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 تقاریر

 ذرائع وحقائق ومواقفتأجیل االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة .. 

  فضل عرابي

 الملخص

	إلى حین ضمان مشاركة الفلسطینیین في مدینة القدس المحتلة.تشریعیة أعلن الرئیس محمود عباس تأجیل موعد االنتخابات ال

إن القرار "یأتي بعد فشل كافة الجھود الدولیة بإقناع  أبریل /نیسان 29فصائل منظمة التحریر یوم الخمیس  وقال عباس في ختام اجتماع
	ا أن القیادة الفلسطینیة ستعمل على تشكیل حكومة وحدة وطنیة تلتزم بالقرارات الدولیة.إسرائیل بمشاركة القدس في االنتخابات"، مؤكدً 

	عزیز منظمة التحریر.وأضاف أن الفصائل الفلسطینیة ستواصل اجتماعاتھا والحوار والعمل على ت

عون بأنھم ال یستطی "إسرائیل"ا إلى أن ھناك رسائل وصلت من لن تجري االنتخابات دون مدینة القدس المحتلة، مشیرً  أنھ أكد عباسو
	ا بھذا الشأن.إعطاء جواب (بشأن إجراء االنتخابات في القدس) لعدم وجود حكومة إسرائیلیة تتخذ قرارً 

 اإذ نظمت قوائم انتخابیة وفصائل ونشطاء، تظاھرة وسط مدینة رام هللا؛ رفضً ، قرارالمسیرات واحتجاجات ضد  فلسطینیةوشھدت مدن 
 لتأجیل االنتخابات التشریعیة.

 i لتأجیل االنتخابات. ارفضً ، قطاع غّزةوخرج كذلك مئات الفلسطینیین في مسیرات جماھیریة بعدة مناطق في 

وم الرئاسي، وتداعیاتھ على الساحة الفلسطینیة، وموقف لجنة االنتخابات المركزیة، والفصائل الفلسطینیة، تعرض ھذه الورقة المرس
 كما تعرض آراء نخبة من  الخبراء والمحللین السیاسیین.والقوائم االنتخابیة، والمواقف الدولیة، 

 المرسوم

 15الدعوة إلیھا في  جرتا یقضي بتأجیل االنتخابات العامة التي أبریل مرسوًما رئاسیً  /نیسان 30أصدر الرئیس محمود عباس الجمعة 
وذلك بعد منع سلطات االحتالل اإلسرائیلي التحضیر لالنتخابات وإجرائھا في القدس المحتلة، وعلى "ینایر الماضي،  /كانون الثاني

فتح،  التحریر الفلسطینیة، واللجنة المركزیة لحركةضوء قرار اجتماع القیادة الفلسطینیة الموسع، الذي شمل اللجنة التنفیذیة لمنظمة 
	ii. "وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطیني، وشخصیات وطنیة

مراحل خالل العام الجاري: تشریعیة (برلمانیة) في  ثالثووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى االنتخابات الفلسطینیة على 
	iii أغسطس. /آب 31، وانتخابات المجلس الوطني في یولیو /موزت 31، ورئاسیة في مایو /أیار 22

ا ، بندً 1995، الموقعة في واشنطن عام "إسرائیل"وتتضمن "اتفاقیة المرحلة االنتقالیة"، المبرمة بین منظمة التحریر الفلسطینیة و
 ivسلطات االحتالل. تبع االقتراع یجري في مكاتب برید ت وینّص على أنا عن إجراء االنتخابات في القدس،صریحً 

 موقف لجنة االنتخابات المركزیة

س محمود عباس برئاسة الرئی لقرار القیادة الفلسطینیة في االجتماع الذي ُعقد اتنفیذً أصدرت لجنة االنتخابات المركزیة بیانًا جاء فیھ: "
	."االنتخابیةبتأجیل االنتخابات العامة، تُعلن لجنة االنتخابات المركزیة عن إیقاف العملیة 

 v ."ھذا وتأمل اللجنة أن تتمكن من استكمال تنفیذ االنتخابات الفلسطینیة في أقرب فرصة ممكنةوأضاف البیان: "
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 موقف مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطیني

ا بعد انتخابات متھوالی"تآكل الشرعیة الشعبیة والدستوریة لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشریعي منذ انتھاء عن  تحدث المجلس في بیان
 ". 2006و 2005عام 

(أیار/  من الشھر الجاري 22وأعرب البیان عن "األسف إزاء حالة التفرد في قرار تأجیل االنتخابات التشریعیة التي كانت مقررة في 
	بدعوى منع إسرائیل إجرائھا في القدس".  مایو)

عیة ت المجتمع الفلسطیني بما فیھا القوائم االنتخابیة المترشحة لالنتخابات التشریوانتقد البیان عدم إجراء أي حوار حقیقي یضم كافة مكونا
	والمجتمع المدني بشأن مصیر االنتخابات. 

وأكد البیان على ضرورة إجراء االنتخابات العامة وتحدید موعد جدید قریب إلجرائھا، بما یساھم في تجدید شرعیة المؤسسات التي 
 vi یاسي، ویمّكن جیالً كامالً ُحرم من حقھ في المشاركة السیاسیة.تآكلت منذ االنقسام الس

 موقف الفصائل والقوائم االنتخابیة

 .محمود عباس تأجیل االنتخابات، بینما رحبت بھ فصائل أخرى رفضھا قرار الرئیسوقوائم انتخابیة أعلنت فصائل 

 الفصائل والقوائم الرافضة للقرار -أوالً 

السیاسي لحركة المقاومة اإلسالمیة (حماس) إسماعیل ھنیة إن األسباب وراء قرار تأجیل االنتخابات غیر مقنعة قال رئیس المكتب 
	.ومصادرتھ ا، وإن ذلك یعني إلغاء حق الشعب الفلسطینيإطالقً 

یخھا لس الوطني في توارن حركتھ كانت وما زالت مع إجراء االنتخابات التشریعیة والرئاسیة والمجإ - في كلمة متلفزة -وأضاف ھنیة 
 )، وأن توضع صنادیق االقتراع في المسجد األقصى وكنیسة القیامة، على حد قولھ.أیار/ مایوالمحددة (في 

ا لإلرادة اإلسرائیلیة، وأننا نرفض الدخول في اشتباك سیاسي ومیداني، معنى وتابع: "طالما أن القرار الفلسطیني یرید أن یكون مرھونً 
یعني اإللغاء ومصادرة حق الشعب الفلسطیني في أن یمارس حقھ الطبیعي المكفول لھ في كل األعراف والقوانین  ذلك أن التأجیل

	الدولیة".

وذكر ھنیة أنھ "ال یوجد خالف مع حركة فتح وال أي جھة على ضرورة إجراء االنتخابات في القدس، ولكن الخالف مع أبو مازن حینما 
ي فا إلى أنھ كان یجب خوض ھذه العملیة، وإجراء االنتخابات شعبنا بقرار االحتالل اإلسرائیلي"، مشیرً رھن قرارنا الفلسطیني وإرادة 

 القدس.

