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مقدمة: االنتخابات في فلسطين	 

انتخابات 2021 . 1
ــة  ــة التنفيذي ــس اللجن ــطينية1 ورئي ــلطة الفلس ــس الس ــدر رئي ــاين 2021، أص ــون الث يف 1٥ كان
ــراء  ــني إج ــه تعي ــن في ــيا3ً أعل ــوماً رئاس ــاس مرس ــود عب ــطينية2 محم ــر الفلس ــة التحري ملنظم

االنتخابــات الفلســطينية يف صيــف 2021 وعــىل النحــو التــايل:

 انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني
 انتخابــات املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، ويشــكل أحــد الهيئــات الرئيســية )الربملان( للســلطة 
الفلســطينية، ويتكــّون مــن )132( مقعــداً. كان مــن املقــرر عقــد االنتخابــات الترشيعيــة يف 22 
ــة:  ــطينيني يف األرايض املحتل ــطيني الفلس ــي الفلس ــس الترشيع ــل املجل ــو( 2021. ميث ــار )ماي أي

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الرشقيــة، وميتلــك ســلطة ترشيعيــة واســعة النطــاق فيــام يتعلــق باملســائل الداخليــة يف مناطــق الســلطة 
ــى  ــويتها حت ــم تس ــي مل يت ــات( الت ــايئ )يف املفاوض ــع النه ــا الوض ــق بقضاي ــام يتعل ــدات في ــه تقيي ــي يواج ــس الترشيع ــَد أّن املجل ــطينية. بَيْ الفلس
اآلن. مبوجــب قانــون االنتخابــات الفلســطيني، فــإّن واليــة املجلــس الترشيعــي الفلســطيني هــي أربــع ســنوات. علــامً بــأّن آخــر انتخابــات أجريــت 

للمجلــس الترشيــي كانــت عــام )200٦(٤، ومل تُعقــد أّي جلســة للمجلــس منــذ عــام )2007(. 

االنتخابات الرئاسية
 كان مــن املقــرر إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف 31 متــوز )يوليــو( 2021. وان مــّدة الواليــة الرئاســية هــي أربــع ســنوات، لكــن آخــر انتخابــات رئاســية 
أجريــت يف عــام 200٥. وقــد بقــي الرئيــس محمــود عبــاس يف منصبــه حتــى بعــد انتهــاء واليتــه القانونيــة يف عــام )200٩(. مبوجــب قانــون االنتخابــات 

الفلســطيني، وأن انتخــاب رئيــس الســلطة الفلســطينية ينحــرص يف واليتــني فقط.

تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني
ــر  ــة التحري ــة يف منظم ــة ترشيعي ــىل هيئ ــد يف 31 أغســطس )آب( 2021، وهــو أع ــي الفلســطيني الجدي ــس الوطن ــرر تشــكيل املجل ــن املق كان م
الفلســطينية مســؤولة عــن صياغــة السياســات والربامــج. وتنــّص األحــكام ذات الصلــة يف القانــون األســايس ملنظمــة التحريــر الفلســطينية )املادتــان ٥ 
و٦( عــىل أّن أعضــاء املجلــس الوطنــي الفلســطيني ينتخبهــم الشــعب الفلســطيني بشــكل حــر ومبــارش. وتســتمر واليــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني 
القائــم إىل حــني إجــراء انتخابــات جديــدة. يف واقــع األمــر، مل يســبق أن جــرت أيـّـة انتخابــات للمجلــس الوطنــي الفلســطيني حتــى يومنــا هــذا. كام أّن 
غالبيــة أعضــاء املجلــس الحاليــني – وعددهــم بضعــة مئــات – وصلــوا إىل هــذا املنصــب بالتعيــني. ويشــكل أحــد أذرع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ميثــل املجلــس الوطنــي الفلســطيني جميــع الفلســطينيني مبــن فيهــم الفلســطينيني خــارج األرايض الفلســطينية املحتلــة. كــام ال تقتــرص عضويتــه عــىل 
األحــزاب السياســية. يف أوائــل آذار )مــارس( 2021 ٥، ناقــش املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الشــتات انتخابــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني، حيــث 
دعــا أكــر مــن )200( فلســطيني مــن )2٦( دولــة مختلفــة إىل رضورة مشــاركة فلســطيني الشــتات يف املجلــس الوطنــي، إذ يبلــغ عددهــم حاليــاً أكــر 
مــن )٦ (ماليــني فلســطيني، مقابــل )٤.٥( مليــون فلســطيني داخــل األرايض املحتلــة.٦ وقــد أثــريت القضيــة أيضــاً يف الجولــة الثانيــة مــن محادثــات 
القاهــرة بعــد أيــام قليلــة. نظــراً لغيــاب منــوذج ســابق النتخابــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني والتوقعــات بتعــّذر اجرائهــا، فقــد كان انعقادهــا 
مســتبعداً دامئــاً.  هــذا وتركــز هــذه الدراســة بشــكل كبــري عــىل االنتخابــات يف نطــاق الســلطة الفلســطينية، ومــا مل تــرد قرينــة عــىل خــالف ذلــك، 

فــإن مصطلحــي »ترشيعــي« و »رئــايس« يشــريان إىل انتخابــات املجلــس الترشيعــي وانتخابــات رئيــس الســلطة الفلســطينية عــىل التــوايل.

اإلطار القانوني والنظام االنتخابي. 2
تعــود فكــرة إقامــة انتخابــات »حــرة ونزيهــة« يف األرض الفلســطينية املحتلــة إىل املــادة )3( مــن إعــالن املبــادئ لعــام )1٩٩3(، وتــم تطويرهــا الحقــاً 
يف امللحــق الثــاين التفاقيــة أوســلو الثانيــة لعــام )1٩٩٥(.7 ويتبنــى القانــون األســايس املعــدل لعــام )2003( والــذي كان مبثابــة شــبه دســتور مســودة 

تأسست السلطة الفلسطينية بناءاً عىل اتفاقيات أوسلو عام )1٩٩٤/1٩٩3( وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية كهيئة انتقالية مؤقتة للتعامل مع السلطات واملناطق التي نقلتها إليها إرسائيل. كان من   1
املقرر أن تعمل لفرتة انتقالية مدتها )٥( سنوات، عىل أن تنخرط خاللها منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل يف محادثات حول قضايا الوضع النهايئ للوصول إىل اتفاق الوضع الدائم. 

منظمة التحرير الفلسطينية معرتف بها دوليًا )ومن قبل إرسائيل أيضاً( باعتبارها املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ومتثل جميع الفلسطينيني، مبن فيهم أولئك الذين يعيشون خارج األرايض   2
الفلسطينية املحتلة. وتتعامل مع مؤسسات وحكومات إقليمية ودولية تتعلق بوضع فلسطني وتجري عالقات خارجية ولكن ليس لها سلطة قانونية عىل الحكم املحيل الداخيل. 

https://www.elections.ps/tabid/1127/language/en-US/Default.aspx:للحصول عىل النص الكامل، انظر  3

٤     انظر امللحق الثالث ملزيد من املعلومات. 
 ,Palestinians in exile should vote in election for National Council,” Middle East Monitor, 9 March 2021”     ٥ 

./https://www.middleeastmonitor.com/20210309-palestinians-in-exile-should-vote-in-election-for-national-council
 https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2779/Elections-in-Palestine-An-article-by-Hanna-Nasir.aspx :٦    انظر

https://peacemaker.un.org/document-search?field_paregion_tid=All&field_paconflict_tid=All&field_pacountry :7    للحصول عىل وثائق النص الكامل انظر

 الرئيس محمود عباس ود. حنا نارص رئيس لجنة االنتخابات املركزية
يحمالن املرسوم االنتخايب - باذن من وكالة وفا
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االنتخابــات الفلســطينية مبوجــب اتفــاق أوســلو، ويؤســس نظامــاً شــبه رئــايس يف األرايض الفلســطينية املحتلــة. وقد صــاغ املجلس الترشيعي الفلســطيني 
القانــون األســايس وصــادق عليــه الرئيــس يــارس عرفــات آنــذاك. ويشــكل القانــون إىل جانــب تعديالتــه لعــام )200٥( )املشــار إليــه فيــام يــيل بـــ »القانــون 
األســايس الفلســطيني«( أســاس التنظيــم القانــوين والســيايس الفلســطيني اليــوم. فيــام يتعلــق بالنظــام االنتخــايب، حــدد القــرار بقانــون٨ رقــم )1( لســنة 
)2021( بتعديــل املرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة )2007( بشــأن االنتخابــات العامــة والقــرار بقانــون االنتخابــات لســنة )2007( أحــكام عقــد االنتخابــات 
العامــة الرئاســية والترشيعيــة. ومــن املالمــح الرئيســية نظــام التمثيــل النســبي والقوائــم املغلقــة النتخابــات املجلــس الترشيعــي )أي أن حصــة املقاعــد 

التــي يفــوز بهــا الحــزب تتطابــق مــع حصــة األصــوات التــي يحصــل عليهــا( ونظــام الدورتــني لالنتخابــات الرئاســية.

بالنســبة للمجلــس الترشيعــي الفلســطيني، هنــاك نســبة حســم٩ بحــد أدىن )1.٥%(، وكوتــا نســوية تبلــغ )2٦%(. ليكــون الناخــب الفلســطيني مؤهــل 
للتصويــت، يجــب أن يكــون قــد بلــغ )1٨( عامــاً مــن العمــر عــىل األقــل، وأن يكــون قــد عــاش عامــاً واحــداً عــىل األقــل يف األرايض الفلســطينية 

املحتلــة، وأال يحمــل الجنســية اإلرسائيليــة، وأن يكــون مســجالً يف الســجل النهــايئ للناخبــني.10

يجــب أن يكــون عمــر مرشــح املجلــس الترشيعــي )2٨( عامــاً عــىل األقــل، وأن يكــون مقيــامً دامئــاً يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وأال يكــون مدانــاً بجرميــة أو 
جنايــة، وأن يســتقيل مــن منصبــه الــوزاري أو الحكومــي11 أو مــن عملــه يف منظمــة غــري حكوميــة أو هيئــة عامــة. وقــد كانت سلســلة القيــود هذه محــّل انتقاد 
عــىل نطــاق واســع.12 ولقبــول ترّشــح القامئــة فإنّهــا يجــب أن تحصــل عــىل توقيــع ثالثــة آالف )3,000( ناخب مؤهل باإلضافة إىل ســند بنــي بإيداع عــرشون ألف 

دوالر )20,000( دوالر أمريــي.13 ويجــب نــرش القامئــة النهائيــة للمرشــحني قبــل )22( يومــاً مــن تاريــخ االنتخابــات إيذاناً ببداية الحملــة االنتخابية. 

