزة، خاصددددد  

 
العدالة في  ئع مشروع سيادة القانون والوصول إلى  حول نتا اصحفي    االفلسطيني يصدر بيان  حصاء ز المركزي ل حصاء الفلسطيني، اإلالجها 12
  https://bit.ly/3xTSUEP: 2022ة، كانون ثاني/ يناير النتائع الرئيس 2021ضفة الغربية ال

 6، ص2021غسطس أ ب/ آبناء نظام نزيه في فلسطين،  سات الرقابة الرسمية فياالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، دور مؤس 13
:  2021كانون ثاني/ يناير  17نادية سعد الدين، االنتخابات الفلسطينية: مدخل إلنهاء االنقسام أم تعميقه، جريدة الغد،  14

https://bit.ly/3K9DgYr  

https://bit.ly/3xTSUEP
https://bit.ly/3K9DgYr
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مية، وفي اإلعالم  م  سدددددات األ  ة على طاولة المؤسددددد  فلسدددددطينية مكانتها المركزي  دت القضدددددية الق  ودولية جديدة أف  
 الدولي.

 :على المستوى الخارجي3.1.2

 كم: وجود خطابين ونهجين مختلفين في الح   -

  -خطاب حركة حماس   :انيالث  و الفلسددطينية،  خطاب السددلطة الوطنية   :لهان للعالم، األو  هناك خطابان موج  
والتي   ،في موقعين لوزارة الخارجية الفلسددطينية جلي     ضددل ذلك بشددكل  سددلطة األمر الواقع في قطاع غزة، ويت  

، وهو ما فتل المجال أمام العديد من دول العالم للتعامل مع قضدددددددددددايا غزة،  15تكون واحدة   من المفترض أن  
 ان.وقضايا السلطة الفلسطينية وكأنهما طرفان مختلف

 عم المالي: الد  فرص قليص ت -

م للشدددددددعب قد  عم المالي الم  الد   رص تقليص ف    على  باشدددددددر  م   بشدددددددكل   ةوغياب االنتخابات الدوري    ر االنقسدددددددامأث  
يمقراطية في المؤسدددسدددات  سدددتدام للد م التغيير الم  نموية، ودع  ة والت  في المشددداريع التطويري    ة  خاصددد    الفلسدددطيني،
م للسدددلطة الفلسدددطينية،  حيث أصدددبل هنالك دعم يقد    ؛تقليصدددهتم   و   عمت الد  من ذلك، تشدددت   وبدال    ؛الفلسدددطينية

 لقطاع غزة.يقدم وآخر 

 رقلة عمل المنظمات األممية: ع -

ولتها للوقوف مع ة في محانظمات األممي  أمام العديد من الم    ال عائق  نتخبة شدددددك  غياب  يادة فلسدددددطينية م   إن  
ها تتعامل مع تنظيمات  ألن    ؛رهاب، أو معاداة السددددددداميةبمحاولة حماية اإل  ت ت همحيث    ؛الشدددددددعب الفلسدددددددطيني

 نتخبة، وواحدة أمام الشعب الفلسطيني.وليس مع  يادة فلسطينية م    ،وحركات 

 ة: لمطالبات الدولية بتجديد الشرعي  ا -

وتوحيد الشددعب الفلسددطيني، وتوجيه خطاب   ،نقسددامة بضددرورة إنهاء االول أكثر من مر  طالبت العديد من الد  
ب العالمي من المسددددددددددددؤولية األخال ية من من األحيان كان التهر    د بالمطالب الفلسددددددددددددطينية، وفي كثير  موح  

ة غياب االنتخابات الفلسدطينية، خاصد   واضدل   انتقد العالم بشدكل   حيث  ؛ع بوحدة النظام السدياسديخالل التذر  
بعد تأجيل االنتخابات الفلسدددطينية في العام  اوكان ذلك واضدددح    ،ل للسدددلطة الفلسدددطينيةوالممو  اعم أوروبا الد  

 ، أن  م2021بريدل/ نيسددددددددددددددان أ  30حداد األوروبي جوزيدب بوريدل في  ، فقدد اعتبر وزير خدارجيدة االتم2021
االتحاد   أن   ا لآلمال". وأضددددددافب جد  "مخي    ا، أمر  عام    15إرجاء االنتخابات الفلسددددددطينية، وهي األولى منذ 

"نحن نؤمن    :افة لجميع الفلسدطينيينوشدف   ،وشداملة ،باسدتمرار إجراء انتخابات ذات مصددا ية  يدعم  األوروبي
 

 خارجية الفلسطينية.وزارتين لل 15
  / jo-http://www.mofa.pna.ps/arموقع وزارة الخارجية والمغتربين، السلطة الفلسطينية  -
  / http://mofa.ps/arموقع وزارة خارجية "حماس"  -

http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/
http://mofa.ps/ar/
http://mofa.ps/ar/
http://mofa.ps/ar/
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وقائمة على   ،وخاضددعة للمسدداءلة  ،وشدداملة ،ةوقوي    ،مؤسددسددات فلسددطينية ديمقراطية فاعلة  ا بأن  ا راسددخ  إيمان  
 لة لحل   حصد   ة الديمقراطية، وبالم  وللشدرعي    ،احترام سديادة القانون وحقوق اإلنسدان ضدرورية للشدعب الفلسدطيني

 .16الدولتين"