یین في فلسطینال ا أن تأجیل االنتخابات قرار مؤسف، ویضعودعا ھنیة إلى لقاء وطني جامع لتدارس كیفیة تجاوز ھذه المحطة، معتبرً 
 vii منطقة تشبھ الفراغ.

 مراحلھاابات بباالتفاقیات الوطنیّة إلجراء االنتخ ھاكسوتم ،تأجیل االنتخاباترفضھا في بیان لھا: وأكدت الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین 
 الثالث.

مؤكدة أن ذلك یتطلب من الجمیع معالجة وطنیة مسؤولة خاصة، وأنھ ، تأجیلالحذرت الجبھة من التداعیات السلبیة المتوقعة لقرار و
	قف عملیة المصالحة وجھود إنھاء االنقسام، ویفتح على تعمیق األزمة الداخلیة أكثر فأكثر.یو

من اللجوء ألّي قرارات أو إجراءات للھروب من تداعیات القرار، التي یمكن أن تساھم باستمرار حالة االنقسام على ما ھي  كما حذرت
	ستجابة لشروط اللجنة الرباعیة بالعودة إلى المفاوضات.علیھ، بل وتعّمق منھا، معربة عن رفضھا ألي محاوالت لال

"كان على القیادة الفلسطینیّة أّال ترھن قرارھا بشأن االنتخابات بموافقة االحتالل إلجرائھا في مدینة القدس، بل أن تسعى  وتابعت 
	ي".ان في فلسطین ال تحتاج إلذن إسرائیللفرضھا كشكل من أشكال إدارة االشتباك حول عروبتھا، فاالنتخابات في القدس أو في أي مك
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والمھیمن على منظمة التحریر حول إنھاء االنقسام  ذإن قرار تأجیل االنتخابات یضع عالمة سؤال على مدى جدیّة الفریق المتنفوأكدت "
	viii ."ذا القرارا غیر مستغربین ھواستعادة الوحدة الوطنیّة وبناء منظمة التحریر، فقد صیغت المراسیم في البدایة بحساباٍت فئویّة تجعلن

 ھائرفضھا لقرار تأجیل االنتخابات، ودعت إلى التراجع عنھ واإلصرار على إجرا، من جانبھا، أعلنت حركة المبادرة الوطنیة الفلسطینیة
	في موعدھا، بما في ذلك داخل مدینة القدس.

ھ الستثناء القدس من االنتخابات  لتمریر صفقة القرن، ولكننا وقالت المبادرة في بیان: "إننا نرفض قرارات االحتالل ونرفض مؤامرت
	ا إعطاء االحتالل حق الفیتو على االنتخابات الدیمقراطیة الفلسطینیة".نرفض أیضً 

 وأضافت: "لذلك نعید تأكید موقفنا بضرورة إجراء االنتخابات في القدس رغم أنف االحتالل، وجعلھا معركة مقاومة شعبیة، وأداة للوحدة
	الوطنیة في مواجھة االحتالل".

ق ا للفصائل والقوى والقوائم، وھو حوأكدت أن "االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمجلس الوطني، ھي حق للشعب قبل أن تكون حقً 
	ا وقد آن أوانھ".حرم منھ الشعب، خاصة أجیال الشباب لخمسة عشر عامً 

للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء االنتخابات الدیمقراطیة، وجعلھا فرصة ودعت إلى "تضافر الجھود الشعبیة والوطنیة 
 ix لتوحید الصف الوطني في مواجھة االحتالل".

وقال رئیس قائمة "التغییر الدیمقراطي"، إبراھیم أبو حجلة: "إن قرار التأجیل الصادر عن االجتماع القیادي، كان بحجة ضمان مشاركة 
ؤیة القیادة السیاسیة المتنفذة، فقط من خالل التمسك باتفاق أوسلو والبروتوكول الخاص باالنتخابات في القدس، أي القدس، ولكن وفق ر

انتظار موافقة إسرائیلیة للسماح للمقدسیین بإدالء أصواتھم في مراكز البرید اإلسرائیلي تحت إشراف موظفین إسرائیلیین، بمعنى منح 
	لحصري في قبول أو منع المقدسیین من المشاركة في االنتخابات".حكومة نتنیاھو والیمین الحق ا

ا اجتماع وقبلھ، وأضاف أبو حجلة: "إن الجبھة الدیمقراطیة أعلنت موقفھا بشكل واضح ضد التأجیل خالل اجتماع القیادة الفلسطینیة
اتفاق أوسلو، إذ إّن من المعیب رھن مشاركة  اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، بذریعة انتظار الحصول على موافقة إسرائیلیة وفق

	أن القدس یجب أن تكون حاضرة بقوة من خالل االشتباك السیاسي. االمقدسیین بتلك الموافقة"، معتبرً 

ي ترھالً نوأكد أبو حجلة أن التأجیل یلقي بظاللھ على ملف االنقسام ویبدد آماالً كبیرة للفلسطینیین، إلعادة بناء النظام السیاسي، الذي یعا
 x وشیخوخة في السلطة والمنظمة.

مسؤول الدائرة السیاسیة لحركة الجھاد اإلسالمي، وعضو مكتبھا السیاسي، محمد الھندي إن قرار تأجیل االنتخابات  من جانبھ، قال 
	لقرار.اتخذ قبل اجتماع اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر بأیام، واالجتماع ھو مجرد اجتماع شكلي لإلعالن عن ا

ة للعدو وشریكة لھ، ومن ثم نشتكي من تحكم نولفت إلى أن إجراء االنتخابات ضمن سیاق أوسلو وإعادة ترمیم مؤسسات سلطة مرتھ
	نتخابات وعدم السماح لنا بإجرائھا في القدس فھذا ھو المضحك المبكي. العدو بھذه اال

 xi إلرادتھ وانتظار موافقتھ. اللصراع مع العدو ولیس استسالمً  ا عامالً وأضاف لو كان ھناك جدیة في إجراء االنتخابات لكان أصبح ھذ

 يبدورھا، قالت لجان المقاومة الشعبیة؛ إنھ "ال یجب إعطاء االحتالل ذریعة لتأجیل االنتخابات أو التدخل في الشؤون الداخلیة لشعبنا، ف
لوطنیة، وعدم االنصیاع للتھدیدات اإلسرائیلیة في استعادة ظل حالة اإلجماع الوطني على طي صفحة االنقسام، وتحقیق المصالحة ا

	الوحدة الوطنیة".