تــرشف لجنــة االنتخابــات املركزيــة عــىل تنظيــم االنتخابــات، وهــي مؤسســة تــم إنشــاؤها مبوجــب امللحــق الثــاين مــن املــادة 1)3( مــن اتفاقيــة 

ــة لعــام 1٩٩٥، وتقــوم الســلطة الفلســطينية بتعيــني أعضائهــا. أوســلو الثاني

   لمحة عامة حول التسلسل الزمني للتطوراتب 

الخلفية. 1
ســاهم االنقســام الفلســطيني بــني حركتــي فتــح وحــامس والخالفــات املســتمرة بينهــام إىل حــد كبــري عــىل العالقــة فيــام بــني جميــع رشائــح املجتمــع 
الفلســطيني منــذ أحــداث العــام )2007( وإىل غيــاب االنتخابــات منــذ عــام )200٦(. وقــد فشــلت جميــع الوعــود االنتخابيــة منــذ ذلــك الحــني. وقــد 
بــدا أن فتــح وحــامس قــد اتفقتــا مجــدداً عــىل إجــراء االنتخابــات يف املســتقبل القريــب، وذلــك يف نهايــة العــام 201٩، عــىل الرغــم مــن اســتمرار 
الخــالف حــول قضايــا الناخبــني يف القــدس الرشقيــة املحتلــة. ورفــض الرئيــس محمــود عبــاس إصــدار مرســوم يعلــن موعــد االنتخابــات إىل أن تضمــن 
إرسائيــل حــق التصويــت للفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة املحتلــة. لكــن حــامس وناقديــن آخريــن رأوا يف ذلــك محاولــة »للهــروب« مــن االنتخابــات 

برمتهــا. وســواء كان األمــر كذلــك أم ال، فــإّن تفــي جائحــة كورونــا قــد أربــك خطــط االنتخابــات املوعــودة.

فترة ما قبل المرسوم الرئاسي . 2
مــع ذلــك، تــم اتخــاذ بعــض اإلجــراءات )الرمزيــة يف الغالــب( للحفــاظ عــىل وهــم االنتخابــات املزمــع عقدهــا. يف أبريــل )نيســان( 2020، أصــدر 
ــل  ــدت الفصائ ــول 2020، أكّ ــخ ٤ أيل ــامع بتاري ــارص. ويف اجت ــا ن ــة حن ــة برئاس ــات املركزي ــة االنتخاب ــكيل لجن ــادة تش ــوماً بإع ــاس مرس ــس عب الرئي
الفلســطينية عزمهــا إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وفــق نظــام التمثيــل النســبي.1٤ يُعــزى النجــاح النســبي لالجتــامع جزئيــاً إىل العالقــة القويــة بــني 
جربيــل الرجــوب مــن حركــة فتــح وصالــح العــاروري مــن حركــة حــامس،1٥ حيــث أصبــح األخــري فيــام بعــد الوجــه األبــرز النتخابــات 2021. يف خطابــه 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 2٥ أيلــول )ســبتمرب(، أعلــن الرئيــس عبــاس أنــه يعــّد العــّدة إلجــراء االنتخابــات.1٦ جــرت محادثــات بــني 
ممثــيل حركتــي حــامس وفتــح يف إســطنبول. ويف أوائــل كانــون الثــاين )ينايــر( 2021 وعقــب رســالة مصالحــة مــن حركــة حــامس،17 التقــى الرئيــس 
عبــاس برئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة حنــا نــارص ملناقشــة االنتخابــات. بعــد ذلــك بوقــت قصــري، أصــدر الرئيــس مرســوماً بقانــون يعــّدل قانــون 
االنتخابــات لعــام 2007، حيــث أدخــل تغيــريات جوهريــة إىل جانــب التغيــريات الســابقة التــي »انتهكــت« اســتقالل القضــاء، كانــت تهــدف إىل إبقائــه 

٨  املرسوم بقانون هو مرسوم رئايس له قوة القانون الذي يسنه املجلس الترشيعي.
قانون االنتخابات مبرسوم لسنة 2007، املادة ٦ )3(.   ٩

 https://www.elections.ps/tabid/1137/language/en-US/Default.aspx  10

.https://www.elections.ps/tabid/1146/language/en-US/Default.aspx   11
12  انظر، عىل سبيل املثال ورقة موقف صادرة عن مؤسسات املجتمع املدين بشأن قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات

https://en.pngoportal.org/post/3305/Position-paper-by-civil-society-organizations-regarding-the-amendment-of-Charitable-Associations-and-Civil-Society.
13  املرجع السابق.

 http://www.plo.ps/en/article/190/%2004/09- 2020 البيان الختامي الجتامع األمناء العامني للفصائل الفلسطيني، ٤ أيلول  1٤

 Kuttab, Daoud, “Will Elections Solve Palestinian Division?” The Medialine, 7 February 2021, https://themedialine.org/news/opinion/will-elections-solve-palestinian-division  1٥

President Abbas: Preparations are underway for parliamentary and presidential elections,” https://english.wafa.ps/Pages/Details/120336”   1٦

 President Abbas welcomes Hamas letter on reconciliation,” https://english.wafa.ps/Pages/Details/122698”  17
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يف الســلطة. يف 1٥ كانــون الثــاين )ينايــر( 2021 أصــدر الرئيــس عبــاس مرســوماً رئاســياً دعــا فيــه إىل إجــراء انتخابــات عامــة. مل يكــن مثــل هــذا املرســوم 
قــد صــدر إال مــرة واحــدة مــن قبــل يف عــام 200٩ )دعــا يف حينهــا إىل انتخابــات عامــة يف عــام 2010 لكّنهــا مل تجــِر(،1٨ مــام عــزز اآلمــال يف أّن صنــاع 
القــرار جــادون هــذه املــرة بعقــد االنتخابــات. رحــب العديــد مــن أعضــاء املجتمــع الــدويل بالقــرار وأبــدوا دعمهــم، وبــدأت لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
االســتعدادات للعمليــة االنتخابيــة. منــذ ذلــك الحــني، دعــت الجهــات املختصــة الفلســطينية املجتمــع الــدويل للضغــط عــىل إرسائيــل للســامح »لســكان 

القــدس« املحتلــة بالتصويــت.

تغييرات قانونية مهمة وانعكاساتها السياسية. 3

 من بني التغيريات املهمة التي أدخلها مرسوم كانون الثاين )يناير( 2021 بتعديل قانون االنتخابات الفلسطيني:

رســمياً، كانــت جميــع التغيــريات املســتحدثة تهــدف إىل التغلــب عــىل أيـّـة عقبــات تتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة، ولكــن املتطلبــات الجديــدة  •
للرتشــح الرئــايس تضمنــت »شــهادة خلــو ســوابق جنائيــة«،1٩ والتــي يبــدو أنهــا تقــوض احتــامالت نجــاح املعارضــة. يف عــام 201٦، جــرد 
ــاً  الرئيــس محمــود عبــاس عضــو حركــة فتــح محمــد دحــالن وأحــد منافســيه الرئيســيني مــن حصانتــه الربملانيــة وجــرت محاكمتــه غيابي

بتهمــة االختــالس.

مثــال هــام آخــر عــىل الجهــود الســابقة لتعديــل قانــون االنتخابــات لصالــح الرئيــس محمــود عبــاس هــو املرســوم بقانــون لعــام 2007 الــذي  •
يغــري النظــام االنتخــايب مــن مختلــط إىل نســبي بحــت20 يف أعقــاب انتخابــات 200٦، والتــي أظهــرت أن أداء حركــة فتــح يف النظــام األخــري 

كان أفضــل بكثــري مــن أدائهــا يف النظــام النســبي، عــىل عكــس منافســتها حــامس.

ــب  • ــه، ليحــل محــل املطل ــام 2003 وتعديالت ــدل لع ــون األســايس املع ــزام بالقان ــس الترشيعــي الفلســطيني بااللت ــة مرشــحي املجل مطالب
الســابق )دعــم منظمــة التحريــر الفلســطينية بصفتهــا املمثــل الرشعــي الوحيــد للشــعب الفلســطيني ووثيقــة إعــالن االســتقالل باإلضافــة 
إىل أحــكام القانــون األســايس(. يبــدو هــذا التعديــل وكأنـّـه موجــه نحــو حركتــي حــامس والجهــاد اإلســالمي، وهــام ليســا أعضــاء يف منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، حيــث اعــرتض كال التنظيمــني علنــاً عــىل إمكانيــة تقديــم منظمــة التحريــر الفلســطينية تنــازالت يف محادثــات الســالم 
يف أوســلو. وقــد يعــّد ذلــك جهــداً لتحقيــق املصالحــة الفلســطينية الداخليــة عــىل حســاب املزيــد مــن التدهــور يف العالقــات الفلســطينية 
اإلرسائيليــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن التعديــل ال يتنــاول ســوى الرتشــح للمجلــس الترشيعــي، مــع تــرك رشط دعــم مرشــحي الرئاســة ملنظمــة 

التحريــر الفلســطينية بصفتهــا املمثــل الرشعــي الوحيــد دون تغيــري.