ا وفي ذات السددددياق، أصدددددرت خمس دول أوروبية )فرنسددددا وألمانيا وإيطاليا وإسددددبانيا وبريطانيا( بيان ا   مشددددترك 
ندا نؤمن  "إن    :رت فيده عن "خيبده أملهدا" نتيجدة قرار تدأجيدل االنتخدابدات نشددددددددددددددرتده وزارة الخدارجيدة األلمدانيدة، عب  

أسدداسددية  والخاضددعة للمسدداءلة تظل    ،والتمثيلية ،رعيةوالشدد    ،ا بأن المؤسددسددات الديمقراطية القويةا راسددخ  إيمان  
ندعو السدددلطة الفلسدددطينية إلى و   ،ولتينالد   كذلك لمسدددتقبل حل   ولة للفلسدددطينيين، و وبناء الد   ،لتقرير المصدددير

م لدع   نحن على اسددددددتعداد    ،إلى جانب شددددددركائنا األوروبيين ،مكن  م    في أقرب وقت   جديد    انتخابي     طرح تقويم  
وقت مضدددددددددى إلجراء االنتخابات    ن بحاجة أكثر من أي   و الفلسدددددددددطيني؛ ف17"وشددددددددداملة    ،ونزيهة   ،ة  ر  ح    انتخابات  

سددددددددداءلة من قبل السدددددددددلطة قابة والم  تعزيز الر  رعيات من جهة، و التشدددددددددريعية والرئاسدددددددددية، وذلك لتجديد الشددددددددد  
 ومكافحة الفساد.  ،زاهةاألمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الن   ؛التشريعية

 . الصعيد القانوني 3.2

 نتخابات في:اء غياب وتغييب االتمثلت التداعيات القانونية جر  

 تهاك القانون األساسي:ان   -

ا للقانون األسدددددداسددددددي الفلسددددددطيني،  ة والمحليةغياب االنتخابات العام  ل شددددددك   ص للن   مخالفة  و   انتهاك ا واضددددددح 
 ،الشددعب مصدددر السددلطات " أن  إلى ( منه 2يشددير القانون األسدداسددي الفلسددطيني في المادة )حيث    ؛القانوني

ل بين السدددلطات والقضدددائية على أسددداس مبدأ الفصددد    ،والتنفيذية  ،ويمارسدددها عن طريق السدددلطات التشدددريعية
 الفقرة الثالثة من ذات القانون على أن    ،(26ت المادة )، كما نصددد  "ن في القانون األسددداسددديبي  على الوجه الم  

 . "انتخابهم باالقتراع العام وفق ا للقانون  يتم  رشيل في االنتخابات الختيار ممثلين منهم صويت والت  الت  "

ة المجلس التشددريعي مد  " أن    (47في المادة )  ،ابع السددلطة التشددريعيةد القانون األسدداسددي في الباب الر  كما أك  
( 3ت المادة )نصد  و  ،"ة  دوري    كل أربع سدنوات بصدورة   جرى االنتخابات مرة  وت    ،أربع سدنوات من تاريخ انتخابه

ئيس أربع ة والية الر  مد  " بشددددددددأن االنتخابات العامة أن    2007( لسددددددددنة  1لفقرة الثانية من القرار بقانون رقم )ا
 ."تتاليتينسنوات، وال يجوز انتخابه ألكثر من دورتين م  

أويل، والتزامات دولة فلسددددددددددطين أمام النصددددددددددوص الدسددددددددددتورية والقانونية التي ال تقبل الت   غم من كل   على الر  
النظام     أن  ل الديمقراطي التي ينشدها الشعب الفلسطيني، إال  نظيرات حول عملية التحو  المجتمع الدولي، والت  

 
16 FRANCE24 ،  أبريل/ نيسان   30، ا لآلمال" وحماس تندد بـ"انقالب على الشراكة" االنتخابات الفلسطينية: االتحاد األوروبي يعتبر التأجيل "مخيب

2021 :https://bit.ly/3MrZbvv   
17 Federal Foreign Office, Joint Statement of the Spokespersons of the Foreign Ministries of France, Germany, 
Italy, and Spain on the postponement of the Palestinian elections, 30 April 2021: https://bit.ly/3OxD74v  

https://bit.ly/3MrZbvv
https://bit.ly/3OxD74v
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ا دسدتوري ا وقانوني ا  ، وليس حق  ة  ره من  لمي للسدلطة، باعتباداول السد   السدياسدي ما زال يتعامل مع االنتخابات والت  
 وة بين المواطنين ونظامهم السياسي.ق الفج  األمر الذي عم   ؛للمواطنين

 غياب السلطة التشريعية: -

 أهمها: قانون حماية األسدددرة، وخفض سدددن    غياب السدددلطة التشدددريعية إلى غياب تشدددريع القوانين، ولعل   أد ى
يين بحاجة أكثر من أي وقت مضددى إلجراء االنتخابات التشددريعية والرئاسددية، الفلسددطينفإن   لذلك،   ؛لالترشدد  

 ؛بل السدددددلطة التشدددددريعية من جهة أخرى قابة والمسددددداءلة من قتعزيز الر  رعيات من جهة، و وذلك لتجديد الشددددد  
دة حد  مواعيدها الم  ؤ بعدم إجرائها في التلك    أن  ، كما ومكافحة الفسددداد   ،زاهةاألمر الذي سددديؤدي إلى تعزيز الن  

ماسددددك االجتماعي؛  والت    ،لم األهليد السدددد   يهد     ياسددددي، بل يمكن أن  يزيد من حالة االحتقان السدددد    من شددددأنه أن  
 من أشكال الفساد السياسي. شكال   د  ولفترة زمنية طويلة يع ،سبب كان فغياب االنتخابات ألي   