وأكدت في بیان أن "شعبنا وقواه الحریصة على مصلحتھ العلیا، لھا القدرة على عقد االنتخابات في مدینة القدس، رغم أنف االحتالل 
	وممارساتھ العنصریة".

 xii عبنا، حول الخیارات الممكنة لعقد االنتخابات في القدس".ودعت إلى "مزید من التشاور مع الفصائل وقوى ش
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شرعیة صادر عن رئیس فاقد لل قانونيتأجیل االنتخابات  قرار غیر "تح محمد دحالن إن فبحركة  اإلصالحيالتیار ب ما یعرف وقال قائد
دوافع ھذا القرار "أن : وأضاف ".لخطر المجھول الفلسطینيمنذ عقد من الزمان، وھو قرار خطیر یعّرض حاضر ومستقبل الشعب 

	."مكشوفة ومعروفة، وال عالقة لھا بالقدس

ام االتجاه الخاطئ، كونھا تُكرس االنقس يتأجیل االنتخابات، ووصفت القرار بأنھ خطوة فالتابعة لدحالن  "المستقبل"ورفضت قائمة 
 xiiiالشخصي. وتعطى لكل المتنفذین فرصة لالستمرار بمشروعھم  الفلسطیني

نبھ قال رئیس قائمة "الحریة"، ناصر القدوة، إذا لم یتم إجراء االنتخابات في الموعد المتفق علیھ، قبل قرار التأجیل، فیجب أن اجمن 
	یكون على األقل قبل نھایة العام الحالي دون انتظار للموقف "اإلسرائیلي".

	بھ من قبل أي جھة كانت"، حسب وصفھ.وأكد أن "االنتخابات حق دیمقراطي للشعب الفلسطیني وال یجوز التالعب 

وتابع: القدس عاصمة فلسطین وھي في القلب، وال یوجد مشروع سیاسي جدي ومحترم ال تكون القدس في قلبھ، ونقول ال انتخابات دون 
	ن.والقدس وھذا موقف یتفق علیھ الفلسطینی

ني ارتھان الموقف الفلسطیني لإلسرائیلیین، وھو أمر غیر وأردف: "لكن أن یقال أننا أجلنا لضمان إجراء االنتخابات في القدس، یع
	مقبول على اإلطالق، وندعو إلجراء االنتخابات في كل مكان بما في ذلك القدس، دون إذن من إسرائیل".

جھا نعال وتساءل القدوة: ماذا اآلن عن الشرعیات غیر المتجددة دون االنتخابات؟ وأوضح: من الواضح أن لدینا مشكلة كبیرة یجب أن
 xiv لألبد من فكرة إبقاء الوضع القائم. اا لقبول التغییر الدیمقراطي والحوار والتوافق وننتھي جمیعً بحكمة، لنعود جمیعً 

دعا حسن خریشة الذي تزعم قائمة "وطن" للمستقلین، لمواجھة آثار تأجیل االنتخابات بإعادة تنصیب المجلس التشریعي الذي حلھ و
	، حتى إجراء انتخابات جدیدة، كي ال یقع الفلسطینیون في فراغ تشریعي دائم.2018عام عباس نھایة  الرئیس

حاد لصورة السلطة وعلى رأسھا الرئیس عباس أمام الجمھور الفلسطیني، إلى جانب تعزیز المفھوم المتداول بأن  وتوقع خریشة تراجع
	مام احتجاجات شعبیة على سیاسات السلطة."السلطة أداة بید االحتالل اإلسرائیلي"، وھذا قد یفتح الباب أ

دت إلى أن السلطة الفلسطینیة فق اوھو األمر، الذي بحسب خریشة، سیفتح شھیة االحتالل على مزید من االستیطان والتھوید مستندً 
	صالحیتھا فعال.

یادة للتغیرات التي طرأت على خارطة وقال إن التأجیل باسم القدس "كلمة حق أرید بھا باطل"، بینما "القصة الحقیقیة ھي إدراك الق
 xv القوى في الساحة الفلسطینیة واألزمات الداخلیة التي تعیشھا حركة فتح خاصة".

 لفیما طالبت قائمة "الحریة والكرامة" المترشحة لالنتخابات االتحاد األوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطینیة، إثر قرار تأجی
قائمة رسالة إلى ممثلي االتحاد األوروبي قالت فیھا "إن قرار تأجیل االنتخابات غیر شرعي وغیر دستوري، ووجھت ال، االنتخابات

	ویمثل اغتصاب للسلطة وجریمة بحق الشعب الفلسطیني وقضیتھ". 

ق لألموال فتح ملف التحقیوأعلنت القائمة عزمھا التوجھ إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان "للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وب
 xvi المھدورة لدافعي الضرائب األوروبیین من خالل ملفات الفساد المرفقة".

 الفصائل المؤیدة للقرار -ثانیًا

قال عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح عباس زكي: "إن قرار الرئیس تأجیل االنتخابات قرار صعب وثقیل وقاس، لكننا ال نرى فلسطین 
	بارنا كنا نسعى منذ البدایة إلى أن تجري االنتخابات في كافة االراضي الفلسطینیة".دون القدس، باعت

وأضاف: "بعد أن قطعنا شوًطا ھاًما وكبیًرا في التحضیر لالنتخابات فوجئنا بإجراءات إسرائیلیة تعیق ھذه العملیة، أبرزھا اعتقال 
	ء على كافة اجتماعاتھم".مرشحین من القدس ومنعھم من ممارسة حیاتھم الیومیة واالعتدا
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ولفت زكي إلى أنھ إذا ما توجھنا إلى االنتخابات على قاعدة االشتباك مع "إسرائیل" فمن الممكن أن تشترط علینا أن تسلمنا ھي صنادیق 
تمسًكا لذي كان ماالقتراع، وتابع: "كان األمر محل دراسة ففكرنا بإمكانیة مواجھة إسرائیل باستراتیجیة جدیدة وھذا ما طرحھ الرئیس ا

	بضرورة اجراء االنتخابات في القدس".

وبین: "نحن في صدد وضع ھذه االستراتیجیة، والرئیس أكد عدم التوقف عن إصالح البیت الداخلي والحوار وتشكیل حكومة وحدة 
افة لدیمقراطیة في كشكال تطویر منظمة التحریر، واستخدام كل الضغط فیما یخص نصرة القدس، والتمسك باأوطنیة وممارسة كل 

 xvii اجتماعات القیادة".

عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، األمین العام لجبھة النضال الشعبي أحمد مجدالني: "رغم قناعتنا بأن االنتخابات من جھتھ قال 
الل تفریًطا وتنازًال مجانیًا لالحتحق دستوري ودیمقراطي ألبناء شعبنا، إال أننا نرى أن المغامرة بإجراء االنتخابات دون القدس یعني 

 xviiiعن قدسنا وعاصمتنا وقبوال بنتائج صفقة القرن".