الســامح بإجــراء انتخابــات )ترشيعيــة ورئاســية( غــري متزامنــة عــىل النحــو املتفــق عليــه يف محادثــات 2020 بــني حركتــي فتــح وحــامس.  •
خــالل محادثــات انتخابــات 201٩، رفضــت حــامس فكــرة االنتخابــات غــري املتزامنــة. وبــدا أن إجــراء االنتخابــات بالتتابــع يهــدف إىل رشاء 
الوقــت الــكايف للســلطة الفلســطينية يف حــال كانــت نتائــج انتخابــات املجلــس الترشيعــي ليســت يف صالحهــا. وكان مــن املمكــن للرئيــس 

محمــود عبــاس أن يســتغل فجــوة األســابيع العــرشة لتغيــري اســرتاتيجيته بهــدف التمســك بالرئاســة.21

زيــادة الكوتــا النســائية يف املجلــس الترشيعــي الفلســطيني مــن )20%( إىل )2٦%(، وهــو مــا اعتربتــه بعــض املنظــامت النســوية خطــوة يف  •
االتجــاه الصحيــح لكنهــا أقــل مــن نســبة )30%( التــي تنشــدها.22

تغيــري مســميات »الســلطة الوطنيــة« و »رئيــس الســلطة الوطنيــة« إىل »دولــة فلســطني« و »رئيــس دولــة فلســطني«، وهــو تغيــري رمــزي ال  •
ينبغــي االســتهانة بــه. أوالً، إّن مســاواة الســلطة الفلســطينية بـــ )دولــة فلســطني( يــدل عــىل اســتحواذ الســلطة الفلســطينية تدريجيــاً عــىل 
الصالحيــات الرســمية ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بحكــم األمــر الواقــع. ثانيــاً، يبــدو أن مثــل هــذه الخطــوة حتــى لــو مل تكــن مقصــودة 
ــن  ــدون الذي ــل ســوى فلســطينيي الداخــل، وهــم الوحي ــش« فلســطينيي الشــتات، ألّن الســلطة الفلســطينية ال متث ــىل »تهمي تنطــوي ع
ســينتخبون رئيســها. إّن إطــالق لقــب رئيــس دولــة فلســطني عــىل رئيــس الســلطة الفلســطيني يعنــي بالــرورة تهميــش اآلراء السياســية 

لفلســطيني الشــتات فيــام يتعلــق بدولتهــم.23

الكوتا املسيحية: يف 21 فرباير 2021، أصدر الرئيس عباس مرسوماً بشأن تخصيص سبعة مقاعد عىل األقل يف املجلس الترشيعي للمواطنني املسيحيني، مام 
يعني أنهم سيشكلون )٥%( من املجلس الترشيعي2٤ عىل الرغم من أنهم ميثلون أقل من )2%( من السكان يف األرايض الفلسطينية املحتلة. علاًم انه يف 

السابق، كان هناك ستة مقاعد فقط للمسيحيني يف انتخابات 1٩٩٦ و200٦.
 https://www.elections.ps/tabid/335/language/en-US/Default.aspx :1٨  مرسوم رقم ) ( لسنة 2021 بشأن الدعوة إلجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية ومجلس وطني

https://www.elections.ps/Portals/0/Election_Decree_Law%28En%292021_1.pdf  :2021 1٩  املادة 11، مرسوم بقانون رقم )1( لسنة

 mixed electoral system )...( relative«( 3 قانون إلغاء االنتخاب رقم 9 لسنة 2005 مادة )»complete proportional representation system«(  4 20  قانون االنتخابات مبرسوم 2007، املادة
.)»majority )...( and proportional representation

 .Kuttab, Daoud, “How Palestinians agreed on elections,” MEI, 1 October 2020, https://www.mei.edu/publications/how-palestinians-agreed-elections  21
 ,Abumaria, Dima, “Palestinian Women Say Planned Increase in Legislative Council Representation Not Enough,” The Medialine, 14 January 2021  22 

 ./https://themedialine.org/life-lines/palestinian-women-say-planned-increase-in-legislative-council-representation-not-enough
Hawwash, Kamel, “Palestine›s electoral process threatens to shore up the status quo,” Middle East Eye, 27 January 2021, https://www.middleeasteye.net/opinion/edit-  23

 .abbas-decree-palestinian-elections-raises-questions
 https://www.elections.ps/Portals/0/Decree_Allocation_Legislative_Council_Seats_Christian.pdf :انظر  2٤



7

االنتخابات الفلسطينية 2021
)التي لم ترَ النور(

باإلضافــة إىل تعديــالت قانــون االنتخابــات، كان مــن املمكــن أن تؤثــر تعديــالت قانــون الســلطة القضائيــة لعــام 2002 وقراريــن بقانــون يتعلقــان 
بتشــكيل املحاكــم النظاميــة واإلداريــة عــىل ســري االنتخابــات. وتعــزز التغيــريات التــي أجراهــا الرئيــس مــن قــدرة الســلطة التنفيذيــة عــىل التدخــل 

يف القضــاء بشــكل جوهــري، مــن خــالل:

ــة  • ــاع التوصي ــن اتب ــدالً م ــا ب ــم العلي ــم يف املحاك ــم القضــاة ونوابه ــني رؤســاء املحاك ــن تعي ــس الســلطة الفلســطينية م متكــني رئي
ــايل. ــى االنتق ــس القضــاء األع ــتبدله مبجل ــام 201٩ واس ــاس ع ــود عب ــس محم ــه الرئي ــذي حل ــىل، وال ــس القضــاء األع املســتقلة ملجل

إلغــاء عــدد مــن الضامنــات كان القضــاة يتمتعــون بهــا ســابقاً، مثــل الحصانــة مــن الفصــل، وخفــض ســن التقاعــد، وقــدرة مجلــس  •
القضــاء األعــىل عــىل إجبــار القضــاة عــىل التقاعــد حتــى قبــل ذلــك العمــر )وقــد فُِصــل بالفعــل أكــر مــن ٤0 قاضيــاً مبوجــب هــذه 
األحــكام(. وقــد اســتثني رئيــس املحكمــة العليــا ورئيــس مجلــس القضــاء األعــىل االنتقــايل عيــى أبــو رشار البالــغ مــن العمــر ٨٥ 

عامــاً مــن تلــك التغيــريات.2٥

ــات  • ــة االســتامع إىل االلتامســات ضــد املؤسســات الرســمية والهيئ ــة« لهــا صالحي ــة »تابعــة للســلطة التنفيذي إنشــاء محاكــم إداري
الحكوميــة، مبــا يف ذلــك لجنــة االنتخابــات.2٦ وقــد تحــل املحاكــم الجديــدة مــكان محكمــة العــدل العليــا. يعــني رئيــس الســلطة 
الفلســطينية رئيــس املحكمــة ونائبــه وجميــع القضــاة عــىل مســتوى االســتئناف، مــام يثــري مخــاوف مــن أّن هــذه املحاكــم الجديــدة 

قــد تقــي عــىل محكمــة العــدل العليــا بحكــم األمــر الواقــع.

صــدرت هــذه املراســيم كجــزء مــن سياســة تدّخــل واســعة النطــاق اتبعهــا الرئيــس محمــود عبــاس، تضمنــت إنشــاء محكمــة دســتورية ســنة 
ــاً  ــام 201٩. وتعــد هــذه املراســيم خرق ــغ عددهــم )3٥( عــىل التقاعــد يف ع ــا الفلســطينيني البال ــع قضــاة املحكمــة العلي ــار جمي 27،201٦ وإجب
لقانــون الســلطة القضائيــة والقانــون األســايس الفلســطيني )املــادة ٩٨(،2٨ وكذلــك املبــدأ األســايس لفصــل الســلطات. وألّن هــذه املراســيم تعــزز 
صالحيــات الرئيــس، فــإن توقيــت إصدارهــا )قبــل أربعــة أيــام مــن الدعــوة إلجــراء انتخابــات عامــة( بــدا مشــكوكاً فيــه عــىل وجــه خــاص. يف نهايــة 
املطــاف، أدى إنشــاء محكمــة االنتخابــات يف أوائــل آذار )مــارس( إىل الحــد مــن إمكانيــة إســاءة اســتخدام الرئيــس محمــود عبــاس للســلطة مــن 

خــالل نظامــه القضــايئ.

http://shahed.cc/news/3115  :2021 )2٥  »الرئيس محمود عباس يعني عيى أبو رشار يف رئاسة مجلس القضاء«، 13 كانون الثاين )يناير

 A Statement issued by the National Coalition for Judicial Reform and Protection and the Independent Commission for Human Rights-ICHR regarding emending”  2٦
the Judicial Authority Law,” https://ichr.ps/en/1/26/3050/A-Statement-issued-by-the-National-Coalition-for-Judicial-Reform-and-Protection-and-the-Independent-

 .Commission-for-Human-Rights--ICHR-regard.htm
.With new decree, Palestinian leader tightens grip,” Reuters, 11 April 2016, https://www.reuters.com/article/us-palestinians-abbas-court-idUSKCN0X816B”  27

 Al-Haq, “Executive Summary: A Legal Treatise on the Laws by Decree Amending the Law on the Judicial Authority Law and on the Formation of a Transitional  2٨
.High Judicial Council,” https://www.alhaq.org/advocacy/14779.html

املواطنون 
املسيحيون:
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محادثات القاهرة . 3
الجولة األوىل )8-9 شباط )فرباير( 2021(

ناقــش )1٤( فصيــالً الفلســطينية خــالل اجتــامع اســتمر يومــني يف 
القاهــرة يف الثامــن والتاســع مــن شــهر شــباط )فربايــر( 2021 االنتخابات 
ــل عــىل  ــة والرئاســية للســلطة الفلســطينية، ووافقــت الفصائ الترشيعي
االلتــزام بالجــدول الزمنــي الــذي حــدده املرســوم الرئــايس الصــادر يف 1٥ 
كانــون الثــاين 2021. وكان وفــد عقــد برئاســة جربيــل الرجــوب، يف حــني 
تــرأس صالــح العــاروري وفــد حركــة حــامس. وأعلنــت الجهــاد اإلســالمي 