 :مخالفة فلسطين اللتزاماتها الدولية 2.2.2

متها اإلعالن العالمي لحقوق قد   في م    ،دولية    واتفا ية    ( معاهدة  98إلى )  م2014فلسطين منذ العام  ت  انضم  
  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية  ،والسددياسددية ،ةاإلنسددان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني  

فا يات والمعاهدات  لى العديد من االت   إ  ات الحق  لخ، كما انضددددم  إناهضددددة التعذيب واالقتصددددادية، واتفا ية م  
المواطنين في المشداركة  لى حق   إ واضدل    بشدكل   عاهدات واالتفا يات تشدير  ، وأغلب تلك الم  18الدولية المختلفة

 فا يات لم يرافقه العمل بشدكل  ضدمام فلسدطين للمعاهدات واالت   ان     أن  إال    ؛قتراعاال وحق   ،ةؤون العام  بإدارة الشد  
قدل عملية  األمر الدذي عر    ؛ومن أبرزهدا عددم إجراء االنتخدابدات ة،  ولدة المددنيد  س الدد  مدات وأسدددددددددددددد  ي لبنداء مقو  جدد   

 ل الديمقراطي في األراضي الفلسطينية. التحو  

 . عيد االجتماعيالص   3.3

 فيما يأتي:  والذي تمظهرى غياب االنتخابات إلى اضطراب تركيبة المجتمع الفلسطيني، أد  

 اختالل بنية المجتمع الفلسطيني:  -

واالنسدددددددجام    ،رات نوعية الحياةي مؤشددددددد   وازن االجتماعي" وترد   لى اختالل "الت  عاالنقسدددددددام السدددددددياسدددددددي    عمل
وفي   ؛19ة التمايزات واالحتقانات في المجتمع الفلسددددطينيقت حد  لم األهلي، وتعم  رات السدددد   ؤشدددد   وم    ،المجتمعي
ك من حالة تفك   ت وفاقم  ،ة االسددددددتقطاب الحزبي والفكري في المجتمع الفلسددددددطينيياق، تزايدت حد  ذات السدددددد   

ات  تلك اإلشددددددكالي   لم نسددددددتطع معالجة كل   إن  و   ،زت بسددددددبب االنقسددددددام السددددددياسدددددديالبنى االجتماعية التي تعز  
والوصدددول إلى برنامع وطني شدددامل للنهوض  ،ةالسدددياسدددية من خالل التوافق الوطني لعقد االنتخابات العام  

 
 لالستزادة راجع: 18
   https://bit.ly/3FqdYoaالتي انضمت إليها دولة فلسطين:  موقع وزارة الخارجية والمغتربين، االتفا يات الدولية -

:  2014تشرين ثاني/ نوفمبر   25تيسير محيسن، مع الفصل و"التحكم عن كثب": أثر االنقسام في وحدة المجتمع وفعالية النظام السياسي،  19
https://bit.ly/3Le9WBs   

https://bit.ly/3FqdYoa
https://bit.ly/3Le9WBs
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ق المعدداندداة واألزمددة ، وتتعم  ك المجتمعيسددددددددددددددوف يزداد االختالل والتفكدد    ؛بددالبنى االجتمدداعيددة وانسددددددددددددددجددامهددا
 ق بالشباب والمرأة.ما يتعل  في ةة الظروف المجتمعية القاسية، خاص  ما يؤد ي إلى زيادة حد   ؛اإلنسانية

 لمرأة:ا -

والمشددددددددددددداركة في العملية  ،ليجات من الترشددددددددددددد  سددددددددددددداء والخر   الكثير من الن     حرم   ةغياب االنتخابات العام   إن  
ة النتخابات المجلس التشددددريعي  رشددددحات في القوائم االنتخابيسدددداء الم  ظر إلى نسددددبة الن   الديمقراطية؛ فعند الن  

  1389حين اإلجمدالي الدذي بلغ رشدددددددددددددد  % من مجموع الم  29هدا بلغدت نجدد أن    م،2021بريدل/ نيسددددددددددددددان  أفي 
ل من عدم الترشدددد    اوهذه نسددددبة غير كافية بعد مرور خمسددددة عشددددر عام    ،20نسدددداء  405من بينهم   ،مرشددددل/ة

 لمثل هذه المناصب.

حيث   ؛يادة العنف ضددددد المرأة في المجتمعى إلى ز غياب وتغييب االنتخابات أد    ن  ما سددددبق، فإإضددددافة إلى 
واج على وجه الخصدددددددددوص الز   تي سدددددددددبق لهن  و الال  أ  ،تزوجات منهن  والم   ،فات عن  بلغت نسدددددددددبة النسددددددددداء الم  

 أبرزها الميراث. ولعل   ،المجتمع على حرمانها من الكثير من الحقوق  يصر  ، كما 58.2%21

الدذي يعداني من واقع  ،في التمثيدل االقتصددددددددددددددادي في المجتمع عداني المرأة من ضددددددددددددددعف  ت    ،على ذلدك عالوة  
وظروف االنقسددام    ،ضددايقات االحتالل اإلسددرائيليعانيه البالد من م  بسددبب ما ت    ؛باألسدداس تهالك  اقتصددادي م  

،  % 43في القوى العاملة  ات ل البطالة بين النسداء المشداركحيث بلغ معد    ؛22اعام    15الفلسدطيني القائم منذ 
 .23% بين الرجال 22مقابل 