وصف مسؤول حزب الشعب الفلسطیني في لبنان غسان أیوب، قرار تأجیل االنتخابات لعدم سماح سلطات االحتالل بإجرائھا في بدوره 
 xix.القدس بالمھم، "ألنھ یحفظ حق شعبنا في كافة االراضي الفلسطینیة"

من جانبھ، قال عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر أمین عام حزب فدا صالح رأفت: "إن قرار القیادة بتأجیل االنتخابات لحین ضمان 
زاع تإجرائھا في القدس، جاء ألنھ ال یمكن للقیادة الفلسطینیة أن تستسلم لإلجراءات اإلسرائیلیة، واتخذت قراًرا بالتأجیل حتى تتمكن من ان

 xxالحق الفلسطیني بإجراء االنتخابات في القدس".

رت بو یوسف: "إن كافة المداخالت التي جأكما أكد عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، أمین عام جبھة التحریر الفلسطینیة واصل 
	xxiفي اجتماع القیادة لمناقشة قرار تأجیل االنتخابات أكدت خطورة الذھاب لالنتخابات دون القدس".

 المواقف الدولیة

دعت لجنة األمم المتحدة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرف، إلى ضمان إجراء االنتخابات في األراضي 
	الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس.

 ة بھذا الخصوص إلى رئیس مجلس األمنجنة في بیان، إن رئیس اللجنة الممثل األممي الدائم للسنغال شیخ نیانغ، وجھ رساللوقالت ال
	دینھ كوي دانغ، الممثل الدائم لفیتنام لدى األمم المتحدة.

وقال رئیس اللجنة إن "الشعب الفلسطیني متعطش لتولي المسؤولیة عن مصیره، والمشاركة في االنتخابات في جمیع أنحاء األرض 
	الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة".

إلى "األعمال التحضیریة المتقدمة للجنة االنتخابات الفلسطینیة، والعدد الكبیر من الناخبین المؤھلین المسجلین، بمن فیھم النساء وأشار 
	والشباب".

	من جھتھ، أكد رئیس مجلس األمن على أن بالده ستعمم الرسالة على أعضاء مجلس األمن، وتلفت انتباھھم إلى الوضع على األرض.

فلسطین على أن "االنتخابات الدیمقراطیة عامل حاسم في اإلعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف،  وشددت لجنة
 xxii من أجل إیجاد حل عادل لقضیة فلسطین".

د لالنتخابات جدیكما دعا منسق األمم المتحدة الخاص لعملیة السالم في الشرق األوسط، تور وینسالند، القیادة الفلسطینیة لتحدید موعد 
	التشریعیة.

من  دوقال وینسالند في بیان: "لقد أحطت علًما بقرار القیادة الفلسطینیة بتأجیل انتخابات المجلس التشریعي، وأتفھم تماًما خیبة أمل العدی
	ات".عاًما دون انتخاب 16الفلسطینیین الذین أعربوا بوضوح عن رغبتھم في ممارسة حقوقھم الدیمقراطیة بعد قرابة 
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وأضاف: "اعترافًا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطینیین على مواصلة السیر على الطریق الدیمقراطي. ال یزال إجراء انتخابات 
شفافة وشاملة في جمیع أنحاء األراضي الفلسطینیة، بما في ذلك القدس الشرقیة على النحو المنصوص علیھ في االتفاقات السابقة، أمًرا 

	تجدید شرعیة ومصداقیة المؤسسات الفلسطینیة وفتح الطریق أمام إعادة ترسیخ الوحدة الوطنیة الفلسطینیة".ضروریًا ل

واعتبر أن "تحدید موعد جدید وفي الوقت المناسب لالنتخابات سیكون خطوة مھمة في طمأنة الشعب الفلسطیني بأن أصواتھم ستُسمع"، 
 xxiii تؤدي إلى تفاقم الوضع الھش". محذًرا من أن "فترة عدم الیقین الطویلة قد

كما قالت الخارجیة األمیركیة إن إجراء انتخابات فلسطینیة أمر مھم، ویعود تحدیده للشعب وقیادتھ، وأضافت أنھا تشجع الجمیع على 
 xxiv الھدوء.

	شدة.أمر مخیب لآلمال ب قال مسؤول السیاسة الخارجیة في االتحاد األوروبي جوزیب بوریل إن تأجیل االنتخابات الفلسطینیةبدوره 

	وأعرب بوریل في بیان عن أسفھ لقرار تأجیل االنتخابات، ودعا إلى تحدید موعد جدید لالنتخابات دون تأخیر.

وجدد دعوة االتحاد األوروبي "إسرائیل" إلى تسھیل إجراء ھذه االنتخابات في أنحاء األراضي الفلسطینیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، 
 xxv أن االتحاد شدد باستمرار على دعمھ إلجراء انتخابات ذات مصداقیة وشاملة وشفافة لجمیع الفلسطینیین.ا إلى مشیرً 

تھ ثمن جانبھا، قالت فرنسا وألمانیا وإیطالیا وإسبانیا وبریطانیا إنھا تشعر بخیبة أمل إزاء قرار عباس تأجیل االنتخابات البرلمانیة، وح
	السرعة. على تحدید موعد جدید لھا على وجھ

دعت و "السلطة الفلسطینیة إلى تحدید موعد جدید لالنتخابات في أقرب وقت ممكن" – في بیان مشترك -الدول األربع األولى  دعتو
	یات السابقة".ا لالتفاقإلى تسھیل إجراء مثل ھذه االنتخابات في كل األراضي الفلسطینیة، بما في ذلك القدس الشرقیة وفقً " "إسرائیل"

تحدید موعد  ا، داعیًا إلىزیر الخارجیة البریطاني دومینیك راب عن خیبة أملھ لتأجیل االنتخابات التي وصفھا بأنھا تأخرت كثیرً وعبّر و
 xxvi جدید لھا على وجھ السرعة.

، 2006نذ عام مأعربت الخارجیة التركیة، عن أسفھا لتأجیل االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة الفلسطینیة، التي ستجري ألول مرة وقد 
	، وإنھاء موقفھا الذي یمنع االنتخابات الفلسطینیة في القدس.1995ودعت الحكومة اإلسرائیلیة الحترام بنود اتفاقیة أوسلو 

واعتبرت الخارجیة التركیة، اضطرار الفلسطینیین لتأجیل انتخاباتھم، سببھ "إسرائیل" من خالل عدم ردھا على الطلب الفلسطیني 
	خابات في القدس الشرقیة ومنعھا إجراء الحمالت الدعائیة للمرشحین في المدینة.إلجراء االنت

 xxvii وتمنّت الخارجیة التركیة عدم تأثیر قرار تأجیل االنتخابات سلبًا على عملیة المصالحة بین القوى الفلسطینیة.

ن عباس تأجیل االنتخابات، معتبرة في بیان، أمن جھتھا، استھجنت الھیئة الدولیة لدعم حقوق الشعب الفلسطیني "حشد"، بشدة إعالن 
	"اإلعالن الرئاسي بإرجاء المسار االنتخابي ألجل غیر مسمى، "ھو انعكاس جدید لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطینیة".