عزمهــا مقاطعــة االنتخابــات بســبب رفضهــا التفاقيــات منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع إرسائيــل، لكنهــا تعهــدت بعــدم عرقلــة االنتخابــات.2٩ 
وتأجــل النقــاش حــول انتخابــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني إىل جولــة ثانيــة مــن املحادثــات يف آذار )مــارس( القــادم.30

وبحسب بيان مشرتك، فقد اتفقت الفصائل عىل ما ييل:
إنشــاء محكمــة انتخابــات مســتقلة. يف األول مــن آذا )مــارس(ر، تــم إنشــاء املحكمــة مبوجــب مرســوم رئــايس برئاســة القاضيــة إميــان نــارص 	•

الديــن، وهــي إحــدى كبــار القضــاة يف مجلــس القضــاء األعــىل. وتتألــف املحكمــة مــن مثانيــة قضــاة مــن الضفــة الغربيــة وغــزة، »وهــم 
مســؤولون حرصيــاً عــن كل مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة ونتائجهــا وأيّــة قضايــا متنــازع عليهــا«.31

اإلفراج الفوري عن املعتقلني السياسيني كبادرة حسن نية.32	•

تســهيل جميــع الفصائــل للدعايــة االنتخابيــة يف جميــع املجــاالت )رغــم أنــه كان مــن املســتبعد أن تســمح إرسائيــل بحملــة انتخابيــة لحركــة 	•
ــة  ــات العام ــز الحري ــوماً بتعزي ــاس مرس ــود عب ــس محم ــدر الرئي ــر( 2021، أص ــباط )فرباي ــة(. يف 20 ش ــة املحتل ــدس الرشقي ــامس يف الق ح
وتســهيل عمــل لجنــة االنتخابــات املركزيــة. مــع ذلــك، كان واضحــاً أّن الحريــات املمنوحــة تتــامىش مــع الواقــع عــىل األرض، فقــد اشــتىك 

العديــد مــن املرشــحني مــن غــري حركــة فتــح مــن البيئــة »غــري الحــرة« لالنتخابــات، تجلــت يف مضايقــات وحتــى اعتــداءات.33

كان هنــاك أيضــاً بعــض الخالفــات واملالحظــات املبهمــة حــول القضايــا التاليــة، والتــي تــم تأجيــل الحديــث عــن معظمهــا إىل مــا بعــد االنتخابــات 
وإمكانيــة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة:

األمــن يف مراكــز االقــرتاع: بصــورة عامــة، تعتــرب كل مــن حركتــي فتــح وحــامس جهــاز الرشطــة الــذي يديــره الطــرف اآلخــر »غــري رشعــي«، 	•
لكنهــام اتفقتــا عــىل أن »الرشطــة الفلســطينية« ســتؤّمن مراكــز االقــرتاع، وهــو مــا فـُـّرَ عــىل نطــاق واســع عــىل أنــه يعنــي أّن رشطــة حركــة 

فتــح ســتحرس مراكــز االقــرتاع يف الضفــة الغربيــة ورشطــة حركــة حــامس ســتحرس مراكــز االقــرتاع يف غــزة.3٤

التصويــت يف القــدس الرشقيــة املحتلــة: اكتفــت الفصائــل بالتعبــري عــن الحاجــة إىل إجــراء انتخابــات يف جميــع األرايض الفلســطينية املحتلــة، 	•
لكنهــا مل تتوصــل إىل خطــط حــول كيفيــة اجرائهــا يف القــدس. أدى ذلــك يف نهايــة الطــاف إىل متهيــد الطريــق لتأجيــل االنتخابــات.

ــت 	• ــي كان ــة، والت ــل هــذه القامئــة املحتمل ــد مــن املعلومــات بشــأن مث ــاك مزي ــح وحــاس: مل يكــن هن ــي فت ــني حركت القامئــة املشــرتكة ب
ــت. ــن الوق ــرتة م ــاراً للشــائعات لف بالفعــل مث

العالقــات مــع الغــرب. مل تكــن هنــاك خطــط رســمية للتعامــل مــع مخاطــر تدهــور العالقــات مــع الــدول الغربيــة )املانحــة( بالنظــر إىل 	•
املشــاركة املتوقعــة لحركــة حــامس، والتــي يعتربهــا الكثــري مــن دول الغــرب منظمــة »إرهابيــة«.

جائحــة كورونــا: مل تكــن هنــاك أيّــة مالحظــات حــول كيفيــة التغلــب عــىل الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، والتــي كان 	•
مــن املقــرر إجــراء االنتخابــات يف ظلهــا.

./Islamic Jihad Decided Not to Participate in the Palestinian Elections,” RT Online, 9 February 2021, https://arabic.rt.com/middle_east/1200957-”  2٩
Boxerman, A., “Fatah and Hamas agree on terms of 1st Palestinian election in 15 years,” Times of Israel, 9 February 2021, https://www.timesofisrael.com/fatah-and-  30

 ./hamas-agree-on-terms-of-1st-palestinian-election-in-15-years
Fatah and Hamas... in a joint statement: We have reached understandings in preparation for the elections,” Al-Quds Al-Arabi, 11 February 2021 )Arabic(, https://”  31

www.alquds.co.uk/ فتح-وحامس-يف-بيان-مشرتك-توصلنا-إىل-تف/.

Palestinian Elections 2021: Reconciling Competing Motives,” Arab Center Washington, DC, 18 February 2021, http://arabcenterdc.org/policy_analyses/”   32
./palestinian-elections-2021-reconciling-competing-motives

Ahead of Palestinian elections, West Bank homes of 2 candidates hit by gunfire,” Times of Israel, 13 April 2021; https://www.timesofisrael.com/ahead-of-”   33
./palestinian-vote-west-bank-homes-of-2-candidates-hit-by-gunfire

Al-Mughrabi, Nidal, “Rival factions agree on procedures for Palestinian elections – statement,” Reuters, 9 February 2021, https://www.reuters.com/ ،3٤  عىل سبيل املثال
.article/palestinians-politics-election-int-idUSKBN2A92OL

لقاء القاهرة، شباط )فرباير( 2021 - حقوق الطبع بإذن من وكالة وفا
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ال ضانات: مل يكن هناك سوى تأكيدات شفهية عىل احرتام نتيجة االنتخابات ورضورة نقل السلطات بشكل سلس بعد االنتخابات.	•

املصالحة بني حركتي فتح وحاس: مل يكن هناك اتفاق وال رشوط.	•

الدورة الثانية )1٦-1٧ آذار )مارس( 2021(

عــىل الرغــم مــن محاولــة منظمــة التحريــر الفلســطينية تأجيــل الجولــة الثانيــة مــن املحادثــات بذريعــة غيــاب القضايا األساســية عــن مائدة الحــوار،3٥ 
اســتمرت املحادثــات واجتمــع ممثلــو الفصائــل الفلســطينية مــع ممثــيل املجلس الوطنــي الفلســطيني ولجنــة االنتخابات املركزيــة يف القاهــرة ملواصلة 
مناقشــة االنتخابــات املقبلــة، وكانــت نتائــج االجتــامع متواضعــة بشــكل عــام. ومــع تأكيــد الفصائــل عــىل أهميــة عقــد االنتخابــات يف القــدس الرشقية 

والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد بــرز خــالل الجولــة الثانيــة مــن املحادثــات موضوعــني جديرين باملالحظــة هام:

التوقيــع عــىل »ميثــاق رشف« يتعهــد مبوجبــه جميــع األطــراف باالمتثــال لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة وتعليــامت لجنــة االنتخابــات  •
املركزيــة وكذلــك احــرتام نتائــج االنتخابــات.

مناقشة تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني، مبا يف ذلك اآلليات وقضايا العضوية، كجزء من إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.3٦ •

أرصّت حركتــي حــامس والجهــاد اإلســالمي – وهــام ليســا عضويــن يف منظمــة التحريــر الفلســطينية أو املجلــس الوطنــي الفلســطيني – عــىل التوصــل 
إىل اتفــاق بشــأن انتخابــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني بصــورة خاصــة قبــل إجــراء انتخابــات املجلــس الترشيعــي، عــىل الرغــم مــن مقاطعــة حركة 

الجهــاد اإلســالمي النتخابــات املجلــس الترشيعــي، حيــث كان مــن املتوقــع أن يشــارك كال الفصيلــني يف انتخابــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني.37

    التحديات والعقبات ت 
أجــرت حركتــي فتــح وحــامس عــدة محادثــات بشــأن املصالحــة منــذ العــام 2007، تضمــن بعضهــا وعــوداً انتخابيــة مل يــَر أيّــاً منهــا النــور. وقــد 
ــة  ــاءة بــني عضــو اللجن ــر( 2020، وقــد ســاهمت عالقــة العمــل البن ــن األول )أكتوب حــدث التقــارب األخــري بــني الجانبــني يف اســطنبول يف ترشي
املركزيــة لحركــة فتــح جربيــل الرجــوب ونائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس صالــح العــاروري يف إحــداث هــذا التقــارب.3٨ واجهــت 
الدعــوة لعقــد انتخابــات 2021 العديــد مــن العقبــات التــي ســعى الحــوار الوطنــي يف القاهــرة للتغلــب عليهــا ولكــن دون جــدوى. بعــد جولتــني 
مــن املحادثــات، رأى البعــض أّن الحــوار كان ناجحــا3٩ً بينــام انتقــد آخــرون املحادثــات ووصفوهــا بأنهــا محادثــات فارغــة لتأجيــل القضايــا امللحــة.٤0 

يف نهايــة املطــاف، حالــت قضيــة القــدس الرشقيــة املحتلــة دون إجــراء االنتخابــات، لكــن العقبــات التاليــة كان مــن املمكــن أن تعرقلهــا أيضــاً:

خارطة طريق لتفادي تكرار سيناريو 2007/2006
مــع انقســام حركــة فتــح إىل عــدة قوائــم قبــل انتخابــات املجلــس الترشيعــي، خــي العديــد مــن املراقبــني مــن أّن حركــة حــامس )التــي ترشــحت 
يف قامئــة واحــدة( ســيكون لديهــا فرصــة جيــدة للفــوز يف االنتخابــات مــرّة أخــرى. مــع ذلــك، فــإن الفــوز يف االنتخابــات بأقــل مــن أغلبيــة مطلقــة 
قــد ال يعنــي بالــرورة فــوزاً كاســحاً. فحتــى لــو فــازت حــامس بأكــرب عــدد مــن املقاعــد، فليــس مــن املؤكــد أنهــا كانــت ستشــكل الكتلــة الربملانيــة 
األقــوى ومــن ثــم الحكومــة. وال شــك يف أن إعــادة دمــج حركــة حــامس يف نظــام الســلطة الفلســطينية كالعــب قــوي – أو رمبــا األقــوى – كان 
سيشــّكل كابوســاً إلرسائيــل والغــرب وبعــض القــوى يف الــرشق األوســط التــي تخــى أن مثــل هــذا النــرص قــد »يعطــي زخــامً للجامعــات السياســية 
اإلســالمية األخــرى« يف املنطقــة.٤1 للتخفيــف مــن أثــر هكــذا النتيجــة – والتــي كانــت غــري مرغــوب فيهــا يف نظــر الكثرييــن )مبــا يف ذلــك قــادة 
حركــة فتــح( – بــرَز اقــرتاح تشــكيل قامئــة مشــرتكة مــن حركتــي فتــح وحــامس عــىل الطاولــة، وكان ذلــك ســيضمن لحركــة فتــح 10 مقاعــد أكــر 
مــن حركــة حــامس، وهــو مــا ســيعيق قــدرة حركــة حــامس عــىل الهيمنــة عــىل الحكومــة.٤2 ومبــا أن هــذه الفكــرة مل ترتجــم إىل واقــع، فقــد كان 

PLO Factions Seek to Postpone National Dialogue,” Asharq Al-Awsat, 2 March 2021,  https://english.aawsat.com/home/article/2836441/plo-factions-seek-”  3٥
 .postpone-national-dialogue

Palestinian Factions Conclude 2nd Round of Cairo Talks,” Asharq Al-Awsat, 18 March 2021, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-groups-conclude-”  3٦
 .talks-in-cairo/2179536

Cairo Invites Palestinian Factions to Resume Talks on Elections,” Asharq Al-Awsat, 8 March 2021,” https://english.aawsat.com/home/article/2847421/cairo-”  37
.invites-palestinian-factions-resume-talks-elections

Kuttab, Daoud, “Will Elections Solve Palestinian Division?“ املرجع سالف الذكر   3٨
E.g., PA Foreign Minister Riad Al-Malki, quoted in “Intra-Palestinian talks in Cairo ‹successful›,” AA, 9 February 2021, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/  3٩

.intra-palestinian-talks-in-cairo-successful-premier/2138123
٤0  عىل سبيل املثال، نقاًل عن هاين املرصي يف:

.http://passia.org/media/filer_public/9e/e7/9ee7a41f-e7b0-4c16-91db-348383def88b/hani_masri_-_palestinian_elections.pdf
نقاًل عن عوفر زالزبرغ من معهد كيلامن لتحويل الرصاع:  41

 .https://www.ynetnews.com/article/SyLdQuTl00
.Kuttab, Daoud, “Will Elections Solve Palestinian Division?” op. cit  
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الفلســطينيون واإلرسائيليــون والعــامل أمــام ســيناريو قــد يشــهد تعاظــم قــوة حركــة حــامس مــن جديــد. مــع ذلــك، كان مــن الصعــب التنبــؤ بــرّدة 
فعــل املجتمــع الــدويل عــىل احتــامل فــوز حركــة حــامس، وكان مــن غــري الواضــح مــا إذا كانــت دروس عــام 200٦ قــد اســتفيد منهــا.

جائحة كورونا . 2
بينــام أجريــت االنتخابــات يف العديــد مــن البلــدان خــالل األزمــة الصحيــة العامليــة، أرجــأ البعــض اآلخــر عقدهــا ملخــاوف تتعلــق بالســالمة. بحلــول 
يــوم التأجيــل، شــهدت األرايض الفلســطينية املحتلــة أكــر مــن )322( ألــف إصابــة بكورونــا ووفــاة أكــر مــن )3٤00( شــخص٤3 متأثريــن بإصابتهــم 
بالفــريوس، مــع بــطء حملــة التطعيــم٤٤ باإلضافــة إىل قلــة أعــداد الراغبــني يف تلقــي اللقــاح فيــام بــني الفلســطينيني.٤٥ مــن هنــا، كان االحتــامل األكــرب 
أّن األرايض الفلســطينية املحتلــة لــن تخــرج مــن الوبــاء بحلــول املواعيــد املقــررة لالنتخابــات. وكان مــن املمكــن أن تكــون أعــداد اإلصابــات املرتفعــة 
بكورونــا )خاصــة يف غــزة( إىل جانــب قضيــة القــدس الرشقيــة املحتلــة مــربراً لتأجيــل االنتخابــات. وأفادت التقارير أن مســؤواًل يف الســلطة الفلســطينية 

قــد أثــار بالفعــل يف 1 آذار )مــارس( إمكانيــة االضطــرار إىل تأجيــل أو إلغــاء االنتخابــات يف ضــوء ارتفــاع معــدالت اإلصابــة بفــريوس كورونــا.٤٦

اإلرادة السياسية . 3
ــات كانــت يف  ــاس إلجــراء االنتخاب ــني أن دعــوة الرئيــس محمــود عب ــد مــن املراقب يعتقــد العدي
األســاس حيلــة، أو غصــن زيتــون موجــه نحــو إدارة الرئيــس األمريــي بايــدن. بعــد أربــع ســنوات 
ــطينية، كان  ــة الفلس ــاه القضي ــة تج ــوى كارثي ــن س ــا مل تك ــت أنه ــي ثب ــب الت ــن إدارة ترام م
ــة  ــد تكــون الدعــوة األولي ــد. ق ــي الجدي ــس األمري ــع الرئي ــات م ــن العالق ــون تحّس ــري يأمل الكث
إلجــراء االنتخابــات موجهــة بالفعــل إىل الرئيــس بايــدن والجهــات الغربيــة املانحــة األخــرى، مــام 
يشــري إىل جهــود فلســطينية إلعــادة زخــم العمليــة الدميوقراطيــة. مــن ناحيــة أخــرى، كان مــن 
الواضــح أّن الرئيــس محمــود عبــاس ســيحتاج إىل تجديــد رشعيتــه، وأّن حركــة حــامس تعــاين مــن 
العقوبــات وتشــديد والرقابــة عــىل الحــدود، ومــن الخصومــات عــىل الرواتــب مــن قبــل الســلطة 

الفلســطينية. مــع ذلــك، فقــد تفاجــئ الكثــريون مبــا يف ذلــك إرسائيــل ورمبــا الرئيــس محمــود عبــاس نفســه مــن اســتمرار االســتعدادات إلجــراء 
ــة.  ــال عــىل التســجيل، ومحادثــات القاهــرة، ونــرش القوائــم االنتخابي ــة، واإلقب االنتخابــات، مبــا يشــمل اســتمرار عمــل لجنــة االنتخابــات املركزي
ســاهمت التطــورات عــىل أرض الواقــع يف تنامــي ثقــة الجمهــور مؤقتــاً يف انتخابــات 2021 املوعــودة. وأشــار آخــرون إىل أنــه حتــى لــو أجريــت 
االنتخابــات بالفعــل، فإنهــا لــن »تنتــج قيــادة دميقراطيــة ومتثيليــة«، بــل ســتعزز الوضــع الراهــن ألنــه ال حركــة فتــح وال حركــة حــامس وال إرسائيــل 
وال املجتمــع الــدويل وال النخبــة الفلســطينية مهتمــون بتحقيــق دميقراطيــة حقيقيــة يف فلســطني. لذلــك، فــإن »االنتخابــات الفلســطينية ليســت 
ســوى مرحيــة سياســية للتغطيــة« عــىل االفتقــار إىل اإلرادة السياســية لبنــاء »مجتمــع فلســطيني دميقراطــي«.٤7 بالنســبة للكثرييــن، يعتــرب إعــالن 

تأجيــل الرئيــس محمــود عبــاس دليــالً عــىل رغبتــه البقــاءي الســلطة السياســية.

الجوانب الفنية لعملية االنتقال في مرحلة ما بعد االنتخابات. 4
مــن اآلثــار الجانبيــة ملكــوث رئيــس مــا يف منصبــه ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان بعــد انتهــاء واليتــه القانونيــة وغيــاب االنتخابــات ملــدة )1٦( عامــاً 
هــي غيــاب »املأسســة« يف عمليــة نقــل الســلطة وعــدم مامرســتها بشــكل صحيــح. عندمــا فــازت حــامس بشــكل مفاجــئ يف انتخابــات املجلــس 
الترشيعــي ســنة 200٦، رفــض الرئيــس محمــود عبــاس واملجتمــع الــدويل قبــول هــذه النتيجــة الدميقراطيــة. وأثبتــت جهــود العمل املشــرتك يف حكومة 
وحــدة وطنيــة أنّهــا غــري مجديــة مــراراً وتكــراراً. لقــد أكــدت محادثــات القاهــرة 2021 عــىل أهميــة احــرتام نتيجــة االنتخابــات، لكنهــا فشــلت يف 
وضــع إطــار حقيقــي للضامنــات. وأثــريت العديــد مــن األســئلة التــي بقيــت دون إجابــة عــن إمكانيــة انتقــال محتمــل للســلطة، مثــل عــودة حكــم 
الســلطة الفلســطينية إىل غــزة أو عــودة حكــم حــامس إىل الضفــة الغربيــة، وإعــادة دمــج الــوزارات التــي تديرهــا حــامس وموظفيهــا يف نظام الســلطة 
الفلســطينية، ومســتقبل الجنــاح العســكري لحركــة حــامس، وإىل أي مــدى ستســمح إرسائيــل وقــوات األمــن التــي تديرهــا حركــة فتــح لبعــض عنــارص 
حركــة حــامس بالعمــل يف الضفــة الغربيــة.٤٨ وأشــار تحليــل مواقــف حركة حــامس يف محادثــات القاهــرة إىل أّن هدفها مــن املشــاركة يف االنتخابات هو 
الحصــول عــىل االعــرتاف والرشعيــة داخــل البيــت الفلســطيني، وليــس الوصــول إىل الســلطة كــام كان هدفهــا يف انتخابــات عــام 200٦. فيــام يتعلــق 

 .https://english.wafa.ps اإلحصاءات اليومية الصادرة عن  ٤3
رفضت إرسائيل توفري اللقاحات لجميع سكان األرض الفلسطينية املحتلة )مام يشكل انتهاكًا اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل( وكانت السلطة الفلسطينية تفتقر إىل القدرة املالية واللوجستية   ٤٤

لرشاء كميات كبرية من الجرعات يف وقت مبكر. بدأ التطعيم فقط يف شباط )فرباير( 2021. وعىل الرغم من أن فلسطني مؤهلة لربنامج COVAX الدويل، إال أن حملة التطعيم بقيت غري مكتملة 
إىل حد كبري فرتة املواعيد املحددة لالنتخابات. 