 باب:لش  ا -

  (29-18)  ، تتراوح أعمارهم بينمليون شدددداب وشددددابة  1.16رصددددد الجهاز المركزي ل حصدددداء الفلسددددطيني  
ان في فلسدددطين  % من إجمالي السدددك  22مس المجتمع الفلسدددطيني؛  لون أكثر من خ  يشدددك     ،في فلسدددطين  سدددنة  

، العديد منهم لم يمارس 24% في قطاع غزة(21.8% في الضددفة الغربية و22.3، )2021منتصددف العام 
 ه في المشاركة السياسية.حق  

 

 
 . المرجع السابق 20
،  2022/ 03/ 08د. عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يددددددددددددوم المددددددددددددددددددددددددددددددرأة العددددددددددددددددددالمددددددددددددي، الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني،   21

https://bit.ly/3qiHrtV  
  https://bit.ly/3JpMOix، 2022/ 1/ 15المصالحة الفلسطينية التي تنقصها الصراحة،   22
،  2022/ 03/ 08د. عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يددددددددددددوم المددددددددددددددددددددددددددددددرأة العددددددددددددددددددالمددددددددددددي، الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني،   23

https://bit.ly/3qiHrtV 
:  2021/ 08/ 12رض أوضددددددددددددددداع الشددددددددددددددبدداب في المجتمع الفلسددددددددددددددطيني عشدددددددددددددديددة اليوم العددالمي للشددددددددددددددبدداب،  اإلحصددددددددددددددداء الفلسددددددددددددددطيني يسددددددددددددددتع  24

https://bit.ly/3LWoW75  

https://bit.ly/3qiHrtV
https://bit.ly/3JpMOix
https://bit.ly/3qiHrtV
https://bit.ly/3LWoW75


 

12 

 لهجرة: عدالت اوزيادة م   ،ةوالهوي   ،قدان حالة اإلحساس باالنتماءف -

حسددددددداس بعدم االنتماء والهوية،  واإل ،داعيات السدددددددياسدددددددية واالقتصدددددددادية في موضدددددددوعات الهجرةاجتمعت الت  
ة في فلسددددددطين في الت الهجر عد  زيادة م  إلى ى ما أد   ؛دقع، والبطالةعدالت الفقر الم  زيادة م   ة في ظل   خاصدددددد  

الهجرة  أن  إلى  جهاز المركزي ل حصددداء الفلسدددطيني  فقد أشدددارت تقديرات ال  ؛واضدددل    بشدددكل  السدددنوات األخيرة  
معظمهم من   ،ألف مهددداجر من فلسددددددددددددددطين  110للخدددارج، بلغدددت نحو    (2017-2007)بين التعددددادين  

ائمة باالنتخابات، رغم  وعدم مطالبتهم الد   ،أو بآخر في خيبة أمل الشددددباب   وهو ما يؤثر بشددددكل   ،25الشددددباب 
 على حياتهم ومستقبلهم. أثرها المباشر

 

 : تداعيات غياب االنتخابات على مؤسسات المجتمع المدني 3.3.1

رت  وانقسددددامها بين طرفي االنقسددددام، وأث    ،ه المؤسددددسددددات المجتمعيةة في تشددددو  سدددداهم غياب االنتخابات الدوري  
والهيئات   ،ةغياب االنتخابات العام   وأداء دوره، ولعل    ،على هيكل المجتمع المدني الفلسطيني  مباشر    بشكل  

 ي:أتالمدني، والتي يمكن رصدها فيما يغياب االنتخابات الفرعية في المجتمع ل فتل المجالالمحلية 
 :غياب انتخابات االتحادات والنقابات الفلسطينية -

ل النظدام  وتعطد   ،نتيجدة غيداب االنتخدابدات  ؛ة االنتخدابدات الفلسددددددددددددددطينيدة بددوريد  لم تلتزم االتحدادات والنقدابدات  
،  م 1990فلسدطين عام    العام لطلبةخر انتخابات لالتحاد  آقدت ع   :على سدبيل المثالف  ؛السدياسدي الفلسدطيني

األولى للمجلس الوطني  ة حدادات والنقدابدات هي النوا االت    غم من أن  بدالر  و   ،200926واالتحداد العدام للمرأة عدام 
من تفعيلها   بدال    ،مةفاوض بين الفصددددائل يجري دائم ا حول تقاسددددم المقاعد في المنظ  الت     أن  الفلسددددطيني، إال  

 واالنتخاب. ،وحيد والت   ،جديد من خالل الت  

  :ياب انتخابات مجالس الطلبةغ -

، بداسددددددددددددددتثنداء  م 2007في جدامعدات قطداع غزة مندذ العدام  كدامدل   بشددددددددددددددكدل    بدة  غي  انتخدابدات مجدالس الطلبدة م  إن  
ر األط    جميعنتخب شدددددددبه سدددددددنوي، تقاطعه  الجامعة اإلسدددددددالمية، والكلية الجامعية؛ فهنالك مجلس طالبي م  

عدددم   على  تزكيددة/ تعيين، وهو مددا يدددل    -بفعددل العمليددة االنتخددابيددة التي تقوم على نظددام األغلبيددة  ؛الطالبيددة
 ،ةوهي جامعات خاصد   ،وفلسدطين  ،ةكجامعة غز    ؛ةا الجامعات األخرى بغز  أم    ؛قيقيةوجود عملية انتخابية ح

تغيب انتخابات مجالس الطلبة   ،فال يوجد باألصدددددددل عملية انتخابية وفق برنامجها األسددددددداسدددددددي. في المقابل