ظل  ر للغطرسة اإلسرائیلیة، فيوأكدت أن قرار إیقاف العملیة االنتخابیة في ھذا الوقت في الذات، "یعد من قبیل الرضوخ غیر المبر
	حالة االنتصار المعنوي والمادي الذي حققھ أھل مدینة القدس وشبابھا".

واعتبرت یوم إصدار اإلعالن الرئاسي "یوما أسود في تاریخ الدیمقراطیة الفلسطینیة"، مؤكدة على أنھ ال یوجد نص واضح ال في 
	ھة حق تأجیل أو إلغاء االنتخابات.القانون األساسي وال قانون االنتخابات یعطي أي ج

وأشارت إلى أن لجنة االنتخابات المركزیة "قد تجاوزت صالحیاتھا ووالیاتھا القانونیة عند قبولھا لإلعالن الرئاسي، وتجاھلت طبیعتھا 
	طنین".القانونیة بوصفھا لجنة مستقلة، الفتة إلى أن تعطیل المسار االنتخابي یعني مصادرة الحقوق السیاسیة للموا

وحثت الھیئة القیادة الفلسطینیة على ضرورة وأھمیة التراجع الفوري عن قرار وقف المسار االنتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض 
 xxviii إجرائھا في القدس، وعدم الرضوخ لغطرسة االحتالل اإلسرائیلي.

	آراء الخبراء 
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اعتبار ما حدث "إلغاء لالنتخابات  إلى ماجد العاروريلسیاسي ذھب المحلل القانوني وافي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 
	".ولیس تأجیًال 

ویقول إن عدم موافقة االحتالل على االنتخابات في القدس أمر متوقع، خاصة في ظل سیاسات التھوید وتفریغھا من سكانھا األصلیین 
	و"اعتبارھا عاصمتھ األبدیة".

	.لن تعطي رخصة باالنتخابات في القدس ال اآلن وال مستقبًال  "إسرائیل"أن  وأوضح

من المراوغة السیاسیة التي لم تقنع سوى أصحابھا"، ألن جمیع الفلسطینیین مقتنعون بأن االنتخابات كان یجب  اورأى فیما جرى "نوعً 
	أن تجري في القدس رغم المنع اإلسرائیلي.

في دستوریة قرار تأجیل االنتخابات الذي یجب أن یسند بإعالن لجنة االنتخابات  وھو خبیر في الشأن القانوني، وشكك العاروري
وقال إن اإلعالن بھذا الشكل یعني أن الفلسطینیین یعیشون في نظام غیر دیمقراطي  ،ھا في موقع ما أو لسبب مائالمركزیة تعذر إجرا

	"یمارس لعبة البقاء في السلطة".

الحالة الفلسطینیة بعد التأجیل أصبحت تعاني من فراغ دستوري، یستوجب البحث عن آلیة لتجدید الحیاة الدستوریة بعد  أنّ ر من وحذ
	فشل االنتخابات.

	ویعتقد أن الفلسطینیین اآلن بحاجة إلى عقد اجتماعي جدید یحدد آلیة الختیار قیادتھم، یشارك فیھ كل أطراف المجتمع.

م مرحلة جدیدة تتعلق بضرورة بناء النظام السیاسي في شكل ائتالفي بعد أن فقدت أي قوة بمفردھا القدرة على إدارة "نحن أما :وأضاف
	xxix القضیة والمجتمع وحدھا".

أنھ لم یتم التعامل مع موضوع القدس بالشكل : مسؤول البحث القانوني والمناصرة المحلیة في مؤسسة الحق أشرف أبو حیةقال  بدوره
، كي تباكلالش ا، أن االنتخابات في القدس یجب أن تكون عنوانً نحن قلنا من الیوم األولف" ،ھامن أجل أن تجرى االنتخابات فی الصحیح

 ".تستعید القدس كقضیة مركزیة إطار الصراع مع االحتالل في مواجھة انتھاكاتھ بحق الفلسطینیین

بات بدون القدس، فالكل الفلسطیني یجمع على أنھ ال انتخابات بدون القدس، ولكن النتخابات ال یستند على مبدأ ال انتخاا"تأجیل وتابع:  
على معنى ال انتخابات بدون القدس، فھناك من یري ال انتخابات بدون القدس فیلغي ویؤجل االنتخابات إلى أجل غیر ھناك اختالف 

بقرار االحتالل، وھناك من یرى ال انتخابات بدون القدس یعني مسمى، ویرھن اإلرادة الفلسطینیة بشأن المشاركة السیاسیة واالنتخابات 
فرض االنتخابات في القدس من خالل االشتباك مع االحتالل، والعمل على الساحة الدولیة من أجل إظھار الوجھ القبیح لالحتالل بشأن 

 یمقراطیة الوحیدة في المنطقة".منعھ للمشاركة السیاسیة والدیمقراطیة للفلسطینیین، وھو الذي یتغنى بأنھ الدولة الد

وواصل أبو حیة في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": "تأجیل االنتخابات بحجة ضمان مشاركة المقدسیین فیھا لم یكن السبب 
 الحقیقي وراء اتخاذ ھذا القرار، وإنما ھناك من شعر بأنھ سیخسر حال إجراء االنتخابات فقرر التأجیل بذریعة القدس".

منح لجنة االنتخابات المركزیة صالحیات اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتنظیم االنتخابات  2017وأوضح: "أن القرار بقانون النتخابات 
اسیة نھا جاھزة لمناقشة كافة الخیارات مع كل القوى السیإ بل بالعكس قالتواللجنة لم تعلن تعذر إجراء االنتخابات في القدس، في القدس، 
 ".ھاء االنتخابات فیبشأن إجرا

وعن قانونیة قرار التأجیل، قال أبو حیة: "أن القرار غیر قانوني وغیر دستوري، فال یوجد في القانون األساسي وال القرار بقانون بشأن 
ات، وإنما و تأجیل االنتخابأما یمنح الرئیس أو أي جھة أخرى صالحیة إصدار أي قرار أو مرسوم بإلغاء  2007إجراء االنتخابات لعام 

تعذر القوة القاھرة التي ی ةھناك صالحیات ممنوحة للجنة االنتخابات المركزیة، في حاالت غیر منصوص علیھا في القانونین، وھي حال
 xxx معھا إجراء االنتخابات مثل: الزالزل والبراكین وتسونامي والحروب".