 .JMCC, Poll No. 97 - Palestine Before the Elections, 20 April 2021, http://www.jmcc.org/documentsandmaps.aspx?id=892  ٤٥
Palestinian Election: Coronavirus, Fatah strife may delay, cancel vote,” The Jerusalem Post, 1 March 2021, https://www.jpost.com/middle-east/palestinian-”  ٤٦

.election-coronavirus-fatah-strife-may-delay-vote-660583
 .Hawari, Yara “Palestinian elections: Democracy for no one,” Aljazeera, 27 January 2021, https://www.aljazeera.com/opinions/2021/1/27/palestinian-elections-democracy-for-no-one  ٤7

Lovatt, Hugh, “Back to democracy: Europe, Hamas, and the Palestinian elections,” ECFR Policy Brief, 18 march 2021, https://ecfr.eu/publication/back-to-  ٤٨
 ./democracy-europe-hamas-and-the-palestinian-elections
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مبنصــب الرئيــس، توقــع الكثــريون أن يتمكــن الرئيــس محمــود عبــاس بطريقــة مــا مــن البقــاء يف منصبــه. ومل تــّدع حركــة حــامس مطلقــاً أن لديهــا 
مرشــحاً للرئاســة. وحتــى لــو بــدا الرئيــس محمــود عبــاس قــد متكــن مــن تأجيالالنتخابــات الرئاســية يف الوقــت الحــايل، فــال يــزال يتعــني عــىل القيــادة 
الفلســطينية مواجهــة مســألة خليفــة الرئيــس البالــغ مــن العمــر ٨٥ عامــاً، والــذي مــن املرجــح أن يكــون مــن حركــة فتــح. مــن الناحيــة الفنيــة، تنــص 
املــادة 37)2( مــن القانــون األســايس الفلســطيني عــىل أنــه يف حالــة شــغور منصــب الرئيــس بشــكل غــري متوقــع، يتــوىل رئيــس املجلــس الترشيعــي 
الرئاســة لفــرتة مؤقتــة ال تزيــد عــن )٦0( يومــاً قبــل إجــراء انتخابــات جديــدة. لكــن رئيــس املجلــس الترشيعــي عزيــز الدويــك )مــن حركــة حــامس( 
مل يُصبــح الرئيــس املؤقــت عقــب انتهــاء واليــة الرئيــس عبــاس ســنة ٤٩.200٩ كان بإمــكان فتــح اســتخدام انتخابــات 2021 لضــامن أن يكــون رئيــس 
املجلــس الترشيعــي الجديــد مــن نفــس لونهــا الســيايس. وأشــارت شــائعات أخــرى إىل أن قيــادة فتــح املواليــة للرئيــس محمــود عبــاس كانــت تحــاول 
اســتحداث منصــب نائــب الرئيــس. مــع ذلــك، فــإن انقســامات فتــح الداخليــة، وعــدم الرضــا الســيايس، وعــدم انتظــام عمليــات نقــل الســلطة، تشــري 

جميعهــا إىل املخاطــر التــي قــد تنشــأ عــن شــغور املنصــب بشــكل غــري متوقــع أو عــدم الرضــا عــن نتيجــة عمليــة انتخابيــة محتملــة يف املســتقبل.

االنتخابات في القدس الشرقية المحتلة. 4
كانــت مســألة التصويــت يف القــدس الرشقيــة املحتلــة الســبب الرســمي لتأجيــل االنتخابــات إىل أجــل غــري مســمى، وفقــاً لقــرار قيــادة الســلطة 

الفلســطينية يف 2٩ نيســان )ابريــل( 2021.

الرهانات وااللتزامات القانونية
إّن مســألة القــدس الرشقيــة املحتلــة يف االنتخابــات الفلســطينية هــي »رمزيــة« للغايــة ومتعلقــة ب«الهويــة الوطنيــة«. يــرى الفلســطينيون يف 
القــدس الرشقيــة عاصمتهــم املســتقبلية، لكــّن إرسائيــل ضّمتهــا بصــورة غــري قانونيــة يف عــام 1٩٨0 وأعلنتهــا عاصمتهــا املوحــدة. ويخــى الكثــري 
مــن الفلســطينيني مــن أّن عــدم إجــراء انتخابــات بــدون مشــاركة الفلســطينيون يف القــدس الرشقيــة ســيكون مبثابــة اعــرتاف باملزاعــم اليهوديــة 
ــة  ــك الحمــالت االنتخابي ــا يف ذل ــة يف الســامح بالنشــاط االنتخــايب الفلســطيني )مب ــرتددة للغاي ــل م ــإّن إرسائي ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــة. م يف املدين
والتصويــت( يف القــدس ألنــه يرقــى إىل االعــرتاف عــىل األقــل بأحقيــة الفلســطينيني باملدينــة. مبوجــب اتفاقيــة أوســلو الثانيــة لعــام 1٩٩٥ )املادتــني 
ــاً باالعــرتاف بحــق الفلســطينيني املقدســيني يف املشــاركة يف االنتخابــات والســامح للفلســطينيني بالتصويــت يف  2و3(، فــإّن إرسائيــل ملزمــة قانون
مكاتــب الربيــد اإلرسائيليــة يف املدينــة. يعيــش حــوايل )3٥0,000( فلســطيني يف القــدس الرشقيــة، حــوايل )1٥0,000( منهــم مؤهلــون للتصويــت، 
مــن بينهــم )٦,300( ناخــب ســجلوا يف عــام 2021 أي مــا يعــادل )٤.2%( فقــط.٥0 فلــو كان التصويــت ممكنــاً يف القــدس الرشقيــة املحتلــة لكــن ذلــك 

مبثابــة إشــارة ذات دالالت »رمزيــة«. وقــد ترشــح حــوايل »٦0« مقدســياً النتخابــات املجلــس الترشيعــي لعــام ٥1.2021 

وكانت لجنة االنتخابات املركزية قد توصلت إىل حل فّني ممكن للتصويت يف القدس ال يتطلب موافقة إرسائيل. فقد أقامت )11( مركز اقرتاع يف 
ضواحي القدس خارج حدود البلدية٥2 كان من شأنها استيعاب جميع الناخبني املؤهلني املتبقني يف القدس.٥3 وكان من االقرتاحات األخرى للمناورة 

حول مسألة املوافقة اإلرسائيلية إجراء االقرتاع يف مباين األمم املتحدة أو الكنائس أو املساجد أو مترير صناديق االقرتاع من منزل إىل منزل.٥٤

تطور القضية يف النقاش االنتخايب
منــذ نــرش املرســوم الرئــايس يف كانــون الثــاين )ينايــر( 201٥ والــذي دعــا إىل إجــراء انتخابــات، شــدد العديــد مــن أصحــاب املصلحــة الفلســطينيني 
مــراراً وتكــراراً عــىل أهميــة أن تكــون القــدس الرشقيــة يف قلــب العمليــة االنتخابيــة. يف شــباط )فربايــر( 2021، بعثــت الســلطة الفلســطينية برســالة 
ــر الشــؤون  ــاً لوزي ــة. وفق ــاً داخــل القــدس الرشقي ــة وانتخاب ــات ترشــحاً ودعاي ــل الســامح باالنتخاب ــة تطلــب مــن إرسائي إىل الحكومــة اإلرسائيلي
املدنيــة الفلســطيني حســني الشــيخ، كان رد إرسائيــل األويل هــو »أنهــم )لــن( يقدمــوا رداً قبــل االنتخابــات الربملانيــة اإلرسائيليــة«.٥٥ حتــى بعــد 
االنتخابــات اإلرسائيليــة )23 آذار )مــارس( 2021( وقبــل يــوم واحــد مــن انطــالق الحملــة االنتخابيــة )30 نيســان 2021(، مل يكــن هنــاك موقــف 

إرسائيــيل رســمي أو أي رد عــىل طلــب التصويــت يف القــدس الرشقيــة املحتلــة.

ــع األرايض  ــة يف جمي ــات دميقراطي ــراء انتخاب ــدويل إلج ــع ال ــة املجتم ــة لتعبئ ــذ البداي ــة من ــوداً متواصل ــطينية جه ــلطة الفلس ــت الس ــام بذل ك
الفلســطينية املحتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة. يف 1٨ نيســان 2021، غــادر وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض املالــي متوجهــاً إىل أوروبــا 
إلقنــاع الــرشكاء األوروبيــني بالضغــط عــىل إرسائيــل للســامح باالنتخابــات يف القــدس الرشقيــة. ومل يــرّد اإلرسائيليــون ســلباً أو إيجابــاً عــىل طلــب 

ــة اســتطالعية.٥٦ ــة يف مهم ــة إىل األرايض الفلســطينية املحتل ــاد بعث ــاد األورويب إيف االتح

كام عادت مسألة احرتام القانون األسايس ونقل السلطة إىل الظهور يف مراحل الحقة:https://samanews.ps/ar/post/340518/عزيز-دويك-لـ-سام-أنا-الرئيس-القادم-يف-حال-شغر-املنصب-حسب-الدستور-والقانون.   ٤٩
.CEC, Elections in Jerusalem, 18 March 2021, https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2775/Elections-in-Jerusalem.aspx   ٥0

٥1  املرجع نفسه.
٥2  عىل سبيل املثال، يف األحياء التي تقع يف محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية ولكن خارج حدود البلدية التي تسيطر عليها إرسائيل، مثل أبو ديس، والرام، والعيزرية، وضاحية الربيد.