 
 . 37ص ، 2020فلسطين، تموز/ يوليو    -، الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، رام هللا2020المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات،   25
 . مرجع سابق 26
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تعطيل انتخابات مجالس   27عيد أحمد الطنانيوي   ،ير دوري في جامعات الضددددددفة الغربيةبشددددددكل جزئي أو غ
 النتخابات.إلى اهاب طرفي االنقسام ليس لديهم قرار حقيقي للذ   عطيل السياسي، وأن  الطلبة إلى الت  

 .الصعيد االقتصادي 3.4

تباينة في الضددددفة الغربية ياسددددات االقتصددددادية؛ فهنالك سددددياسددددات م  ر غياب االنتخابات على مصدددددر السدددد   أث  
ليدات التعدامدل مع أنواع آالنقدد، والبنوك، واالئتمداندات، و   ت التعدامدل مع سددددددددددددددلطدةوقطداع غزة، وتشددددددددددددددمدل: آليدا

 ض لالختبار في ظل   سدددتهلك تتعر  حماية الم    ن  أكما   ،حسدددب القانون   اكلفين ضدددريبي  الضدددرائب المختلفة، والم  
)هنالك حالة غير مفهومة من  ة  سدعري   ة  غياب أرضدي    لم في ظل   ضدون للظ  جار يتعر  ، والت  سدعري    ف  غياب سدق  

رة ومباشدددددددددددرة على القطاع  يت إلى تداعيات خطقد أد  لو   ،األسدددددددددددعار، خاصدددددددددددة للمواد األسددددددددددداسدددددددددددية(  ارتفاع
 ي:أتنشملها بما ي مكن أني   ،االقتصادي

ورسددوم   ،قوانين ضددريبية  انقسددام السددلطة السددياسددية في غزة والضددفة الغربيةأوجد   :ياسوة التجاريةالسو    -
تعمدل    ةعدامد   إجراء انتخدابدات   ب يتوجد    ؛دواجنهداء حدالدة االز  إل، و على الواردات في قطداع غزة  مزدوجدة

 ياسة التجارية في المؤسسات الحكومية.د الس   يتوحعلى 
ف وظيرص الت  ا لف  ة سدنوي  قر  حداثيات التوظيف الم  إا زال قطاع غزة مسدتثنى من  م :سوياسوات التشو يل -

 ة بشددددكل  وظيف بغز  زالت حماس تتعامل مع الت   افمفي المقابل،   ؛الهيئات والمؤسددددسددددات الحكوميةفي 
 .حزبي   

 ، كما أن  تفصدددديلي     فصددددل عن مصددددادر إيراداتها بشددددكل  زالت حكومة غزة ال ت   ام  :نفاقسوووياسوووات اإل  -
ما   ؛ةف على قطاع غز  ر فاق والصددد  ن  جه اإلأو    ودقيق    تفصددديلي     ل بشدددكل  الحكومة  الفلسدددطينية ال توضددد   

ة في موازنة السدددددددلطة فقات العام  ه هيكل الن  ى إلى تشدددددددو  أد  والمسددددددداءلة، و   ر على مسدددددددتوى الشدددددددفافيةأث  
والمخصددددص نصددددفها إلى قوى األمن، في  ،واألجور  ،واتب الفلسددددطينية، والذي يذهب نصددددفه إلى الر  

الرأسمالي والتطويري في المجتمع الفلسطيني، مع برر ل نفاق  وغير م   ا،واضح    اهنالك غياب    حين أن  
ن التزامات تجاه الشدددعب حة، وما ينطوي عليهما مصدددات التعليم والصددد   خصددد  في م    واضدددل    وجود تدن   

وهذا يعني أن قاطرة التنمية    ،قدمة في تلك القطاعات حيث ال ترفع جودة الخدمات الم  ب  ؛الفلسدددددددطيني
 .تؤول إلى تنمية   نمو    كون هناك نسب  تولن  ،كلن تتحر  

نفاق التطويري الرأسدددددددمالي جعل من السدددددددلطة خصدددددددصدددددددات اإلضدددددددعف م  إن  : سوووووياسوووووات اإليرادات -
 ،واضدل   وجود ضدعف   ، في ظل   (للضدرائب  جاب  )اجدها )غزة والضدفة( مجرد ي تو الفلسدطينية في مقر  

  رأسددددمالي لضددددخ    إنفاق)في الموازنة ال يوجد   دة عن االسددددتثمارات السددددياديةل يرادات المتول     أو غياب  
جدت فهي و   خول في اسددددددددددددتثمارات خارجية، وإن  والد   ،وفتل شددددددددددددراكات   ،وبنية تحتية  ،بناء مصددددددددددددانع

ة(، وهما: الرسدددوم والضدددرائب، والمقاصددد   ،ما جعل السدددلطة تعتمد على مصددددرين ل يرادات   ؛ضدددعيفة
 

 -  2013  عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، وسكرتير جبهة العمل الطالبي التقدمية في جامعات قطاع غزةمقابلة شخصية، أحمد الطناني،   27
 . 2022آذار/ مارس   22  ، اطر الطالبية في قطاع غزة سابق  ، ومنسق سكرتاريا األ2017
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يادي للشددعب الفلسددطيني يعمل في إطار وهو الصددندوق السدد     ،الفلسددطينيصددندوق االسددتثمار    كما أن  
 ا.بها قانون   عتد   وال يخضع لمساءلة الجهات الم   ،منظمة التحرير الفلسطينية