مر رحال  في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" على أن عالدكتور فیما أكد الباحث واألكادیمي المختص بشؤون االنتخابات 
قرار التأجیل "قرار منعدم، ال یترتب علیھ أي أثر، وھو جریمة دستوریة، وانقالب على القانون األساسي الفلسطیني، ألنھ ال یحق 
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صدر مرسوًما بتأجیل أو إلغاء االنتخابات، أن ی 2021وتعدیالتھ للعام  2007لعام  1للرئیس وفقًا للقانون األساسي، والقرار بقانون رقم 
 ھا في دائرة انتخابیة ما، وھو ما لم یحدث".ئوال یجوز تأجیل االنتخابات إال في حالة إعالن لجنة االنتخابات المركزیة عن تعذر إجرا

اك وجھة نظر تقول أن من وأضاف: "ھناك جدل قانوني حول ھذا الموضوع بین المختصین بالقانون الدستوري والقانون اإلداري، فھن
ن وو اإللغاء، وھذه وجھة نظر یتبناھا المختصأأصدر المرسوم الرئاسي إلجراء االنتخابات، ھو األولى واألحق بإصدار قرار التأجیل 

اعدة القانونیة قمن القانونیین القریبین من السلطة وحركة فتح، أما وجھة النظر الثانیة، فتقول أن الرئیس ال یملك ھذا الحق، استنادًا لل
 التي تقول ال اجتھاد في مورد النص".

وتابع: "قرار التأجیل ھو قرار سیاسي تنظیمي فئوي مصلحي، لیس لھ أي مسوغ قانوني بالمطلق، القرار جاء لشراء المزید من الوقت، 
ل الشكل وال بھذه الطریقة، وإنما تحمن أجل ترتیب أوضاع داخلیة لبعض الفصائل، وھذا تقدیر خاطئ، ألن أزمة الفصائل ال تحل بھذا 

فاف طالق سوى أنھ استخمن خالل احترام عناصرھا لألطر التنظیمیة ولوائحھا الداخلیة، وبالتالي ھذا التأجیل لیس لھ أي مبرر على اإل
 سیة".ة السیابالشعب الفلسطیني، وعدم احترام لتاریخھ، ولعب بحاضره، وعبث بمستقبلھ، وھذا التأجیل شكل من أشكال األنانی

وواصل: "االنتخابات حق دستوري وقانوني للشعب الفلسطیني، استنادًا للقانون األساسي، السیما المادة الثانیة التي تتحدث بأن الشعب 
ق ومصدر السلطات، وتأجیل االنتخابات یعد خرقنًا للقانون، وعدم احترام لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وللعھد الدولي الخاص بالحق

 المدنیة والسیاسیة، التي انضمت فلسطین لھا".

دولة سیادة القانون، فما یحصل في بالدنا لم یحصل  اوعن جدل الشرعیات قال رحال: "ھذا الجدل ال فائدة منھ، ألن بالدنا ال تتصف بأنھ
تم اختراقھ تور، وإنما في كثیر من األحیان یفي النظم الشمولیة والدكتاتوریة، فال یوجد احترام للقانون األساسي الذي یعتبر بمثابة الدس

". انظریً  اوااللتفاف علیھ ولي لعنق النصوص القانونیة، من أجل خدمة ھذا التنظیم أو ذاك، وبالتالي فالحدیث عن الشرعیات یظل كالمً 
xxxi 

إلغاء اعتبر ما حدث "فقد عارف جفال، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"  مدیر المرصد العربي للرقابة على االنتخاباتأما 
 ، ألن التأجیل یكون من خالل إعالن موعد جدید، لكن التأجیل دون تحدید موعد جدید ھو إلغاء".لالنتخابات ولیس تأجیًال 

، سمعدم ضمان نسبة الحوجعلھم یخشون أخاف البعض،  "تعدد القوائم المشاركة في العملیة االنتخابیة،وعن دوافع القرار قال جفال: 
لیات آباإلضافة لموضوع القدس وحساسیتھا السیاسیة، التي ال نرید التقلیل منھا، ولكن كان باإلمكان التوافق مع القوائم المختلفة حول 

 ، من أجل السماح بإجراءائیلیینالتعامل مع عدم الرد اإلسرائیلي على الطلب الفلسطیني والمطالب األوروبیة التي وجھت لإلسر
االنتخابات في القدس، بالعودة للبروتوكول الخاص بإجراء االنتخابات بالقدس، والموقع بین إسرائیل ومنظمة التحریر، معتبًرا أن البعض 

 ".اووطنیً  احریصً  اسیاسیً  اخر موقفً استخدم قضیة القدس حجة لتأجیل االنتخابات، فیما أخذ البعض اآل

ى أن "االنقسام داخل حركة فتح كان لھ أثر كبیر في اتخاذ القرار، والدلیل أن بعض أعضاء اللجنة المركزیة لحركة فتح الذین ونوه إل
ى ذا لم یوافق االحتالل، وھناك من یخشإنفسھم من صالبوا بتأجیلھا أقالوا فلتكن القدس ساحة صراع سیاسي من خالل االنتخابات، ھم 

	.اًء على قوتھ الشعبیة في الشارع الفلسطیني"نتي یتمتع بھا منذ سنوات بناًء على إرثھ السیاسي، ولیس باالمتیازات الأن یفقد 

 ھا في القدسئكانت اإلدارة األمریكیة تدفع بقوة نحو إجراء االنتخابات، وھو ما جعل االحتالل یوافق على إجرا 2006وأصاف: "في 
بالموضوع، معتبًرا أنھ ال توجد مصلحة أمریكیة  اكافیً  ارة لم تبد اإلدارة األمریكیة اھتمامً ، لكن ھذه المھائأیام من تاریخ إجرا 10قبل 

عاملھا ن بأن تكون السلطة الفلسطینیة ضعیفة، وفاقدة للشرعیة الشعبیة، لتون تحدیدًا معنیوإسرائیلیة في إجراء االنتخابات، واإلسرائیلی
 xxxii طینیین".كجھة إداریة، ولیس كجھة سیاسیة ممثلة للفلس

االستناد على بأن تأجیل االنتخابات  الباحث في مؤسسة یبوس لالستشارات والدراسات االستراتیجیة سلیمان بشارات: اعتبرمن جانبھ، 
مشاركة المقدسیین بمثابة مخرج لحفظ ماء الوجھ، ألن حركة فتح أدركت أنھا ستخسر الكثیر إذا ما جرت االنتخابات مبرر ضمان 

 .تشكیل قائمة الحریة التي یدعمھا مروان البرغوثيا بعد خصوصً 

أي ذریعة لعدم عقدھا في وقتھا عن  إذ یمكن البحث ،ا على إجراء االنتخاباتفیما لو تم التوافق مجددً یثیر القلق  ھذا ما	وأضاف: 
 .ا لرؤیة حركة فتحإن لم تكن وفقً ، المناسب
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ا إلى مربع وھذا یعدیننتائجھا و القبول بأي انتخابات قد ال یتم التعامل مع نتائجھا ا تخیف من أنھ في حال جرت أھذه الخطوة أیضً وتابع: 
	.2006ما جرى في العام 

 ى أنھعلالتأجیل اظھار  حمل الكثیر من التبریر، وأراد أن خطاب الرئیسوبین بشارات في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 
االنتخابات  جراءإ عن "إسرائیل"الفلسطینیین أنھ في حال عدم رضى  ربما أراد أن یذكروا، جماھیریً  مصلحة فلسطینیة حتى یتم قبولھ

واطنین حالة من القبول الضمني للمإلیجاد في محاولة ، "إسرائیل"خطوات عقابیة قد تقدم علیھا والحالة الفلسطینیة بأزمة مالیة ستدخل 
یمارس مخططاتھ باتجاه الفلسطینیین سواء  علیھا، وھذا مبرر غیر واقعي، فاالحتالل اا مع مصالحھم وحرصً بأن التأجیل جاء تماشیً 
 باالنتخابات أو بغیرھا.