لجنة االنتخابات املركزية، االنتخابات يف القدس، 18 آذار )مارس( 2021، املرجع سابق الذكر.   ٥3
Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests Than His Own People,” Haaretz, 2 May 2021, https://www.haaretz.  ٥٤

 .com/middle-east-news/.premium.HIGHLIGHT-postponing-of-election-proves-abbas-is-closer-to-israel-s-interests-1.9763003
.Will Jerusalem provide an excuse to postpone Palestinian elections?”, The Arab Weekly, 19 March 2021, https://thearabweekly.com/will-jerusalem-provide-excuse-postpone-palestinian-elections”  ٥٥
٥٦  ”The occupation authorities ignore the request to send a European mission to monitor the elections,” Arab 48, 18 April 2021, https://www.arab48.com/ فلسطينيات/

أخبار/2021/04/18/سلطات-االحتالل-تتجاهل-طلب-إرسال-بعثة-أوروبية-ملراقبة-االنتخابات.
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عــىل الرغــم مــن أّن مســألة التصويــت يف القــدس الرشقيــة كانــت قضيــة إشــكالية منــذ البدايــة، فقــد تحولــت إىل رشط ال غنــى عنــه قبــل شــهر 
ــة يف  ــد مــن السياســيني الفلســطينيني مشــاركة القــدس الرشقي ــة، عندمــا وصــف العدي ــة االنتخابي ــدء الحمل واحــد فقــط مــن املوعــد املقــرر لب
ــق  ــك الطري ــد ذل ــد مه ــدون القــدس«.٥٨ وق ــات ب ــاك انتخاب ــن تكــون هن ــه »ل ــه«،٥7 وأن ــازل عن ــت ال ميكــن التن ــا »موقــف ثاب ــات بأنه االنتخاب
ــاً وأصبحــت  ــة زخــامً إعالمي ــة القــدس الرشقي ــة، اكتســبت قضي ــة االنتخابي ــل الحمل ــاً. يف األســبوع األخــري قب ــاء الحق ــل أو اإللغ ملناقشــة التأجي
املوضــوع األكــر نقاشــاً فيــام يتعلــق باالنتخابــات واحتامليــة إلغائهــا. يف ٩ نيســان )ابريــل( 2021، كان عضــو اللجنــة املركزيــة لفتــح حاتــم عبــد 
القــادر أول قيــادي يقــّر علنــاً بإمكانيــة تأجيــل االنتخابــات يف حالــة عــدم وجــود قــرار إرسائيــيل يســمح مبشــاركة القــدس الرشقيــة يف العمليــة 
االنتخابيــة. بينــام كان الرئيــس محمــود عبــاس أكــر رصاحــة يف تحذيــره مــن التأجيــل إذا اســتمرت إرسائيــل يف تجاهــل طلــب الســلطة الفلســطينية 
الســامح بإجــراء انتخابــات يف القــدس الرشقيــة.٥٩ بعــد ذلــك بيومــني، كان نبيــل شــعث وهــو أحــد كبــار مستشــاري الرئيــس محمــود عبــاس أكــر 
رصاحــة يف التحذيــر مــن إمكانيــة التأجيــل إذا اســتمرت إرسائيــل يف تجاهــل طلــب الســامح بإجــراء انتخابــات يف القــدس الرشقيــة.٦0 ويف اجتــامع 
للجنــة املركزيــة لحركــة فتــح يف 2٦ نيســان )ابريــل( 2021، وصــف الرئيــس محمــود عبــاس القــدس بأنهــا »خــط أحمــر«، وأنـّـه مــن دون مشــاركتها 
فلــن تكــون هنــاك انتخابــات.٦1 وادعــت بعــض املصــادر أنــه أبلــغ بالفعــل االتحــاد األورويب واألردن ومــرص بقــراره بتأجيــل االنتخابــات،٦2 مــام 
دفــع االتحــاد األورويب إىل مطالبتــه بتأجيــل اإلعــالن حتــى 2٩ نيســان )أبريــل( 2021 للضغــط عــىل إرسائيــل للســامح باالنتخابــات. يف 27 نيســان 
)ابريــل(، التقــى )13 (ســفرياً مــن االتحــاد األورويب مــع ألــون بــار، رئيــس الدائــرة السياســية يف وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة، الــذي ادعــى أنــه عــىل 
ــل  ــا.٦3 رفضــت إرسائي ــات الفلســطينية أو منعه ــوي التدخــل يف االنتخاب ــا ال تن ــل بشــأن مشــاركة حركــة حــامس، إال أنه ــق إرسائي الرغــم مــن قل
بعــد ذلــك إدالء أيــة تعليقــات إضافيــة عــىل القضيــة، وتركــت املجــال مفتوحــاً لتفســري مــا إذا كان »عــدم املنــع« يعنــي الســامح باالنتخابــات 
مــن عدمــه. أدى رفــض إرسائيــل املســتمر للــرد رســمياً عــىل الطلــب إىل حظــر النشــاط االنتخــايب يف القــدس الرشقيــة ُحكــامً، عــىل الرغــم مــن أن 
موقفهــا الرســمي رأى بــأّن االنتخابــات مل تكــن خاضعــة ملوافقــة إرسائيــل، وأنهــا عــىل أي حــال غــري قــادرة عــىل اتخــاذ قــرار يف غيــاب حكومــة، 
يف إشــارة إىل حكومــة ترصيــف األعــامل اإلرسائيليــة يف أعقــاب االنتخابــات اإلرسائيليــة األخــرية.٦٤ ورصح حســني الشــيخ وزيــر الشــؤون املدنيــة 
وعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح أّن إرسائيــل أبلغــت الفلســطينيني »رســمياً« بأنــه لــن يُســمح للمقدســيني باملشــاركة »يف االنتخابــات، ولكــن 
عنــد الضغــط عليــه إلثبــات صحــة هــذا االدعــاء، اعــرتف بأنــه تلقــى »املوقــف اإلرسائيــيل شــفهياً«.٦٥ ويف اجتــامع مــع قيــادات وممثــيل الفصائــل 
الفلســطينية »ملناقشــة« االنتخابــات بتاريــخ 2٩ نيســان )ابريــل( 2021، أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس تأجيــل االنتخابــات إىل أجــل غــري مســمى، 

وذلــك لتعــّذر اجــراء االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة، وهــو ســبب رآه الكثــريون ذريعــة ال أكــر.

ردود الفعل عىل التأجيل
فتــَح الحديــث عــن إمكانيــة تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة البــاب أمــام مجموعــة واســعة مــن ردود الفعــل الســاخنة حتــى قبــل إعالنــه الفعــيل. 

ــل  ــة يف التصويــت، فقــد تباينــت املواقــف تجــاه مســألتي التأجي وعــىل الرغــم مــن إجــامع الفلســطينيني عــىل رضورة مشــاركة القــدس الرشقي

وخيــارات التصويــت البديلــة يف حــال اســتمرار رفــض إرسائيــل إعطــاء الضــوء األخــر:

 عارضــت معظــم الفصائــل السياســية التأجيــل مــع اإلرصار عــىل فرصــة انتخــاب قيــادة فلســطينية بعــد 1٦ عامــاً مــن غيــاب االنتخابــات. 	 
وقــد تــم التعبــري عــن املعارضــة مــن خــالل مظاهــرة ملؤيــدي محمــد دحــالن يف غــزة، ومــن خــالل وقفــة احتجاجيــة يف رام اللــه ومقابــالت 
إذاعيــة. قبــل يومــني مــن اإلعــالن الفعــيل عــن التأجيــل، نظــم ممثلــو 2٨ قامئــة انتخابيــة وقفــة٦٦ أكـّـدوا خاللهــا أّن فكــرة التأجيــل هــي مجــرد 
مخــرج لحركــة فتــح التــي تخــى تراجــع أدائهــا يف االنتخابــات. مــع ذلــك، قيــَل أّن قــرار التأجيــل اتخــذ باإلجــامع مــن قبــل الفصائــل التــي 
حــرت االجتــامع )الــذي قاطعتــه حركتــي حــامس والجهــاد اإلســالمي(،٦7 رغــم أن نــارص القــدوة قــال إن االنتخابــات يجــب أن »متــي قدمــاً 

دون انتظــار إذن مــن إرسائيــل«.٦٨

 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/no-palestinian-elections-without-jerusalem-hamas/2198993 :عىل سبيل املثال، نقاًل عن عزت الرشق، عضو املكتب السيايس لحركة حامس يف  ٥7
 https://english.wafa.ps/Pages/Details/123880 :نقاًل عن عزام األحمد، عضو اللجنة املركزية لحركة فتح يف  ٥٨

.Arnaout, A-R., “Palestinian elections in Jerusalem face 3 scenarios,” AA, 9 April 2021, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-elections-in-jerusalem-face-3-scenarios/2203465  ٥٩
Abbas adviser: Palestinian elections ‘very likely’ to be postponed,” Times of Israel, 20 April 2021, https://www.timesofisrael.com/abbas-adviser-palestinian-”  ٦0

/elections-very-likely-to-be-postponed
Palestinians to discuss delaying vote over Jerusalem dispute,” AP, 26 April 2021, https://apnews.com/article/middle-east-jerusalem-government-and-politics-5a9”   ٦1

.8e06f4d1ea3ae15223695589c6c04
.https://www.ynetnews.com/article/HktBvcHPu:٦2  مقتبس يف جريدة األخبار اللبنانية