 : داعيات االقتصادية على المستوى الدوليالت   3.4.1

،  ا جي  إلى تداعيات مباشددددرة على القطاع االقتصددددادي خار  السددددياسددددية ى غياب االنتخابات وتوحيد السددددلطةأد  
 ية:توالتي برزت في المسائل اآل

عدم وجود إدارة سددددددياسددددددية  هي  اخلية في ملف اإلعمار  إحدى أهم اإلشددددددكاليات الد  إن    :إعادة اإلعمار -
  ،قسددددددددام االن   ل في إدارة ملف اإلعمار في ظل   ل  اعتداءات، أظهرت الخ    ةقطاع غزة بأربع مر    ؛ إذ  دةموح  

 .اوالتي تشترط توحيد إدارة اإلعمار فلسطيني   ،اعمة ل عمارويضاف إلى ذلك، مواقف الدول الد  
ى غياب االنتخابات وتوحيد إدارة الشدددددددددؤون السدددددددددياسدددددددددية  أد    :ل تبعات التنمية والفرص الضووووووائعةتحم   -

وجد تنمية اقتصدادية في تفال ؛ اإلى تغييب مشدروعات اقتصدادية مدعومة دولي    عام    واالقتصدادية بشدكل  
 .السياسيةسلطة ال وتوحيد  ،ه للصندوق االنتخابيما يدفعنا إلى التوج   ؛متعددة ات وسلط ،االنقسام ظل   

المعبر   اأغلقت جمهورية مصر العربية سابق   :إغالق معبر رفح المتكرر لعدم وجود سلطة شرعية -
 .وقد تعود هذه اإلغالقات لنفس األسباب مستقبال   ،دير المعبرلعدم وجود سلطة شرعية ت   ؛ات مر   ةعد  

 

 :تداعيات غياب االنتخابات على القطاع الخاص 3.4.2

حيث  ؛فلسددددددطينية، بما فيها القطاع الخاص طالت تأثيرات االنقسددددددام مختلف جوانب الحياة في األراضددددددي ال
ل  و   ،28دوالر  ارمليدد  11بحوالي    9201الخدداص في غزة عددام  رت خسدددددددددددددددائر القطدداع  د   قدد   التددأثير األكبر  تمثدد 

 ،ت التأثيرات السدددلبية على القطاع الخاص اسدددتمر  كما    ،29بادل التجاري بين الضدددفة وقطاع غزةبضدددعف الت  
االنقسدددددددددام  ة لمنظومتي  ة مسدددددددددتمر   سدددددددددت بإجراءات حاد  تأسددددددددد    ،وتزايدت في سدددددددددياق بيئة أعمال مناوئة وخطرة

ره أت األسدباب السدتدامة تراجع دو  قات التي هي  أنواع المعو    جميعالقطاع الخاص شدهد    ن  ألذلك  و  ،والحصدار
لقد أفضددددددددى هذا الواقع إلى تراجع مسدددددددداهمة القطاع الخاص في الناتع  و  ،ومكانته في الهيكل االقتصددددددددادي

راجع  ذلددك في سدددددددددددددديدداق الت    ، ويددأتي2017% عددام  65إلى    م1997% عددام  83.3المحلي اإلجمددالي من  
ئيسدددددة التي تواجه حديات الر  الت   المسدددددتمر لقدرة القطاع الخاص على زيادة حجم االسدددددتثمار المطلوب. ولعل  

الددددد  ور حول غيدددداب الددددد  القطدددداع الخدددداص، تتمح   اعم للقطدددداع الخدددداص، وغموض وتعددددارض ور الحكومي 
 .30جعوبات التي تتعلق بمستلزمات اإلنتاياسات، والص  الس   

 
   https://bit.ly/3Mn8jlu. 27.02.2019، وكالة أنباء األناضول. )مقابلة( ا وإنساني   ا غزة "منكوبة" اقتصادي   28
 . 2022أذار/ مارس   23(، 1معهد )ماس(، أعباء االنقسام الداخلي على أداء القطاع الخاص وسبل تخفيفها، مائدة مستديرة ) 29
- 90فلسطين، ص -منظمة التحرير الفلسطينية، رام هللا -(، مركز األبحاث2017-2007ية الضائعة في قطاع غزة )مازن العجلة، سنوات التنم 30

92 . 

https://bit.ly/3Mn8jlu
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درة القطاع الخاص على تحقيق  من ق   يمنع/ يحد    ل في هياكل االقتصدددداد الفلسددددطينيه الحاصددددالتشددددو   ما زال
من  ق مزيد  وخل   ،من رأس المال عبر توليد مزيد    ،نه من تحقيق األهداف االقتصددددددددددداديةتمك     نسدددددددددددب نمو    أي   

 في ظل    زمة لنهوضدددددددهوالقيم الال    ،المعارفواصدددددددل مع االقتصدددددددادات األخرى لتعظيم  فرص التشدددددددغيل، والت  
 أن  و  ،التي من شدددأنها توحيد السدددياسدددات الحكوميةو   ،وغياب االنتخابات   ،اسدددتمرار حالة االنقسدددام الفلسدددطيني

األيدي العاملة في القطاع    أو دعم اسددددتيعاب  ،في سددددياسددددات التشددددغيل سددددواء الحكومية  باشددددر  م   ر بشددددكل  تؤث   
الة مع القطاع  ن بناء نماذج شدددددددددراكة وحوار فع  سدددددددددات الحكومية إلى اآلتسدددددددددتطع المؤسددددددددد  حيث لم ؛الخاص 
ق أفضددددددل عوائد، وأصددددددبحت بعض القوى حق   وي   ،يخدم المواطن  تعاظم  م    السددددددتثمار الموارد بشددددددكل   ؛الخاص 