من الناحیة ھ نأل، وفق أسس دیمقراطیة تشاركیةالسیاسي االنتخابات لتعمل على إعادة ترتیب مؤسسات النظام  وشدد على ضرورة إجراء
 اعامً  15ن مضى علیھا ما یزید ع فقدجمیع المؤسسات تحتاج إلى تجدید الشرعیات ، فإّن طینيا للنظام األساسي الفلسالدستوریة ووفقً 

	.دون انتخابات حقیقیة

وعن دعوة رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس إسماعیل ھنیة لعقد لقاء وطني یشمل كل الفصائل والقوائم االنتخابیة، قال بشارات: 
 ،يلدى المواطنین في النظام السیاس یتم البناء على نقاط التوافق، والخروج من حالة فقدان الثقة حتى الدعوة لحوار وطني شامل أمر مھم

شكل وطبیعة ھذا الحوار ومرتكزاتھ، واألطراف التي یمكن أن توافق على المشاركة فیھ، والخیارات التي سیخرج عن لكن یبقى السؤال 
و تنفیذھا دون أي تھرب أباسات تنفذ على األرض، واألھم من ذلك قبول الجمیع بھا، وقدرة المشاركین على تحویل الخیارات إلى سی

	استثناء.

ى إال أن المصالحة عل التقارب،رغم تحقیق بعض الفلسطینیة بمفھومھا الشامل ستبقى تراوح مكانھا، المصالحة  ورأى بشارات أن
عمل المؤسسات، وتحقیق مفھوم الشراكة، وإعادة مفھوم العمل ا من الخطوات على سیاق توحید األرض تحتاج المزید من العمل ومزیدً 

	الفلسطیني إلى عناوین واضحة ومتوافق علیھا.

 ،لن تكون ذات صالحیات كبیرةألنھا لو تشكلت ا للحالة الراھنة، یكون مخرجً وحدة وطنیة لن الذھاب باتجاه تشكیل حكومة  وواصل:
، وسبق أن تم تجریب ھذه الخطوة في حكومة الدكتور رامي الحمد نوینتظرھا المواطن ولن تكون قادرة على تحقیق األھداف التي كان

¯ ولكن لم یتحقق شيء منھا، ووضع الرئیس اشتراطات مسبقة على شكل الحكومة وقبولھا باالتفاقیات الدولیة ھو بمثابة تعزیز لمفھوم 
 طراف ضمن تشكیلتھا.مشجعھ لدخول حركة حماس وغیرھا من األولن تكون ، لحكومات سابقة اأن أي حكومة مقبلة ستكون تكرارً 

xxxiii 

أما أستاذ اإلعالم في جامعة بیرزیت الدكتور نشأت األقطش، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" فقد اعتبر أن تأجیل 
من  ن السبب الحقیقي ھو الخوفالجمیع، لك االنتخابات بمبرر ضمان مشاركة المقدسیین فیھا، "حجة غیر مقنعة ألحد، ولكنھا أسكتت

ل فمن یؤمن بأن القدس عاصمة دولة االحتالل، ال یمكن أن یقبنتائج االنتخابات، ثم ألن إسرائیل لن تسمح بإجراء االنتخابات في القدس، 
الحتالل ما أ، وقدمنا لبإجراء االنتخابات فیھا، ألن االنتخابات شكل من أشكال السیادة، وبالتالي فنحن خسرنا معركة كبیرة قبل أن تبد

 ".ھیتمناه قبل أن یطلب

وعن قول الرئیس محمود عباس بأن تنظیم االنتخابات في القدس لیست مسألة فنیة، وإنما قضیة سیاسیة وطنیة بالدرجة األولى قال 
ي مضمون لقدس، فھذا یغیر فذا سمحنا بالتنازل عن ملحق اتفاق أوسلو الخاص بإجراء االنتخابات في اإاألقطش: "أن الرئیس یقصد بأنھ 

 ."االتفاق بین منظمة التحریر وإسرائیل، وبالتالي ال یرید منح الفرصة إلسرائیل من أجل التغییر، ھذا كالم مفحم لكنھ غیر مقنع

ھا، ونفضحھ ویصادر، ولیأتي االحتالل العربیة عكان باإلمكان أن یتم االشتباك مع االحتالل، ونضع الصنادیق في كل الشواروأضاف: " 
 في العالم، ال أن نرفع الحرج عنھ بوقف االنتخابات".

وعن مصیر المصالحة قال األقطش: "المصالحة أكذوبة، حماس ترید من المصالحة نصیبھا من الضفة، وفتح ترید عودة غزة لحضن 
یوجد قاسم مشترك وطني بین حماس وفتح،  ك سیحصل، ألن قوة االحتالل ستمنع حدوث ذلك، ومن ثم الاالسلطة، ال ھذا سیحصل وال ذ

 xxxivوإنما یوجد بینھم خالفات عمیقة ال یمكن أن نوجزھا، وعلى رأس ھذه الخالفات المصالح الشخصیة". 

 ".غیر مقنع ن تأجیل االنتخابات بمبرر القدسأمن جانبھ، قال أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة بیرزیت، الدكتور سعد نمر: "
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نصبھ مخسر ، سیالرئاسیة الرئیس عباس أنھ في حال ما تمت االنتخاباتشعر خاص لـ"مركز القدس للدراسات": "وأضاف في حدیث 
ھو ما أعلنھ الدكتور و نتخابات الرئاسة،لالجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، بعدما أعلن مروان البرغوثي نیتھ الترشح لوال ،للسلطةكرئیس 

مما یعني أن أبو مازن سیذھب للتقاعد مباشرة بعد ن البرغوثي سیكون مرشح قائمة الحریة لالنتخابات الرئاسیة، أناصر القدوة ب
 االنتخابات".