المحلية على سددبيل المثال: بعض الهيئات  فنتيجة غياب االنتخابات،    ؛لتآك  ياسددي الم  ظام السدد   ل على الن   تتغو  
 ية كبديل لسلطة المحافظ.نتخبة في قطاع غزة بدأت تفرض نفسها باعتبارها الحكومة المحل   غير الم  

االقتصاد   يكون    أن  إلى  دعم المشروعات الريادية الواعدة  ى غياب نظام بيئي يزيد من فرص االبتكار لأد  لقد  
متعلقة ببيئة   تشددير إحصدداءات و   ،وسددط والعالماشددئة في الشددرق األالفلسددطيني أحد أهم مقابر المشددروعات الن  

رتفعة للنجاح في بيئات  م   اوالتي تملك فرصددددددددد    ،٪  من المشدددددددددروعات الواعدة95  إلى أن    الناشئئئ  الشدددددددددركات 
نية القطاع  ل ب  عملت في بيئة االقتصدددداد الفلسددددطيني. باإلضددددافة إلى ذلك، تتشددددك    إذا  ،مختلفة تفشددددل وتندثر

سددددددياسددددددية غير  الخاص الفلسددددددطيني من شددددددركات صددددددغرى وعائلية، وهي ال تمتلك القدرة على العمل ببيئة  
هات نحو نقل رؤوس أموالهم إلى بيئات  د لدى أصددددددحاب تلك الشددددددركات توج  ما ول    ؛مسددددددتقرة بفعل االنقسددددددام

بسددبب ازدواج مصددادر   ا بفعل االحتالل، والتي زادت تأثر  رة أصددال  المتأث     ،ا من البيئة الفلسددطينيةاسددتقرار   أكثر
 ،لالبتكار دة  موح    ة  وطني    ة  سدددتراتيجي  إ  غياب   ضددداف إلى ذلكي  ؛  بفعل االنقسدددام وغياب االنتخابات   السدددياسدددات 
ل الرقمي، والتي من شددددددددددأنها  في مجال التحو    ة  ر القطاع االقتصددددددددددادي، خاصدددددددددد  رص تطو  ت من ف  والتي حد  

 مضاعفة الناتع اإلجمالي المحلي الفلسطيني.

 : . أفق الخروج من األزمة4
مكوناتها على إدارة مؤسسات الدولة  االنتخابات في السياق الفلسطيني، تعني قدرة البنى المجتمعية بكل     إن  

كون له دولة مسددددتقله كبقية المجتمعات؛ ت المجتمع الفلسددددطيني يسددددتحق أن    ، وأن  ودوري     ديموقراطي    بشددددكل  
منذ لقاءات األحزاب الفلسددددددطينية إلجراء ف ،سددددددطينية المأمولةة تمثل الدولة الفلة والمحلي  فالمؤسددددددسددددددات العام  

، مناقشدددة جدوى االنتخابات في ظل االنقسدددام  األولىظهرت مشدددكلتان:   ؛طويل   االنتخابات بعد غيابها زمن  
لكيل االتهامات بدال    ؛جاه الفصدائل الفلسدطينية بعد تغييب االنتخابات ات   فهي ،  أما الثانيةالفلسدطيني القائم.  

 قات القائمة. و عالم   جراءها في ظل   إات من تذليل العقبات، ومعالجة اإلشكاليات، والبحث عن آلي  

"االنتخابات"    من الضددددددددفة الغربية وقطاع غزة اع القرار السددددددددياسددددددددي في كل   ن  صدددددددد    اسددددددددتخدام  ايبدو واضددددددددح  
  يسددددددداهم في تعميقتأجيل االنتخابات   غم من أن  بالر    ،منهما األخرى  كل    وتخدم زكأداتين تعز     ؛و"االنقسدددددددام"

تذليل بغرض و   ،االنتخابات  في عدم إجراء  مباشددددر    بشددددكل    سدددداهمي  ، والذيواسددددتمراريته  االنقسددددام الفلسددددطيني
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تطرح الورقة مجموعة سدددددددياسدددددددات   ؛أمام إجراء االنتخابات الشددددددداملة في فلسدددددددطين  العقبات التي تقف حائال  
 ي:ت، وذلك على النحو اآلرص إجرائهاوبدائل من شأنها تعزيز ف  

 (: إرادة وقرار) الفلسطينيةاالنتخابات  إجراء 4.1

صددريحات اإلعالمية والسددياسددية بشددأن االسددتعداد إلجراء االنتخابات، إلى إرادة  ب الخروج من عباءة الت  يتطل  
لى رأسدددددها إنهاء في اسدددددتعادة الحياة الديمقراطية، وع  مهمة   حقيقية وقرار فعلي إلجرائها؛ فاالنتخابات خطوة  

  جميعومعالجة   ،عي إلجراء االنتخابات ب العمل الجم  يتوج    ؛باإلضدددددددددددافة إلى ذلك  .االنقسدددددددددددام السدددددددددددياسدددددددددددي
 أو تحميلها لطرف بعينه دون معالجتها بشدددددددددكل   ،ات د اإلشدددددددددكالي  حيث ال يكفي رصددددددددد    ؛إشدددددددددكاليات انعقادها