في االنتخابات: قائمة الحركة الرسمیة، وقائمة الحریة، وقائمة  ھاوجود ثالث قوائم تمثلبسبب وتابع: "أن حركة فتح باتت في مأزق 
 قرار التأجیل".تخد الذلك د دحالن، المستقبل التابعة لمحم

عارضتھ حماس والجبھة الشعبیة والجبھة الدیمقراطیة، والمبادرة الوطنیة كما  فقدوبین نمر أن قرار التأجیل تم دون توافق الفصائل، 
بي، وجبھة لنضال الشعالحریة والمستقبل، فیما وافقت علیھ حركة فتح، وجبھة ا اعارضتھ معظم القوائم االنتخابیة وعلى رأسھا قائمت

 ىالشعب وفدا، متسائًال عن حجم ھذه األحزاب التي أیدت قرار التأجیل عل اھما لن تخوض االنتخابات، وحزبالتحریر الفلسطینیة وكال
 .الساحة الفلسطینیة

تخابات التالي لن یكون ھناك انا االنتخابات بموافقة إسرائیل من عدمھا، لن یكون ھناك انتخابات في القدس بالمطلق، وبذا رھنّ إوأضاف: "
كان یجب نما إالتي تعتبرھا عاصمتھا الموحدة، و فلسطینیة بالمطلق، ألن إسرائیل لن تسمح بوجود دور سیادي للفلسطینیین في القدس،

 ھا"لتثبیت الحق الفلسطیني فی أن تكون القدس ساحة اشتباك مع االحتالل،

حت الشرعیات كلھا تحت عالمة استفھام كبیرة، ألننا كنا نرید االنتخابات من أجل تجدید نھ وبعد تأجیل االنتخابات أصبأوأكد نمر: "
وإدخال كافة الفصائل فیھا، فھذا ھو الضمان الحقیقي لوجود قیادة شرعیة فلسطینیة قادرة على ، تجدید منظمة التحریرالشرعیات، و

جاد الحلول المناسبة لقضایا الشعب الفلسطیني، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع مصالح الشعب الفلسطیني في موضع الصراع مع یإ
 xxxvاالحتالل". 

 الخاتمة

س محمود ، لكن الرئی(أیار/ مایو) كان من المقرر أن تجرى االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة في الثاني والعشرین من الشھر الجاري
د شل كافة الجھوبفالقرار "إلجرائھا، مبرًرا  اجدیدً  االمقدسیین فیھا، دون أن یحدد موعدً إلى حین ضمان مشاركة ھا تأجیل أعلنعباس 

	".الدولیة بإقناع إسرائیل بمشاركة القدس في االنتخابات

، وخرجت لس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطینيقرار قوبل بالرفض من قبل غالبیة الفصائل والقوائم االنتخابیة، كما رفضھ مجلكن ھذا ال
 مسیرات شعبیة في مدن مختلفة من الضفة الغربیة وقطاع غزة رفًضا لقرار التأجیل.

كما خلف القرار ردود فعل متباینة دولیًا، لكنھا اتفقت جمیعھا على ضرورة تحدید موعد جدید إلجراء االنتخابات في أقرب وقت ممكن، 
 لسطینیة، كما دعت "إسرائیل" لتسھیل ضمان إجراء االنتخابات في القدس.وفي كافة األراضي الف

أو أي جھة أخرى الحق في تأجیل االنتخابات 	ال یملك الرئیس إذن على أن قرار التأجیل غیر قانوني وغیر دستوري، وویجمع المراقب
ت غیر منصوص علیھا في القانونین، وھي حالت القوة وإنما ھناك صالحیات ممنوحة للجنة االنتخابات المركزیة، في حاالھا، ئأو إلغا

 .القاھرة التي یتعذر معھا إجراء االنتخابات مثل: الزالزل والبراكین وتسونامي والحروب

ن م ن على أن السبب الذي دفع ما یسمى بالقیادة الفلسطینیة التخاذ قرار التأجیل، ھو خوف حركة فتح وقائمتھا الرسمیةوویتفق المراقب
وخوضھا االنتخابات من خالل ثالث قوائم محسوبة علیھا، ، تحقق النجاح الذي تریده في االنتخابات في ظل انقسامھا على نفسھاعدم 
عن قائمة حركة حماس الموحدة، والقوائم األخرى المتنافسة في االنتخابات، وأن من وافق على التأجیل من الفصائل األخرى،  فضالً 

 لحالیة، التي ال تستند على قاعدة جماھریة لھا في الشارع الفلسطیني.یرید الحفاظ على مكاسبھ ا

كما أثیرت التساؤالت في الشارع الفلسطیني عن شرعیة النظام السیاسي القائم، وما ھو السبیل لتجدید الشرعیات بعد تعطیل االنتخابات، 
ت التي اعتبرت مدخًال إلنھاء االنقسام واتمام المصالحة، وعن مصیر المصالحة وإنھاء االنقسام، في ظل الخالف حول تأجیل االنتخابا

	، وأن المصالحة سترواح مكانھا.لتأجیل االنتخاباتنیة مبیتة وھو ما دفع الكثیرین للقول بأن ھناك 
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i - https://2u.pw/5BPdZ 	
ii - https://2u.pw/p22C3  
iii - https://2u.pw/GPKvO  
iv - https://2u.pw/MD1GD 	
v - https://2u.pw/wDbVt 	
vi - https://2u.pw/NuYHo  
 

مركز ، فرع فلسطین -فالالحركة العالمیة للدفاع عن األط، مركز المیزان لحقوق اإلنسان / غزة، ویتكون مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطیني من المنظمات التالیة: مؤسسة الحق
مركز ، مركز إنسان للدیمقراطیة وحقوق اإلنسانن، مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسا، مؤسسة الضمیر لرعایة األسیر وحقوق اإلنسان، القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان

.مؤسسة الضمیر لحقوق اإلنسان/ غزة، المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي 	

vii - https://2u.pw/48wgq  
viii - https://2u.pw/MqLSV 	
ix - https://2u.pw/h9dTC 	
x - https://2u.pw/rX8BC 	
xi - https://2u.pw/Idjp4  
xii - https://2u.pw/vQAr9 	
xiii - https://2u.pw/A8CO9 	
xiv  - https://2u.pw/6Tcnl 	
xv - https://2u.pw/pwquS 	
xvi - https://2u.pw/E2g0f 	
xvii - https://2u.pw/8NScw 	
xviii - https://2u.pw/HgJmz 	
xix  - https://t.co/cq5FIS71eL?amp=1  
xx - https://2u.pw/k7OcI 	
xxi - https://2u.pw/eVOTB 	
xxii - https://2u.pw/KSk9n 	
xxiii - https://2u.pw/iInrX 	
xxiv - https://2u.pw/RdhJL 	
xxv - https://2u.pw/u5vkH 	
xxvi - https://2u.pw/p4LBe 	
xxvii - https://2u.pw/mT8q8 	
xxviii - https://2u.pw/M8sFz 	
xxix2021-5-4 أجرى الباحث المقابلة في - 	
xxx2021-5-4 أجرى الباحث المقابلة في - 	
xxxi2021-5-3 أجرى الباحث المقابلة في -  	
xxxii2021-5-3 أجرى الباحث المقابلة في -  	
xxxiii2021-5-4 أجرى الباحث المقابلة في - 	
xxxiv2021-5-4 أجرى الباحث المقابلة في -  	
xxxv2021-5-4 أجرى الباحث المقابلة في -  	

																																																													