 ،العقبات   جميعلتذليل    ؛ول والمؤسددددددسددددددات الدوليةالد  بمسدددددداعدة  ، اشددددددترك  م    اوطني   ب عمال  وهذا يتطل   ؛عي   جم  
 .ء االنتخابات والضغط إلجرا

 :إجراء االنتخاباتة في ج والمرحلي  التدر   4.2

لم   يدات تقف أمدام انعقداد االنتخدابدات، لكنهدا ليسددددددددددددددت على نفس المسددددددددددددددتوى والقددر، فدإن  ك مجموعدة تحدد   هندا
 ،فباإلمكان إجراء االنتخابات المحلية والنقابية والطالبية  ؛اهنة في الوقت الر  نسدددددددددددددتطع إجراء انتخابات عام  

 .ه للصندوق ز صدق التوج  وهو ما يعز   

إذ ال   ؛قدابدات حدادات والن   الهيئدات المحليدة، واالت     -البلدديدات   ء بدانتخدابدات مجدالس الطلبدة، ومن ثم  يمكن البدد  و 
االتفاق    كما تم   ،عيجم   ة بشدددددددددددددكل  معالجة موانع إجراء االنتخابات العام    ومن ثم    يوجد ما يمنع من إجرائها،

سدددددوف يبقى تغييب االنتخابات    ،ليات القائمةعلى إجرائها بشدددددكل جمعي؛ فبدون البحث عن حلول ل شدددددكا
 .اقائم  

 :الخالفية معالجة قضايا االنتخابات 4.3

ها ما هو متعلق باالحتالل  منعدة إشدكاليات بشدأن ظروف وشدروط انعقاد االنتخابات في فلسدطين،  ظهرت 
عليها  ، والتي يمكن التغلب أنفسددددددهم  ومنها ما هو متعلق بالفلسددددددطينيين ،جراء االنتخابات في القدسإومنعه  

،  2021تجاوزها في العام    ، وتم  201731  عاممحكمة خاصددددة باالنتخابات"  ل  يحدث في مسددددألة "تشددددك كما
معالجة اإلشددددددددددددكاليات  و سددددددددددددواء العامة أو الهيئات المحلية،    ،إجراء االنتخابات وهو ما يشددددددددددددير إلى إمكانية  

اإلداريدة والقدانونيدة التي تقف حدائال  أمدام إجراء االنتخدابدات في كدل محدافظدات الوطن )قطداع غزة، الضددددددددددددددفدة 
 في إطار توافق وطني شامل. الغربية، القدس(

 :المشاركة السياسية وتشبيب النظام السياسي تعزيز 4.4

ينية ودورها في المجتمع  حول حقوق المرأة الفلسدددددددط  ياسددددددديين واألحزاب اإلعالميةال تكفي تصدددددددريحات السددددددد   
تنعكس في المشداركة السدياسدية سدواء   ، وأن  عملي    صدريحات بشدكل  ترجم تلك الت  ت   أن   بد    ما الالفلسدطيني، وإن  
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صدددددداف الحقيقي يبدأ من جوهر النظام  اإلن  ف ؛ة والمحلية بنسددددددب عادلةبالمناصددددددب العليا، واالنتخابات العام  
هي القادرة على و على دعم المرأة في االنتخابات،   درالفلسددطينية، األق  السددياسددي الفلسددطيني، وهي األحزاب 

 وائم بما يتالءم مع نسبة المرأة.تنظيم الق

ا تتعلق باألحزاب التي تتوافق على إقرار االنتخابات الفلسدددددددطينيةأم   وال   ،ا فيما يخص الشدددددددباب؛ فهي أيضددددددد 
ين االنتخابية  القوانإن  بل    ؛وحجمهم في المجتمع، ليس هذا فحسدددب تتناسدددب مع دور الشدددباب   تعطي نسدددبة  

تبقى قضدددددددايا   ؛ات القائمةاإلشدددددددكالي    وفي ظل     .نتخب  م    تشدددددددريعي    مجلس  إلى تحتاج  كما بحاجة إلى تعديل،  
من   حقيقي     تعديل  لى إهذه المعادالت الصدادمة بحاجة  ف ؛م األولويات الشدباب من كال الجنسدين في أدنى سدل  

 ة األحزاب الفلسطينية. ، وخاص  الفلسطيني    الكل   

وبرنامع سددياسددي يعبر    ،وبناء نظام سددياسددي  ،حقيقية  ه ال يمكن إحداث تنميةأن  ضددل  ت  ي  ،سوبقما   ن خاللم
والحوارات الوطنية لم   ،قاءات الل     جميع ة وأن  ، خاصدد  عات الشددعب الفلسددطيني دون إجراء االنتخابات عن تطل  

ِ المؤسدددددددسدددددددات  في كل   ما يعني ضدددددددرورة إجراء االنتخابات   ؛وإتمام المصدددددددالحة بعد   ،إلنهاء االنقسدددددددام  تفض 
يضددددمن المشدددداركة   ،ز ا عام ا صددددحي احتى نخلق حي     ؛والمؤسددددسددددات المجتمعية  واألهلية، السددددياسددددية الرسددددمية

اتها التشددددريعية  من خالل صددددالحي    ،يفيد وطني ا وسددددياسددددي ان من ترميم البنية السددددياسددددية بما  مك   ي  و السددددياسددددية،  
ال يشددددمل قطاع غزة    تمثيل   أي    ألن    ؛ن إجراء االنتخابات دون قطاع غزةرج موال مخ   ،دةوالسددددياسددددية المتجد   

 اخبين.% من الن  40لما يقارب  ه ناقص  تمثيل  