Abu Sharar, S., “‹Israel not trying to thwart Palestinian elections›,” AA, 28 April 2021, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-not-trying-to-thwart-  ٦3
 .palestinian-elections/2222744

 .President Abbas: No elections without Jerusalem,” WAFA News Agency, 29 April 2021, http://english.wafa.ps/ Pages/Details/124252”  ٦٤
 .Kuttab, Daoud, “The high cost of delaying Palestinian elections,” Al-Monitor, 28 April 2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/high-cost-delaying-palestinian-elections  ٦٥

 .Abu Amer, A., “Hamas braces for delay of Palestinian elections,” Al-Monitor, 29 April 2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/hamas-braces-delay-palestinian-elections  ٦٦
 Palestinian leadership postpones national elections until East Jerusalemites are allowed participation,” WAFA News Agency, 30 April 2021, http://english.wafa.ps/Pages/Details/124253”  ٦7

Al-Qudwa to create new Fatah current,” Middle East Monitor, 3 May 2021, https://www.middleeastmonitor.com/20210503-al-qudwa-to-create-new-fatah-current”  ٦٨
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االنتخابات الفلسطينية 2021
)التي لم ترَ النور(

كــام اعــرتض نشــطاء املجتمــع املــدين واملثقفــون الفلســطينيون عــىل تأجيــل االنتخابــات. يف اجتــامع افــرتايض نظمتــه ACT للدراســات  •
والوســائل البديلــة لحــل النزاعــات، اتفــق املشــاركون عــىل أن »التأجيــل ســيكون خطــرياً وســيكون لــه تداعيــات طويلــة املــدى«، وأّن هــذا 
التأجيــل كان ميكــن أن يكــون مقبــوالً لــو نــصَّ عــىل موعــد بديــل لالنتخابــات.٦٩ ويف اجتــامع آخــر عقــده املركــز الفلســطيني ألبحــاث 
ــة  ــلطة التنفيذي ــل الس ــن أّن »تأجي ــود دودي ــت محم ــة بريزي ــتاذ يف جامع ــال األس ــارات، ق ــرتاتيجية - مس ــات االس ــات والدراس السياس

لالنتخابــات هــو خــرق للدســتور الفلســطيني«، ألّن قــراراً كهــذا هــو مــن اختصــاص لجنــة االنتخابــات املركزيــة فقــط.70

رّصح البعــض وخاصــة املحســوبون عــى الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح أّن االنتخابــات وإن كانــت مهمــة، يجــب أال تــأيت عــىل حســاب  •
ــات 201٩  ــة الفلســطينية. يف محادث ــة الفلســطينية والهوي ــة القــدس بالنســبة للدول ــة قضي ــن عــىل مركزي ــازل عــن القــدس، مؤكدي التن
بشــأن االنتخابــات، أرّصت فتــح عــىل أنّــه يجــب الســامح ملواطنــي القــدس الرشقيــة بالتصويــت. ويعتقــد النّقــاد أن موقــف حركــة فتــح 

مــن هــذه القضيــة يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتوقعاتهــا حــول أدائهــا يف االنتخابــات.

أبدى آخرون وخصوصاً صحفيون فلسطينيون معارضون للسلطة الفلسطينية تأييدهم لخيارات التصويت البديلة املتوفرة، مثل مراكز االقرتاع 
خارج حدود البلدية اإلرسائيلية. ورأوا أنّه بعد 1٦ عاماً وعدة أشهر من التحضري الكثيف فإّن االنتخابات رضورية إلنهاء االنقسام الداخيل 

واملي إىل األمام. وتوقع البعض أن يؤدي اإللغاء إىل اضطراب هائل يف املجتمع الفلسطيني، مام يزيد من حالة االحتقان والغضب وسط التوتر 
املتزايد بني الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلرسائييل،71 بينام أشار آخرون إىل أن التأجيل يف اللحظة األخرية من شأنه أن يرقى إىل »السامح لدولة 

االحتالل بتقرير ما إذا كانت االنتخابات ستجرى أم ال«.72
ــراء  ــد بإج ــدة والوع ــدن الجدي ــس باي ــت إدارة الرئي ــب، كان ــي ترام ــس األمري ــل إدارة الرئي ــات يف ظ ــة بالتحدي ــنوات مليئ ــع س ــد أرب بع
االنتخابــات مبثابــة بارقــة أمــل يف التغيــري يف نظــر العديــد مــن الفلســطينيني، الذيــن كانــوا »قلقــني« مــن إمكانيــة قيــام حركــة فتــح بتأجيــل 
االنتخابــات تحــت ذريعــة القــدس الرشقيــة. وبحســب اســتطالع للــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، فــإّن نســبة 
الفلســطينيني املؤيديــن إلجــراء االنتخابــات حتــى لــو رفضــت إرسائيــل التصويــت يف القــدس الرشقيــة قــد ارتفعــت خــالل األشــهر القليلــة 
املاضيــة التــي ســبقت اإلعــالن. وبلغــت هــذه النســبة يف اليــوم الــذي اتخــذ فيــه الرئيــس عبــاس قــراره )٦٥%،( يف حــني انخفــض رفــض هــذه 

الفكــرة إىل )%27(.73

دعــا فريــق آخــر عــىل رأســه حركــة حــاس إىل إجــراء االنتخابــات يف جميــع األحــوال، حتــى لــو رفضــت إرسائيــل الســامح بإجرائهــا يف  •
ــري  ــات ســيعيق بشــكل كب ــل لالنتخاب ــة. يف نيســان 2021، حــذرت حركــة حــامس الســلطة الفلســطينية مــن أّن أي تأجي القــدس الرشقي
جهــود اســتعادة الوحــدة و«ســيدفع الشــعب الفلســطيني إىل املجهــول«،7٤ وأنــه بــداًل مــن التأجيــل، يجــب مناقشــة ســبل »كيفيــة إجــراء 
االنتخابــات يف القــدس«.7٥ وإدراكاً منــه مبوقــف حركــة حــامس، أرســَل الرئيــس محمــود عبــاس عضــو مركزيــة حركــة فتــح حســني الشــيخ 

إىل قطــر طالبــاً دعمهــا يف إقنــاع حــامس بالتعــاون وعــدم التصعيــد.7٦

كان هنــاك القليــل مــن الدعــم ملقــرتح إجــراء االقــرتاع داخــل مكاتــب األمــم املتحــدة / القنصليــات األوروبيــة عــىل اعتبــار أنهــا »مناطــق  •
محايــدة«، والتــي اعتربهــا البعــض »هروبــاً وليــس حــالً للمشــكلة«.77 وقــد أكّــد الرئيــس محمــود عبــاس نفســه أّن القــدس مســألة سياســية 
وليســت مشــكلة فنيــة،7٨ قــد يكــون هــذا الطــرح دقيقــاً إىل حــد مــا، لكّنــه يصــور مــن يؤيــدون اســرتاتيجيات التصويــت البديلــة وكأنّهــم 
ــا  ــة، فضــالً عــن قدرته ــت البديل ــي« القرتاحــات التصوي ــرص التخريب ــس أمــرية هــاس إىل »العن ــة يف هآرت ــون«. أشــارت الصحفي »متعاون
عــىل »تقويــض وهــم الحيــاة الطبيعيــة«، وقدرتهــا عــىل »إطــالق حملــة مقاومــة شــعبية مبجــرد الســامح لفلســطيني القــدس الرشقيــة 

بالتصويــت بــأي طريقــة ممكنــة«.7٩

 .Kuttab, Daoud, “The high cost of delaying Palestinian elections,” op. cit  ٦٩
.Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests,” op. cit  70

Fresh clashes between Israeli forces, Palestinians in Jerusalem and West Bank,” Times of Israel, 24 April 2021, https://www.timesofisrael.com/fresh-clashes-erupt-”  71
between-israeli-forces-palestinians-in-old-city-west-bank

Arnaout, A-R., “Palestinian elections in Jerusalem face 3 scenarios,” op. cit  72
املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، استطالع الرأي العام رقم 79، آذار )مارس( 2021،  73

 .https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2079%20English%20press%20release%20March%202021.pdf
https://www.algemeiner.com/2021/04/22/hamas-postponement-of-palestinian-elections-will-push-people-into-the-unknown :7٤  نقاًل عن خليل الحية، عضو حركة حامس يف
https://www.reuters.com/world/palestinian-elections-appear-headed-delay-amid-jerusalem-dispute-fatah-2021-04-27 :7٥  نقاًل عن حازم قاسم، املتحدث باسم حركة حامس يف

.Kuttab, Daoud, “The high cost of delaying Palestinian elections,” op. cit  7٦
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-elections-in-jerusalem-face-3-scenarios/2203465  :77  نقاًل عن حاتم عبد القادر، عضو املجلس الثوري لحركة فتح يف

 .President Abbas: No elections without Jerusalem,” op. cit  7٨
.cit .Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests,” op  7٩
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قضية القدس الرشقية يف االنتخابات السابقة
يف عــام 200٦، رفضــت إرسائيــل الســامح ملواطنــي القــدس الرشقيــة بــإدالء أصواتهــم حتــى 
)11( يومــاً قبــل يــوم االنتخابــات، عندمــا تــم التوصــل إىل اتفــاق يقــي بإمكانيــة إجــراء بعــض 
التصويــت )حــوايل )٥%( مــن جميــع الناخبــني املؤهلــني مــن القــدس يف ذلــك الوقــت( يف مكاتــب 
ــم.  ــال خــارج القــدس إلدالء أصواته ــون لالنتق ــام اضطــر الباق ــة، في ــد داخــل الحــدود البلدي الربي
ــة يف  ــة االنتخابي ــت الحمل ــدس، ومنع ــحني يف الق ــة مرش ــة اإلرسائيلي ــت الرشط ــك، اعتقل ــع ذل م
بــاب العامــود، وحظــرت اســتخدام الرمــوز الفلســطينية، وفرضــت غرامــات عــىل وضــع ملصقــات 
الحملــة. مل يُســمح لحركــة حــامس بالقيــام بحملــة يف القــدس الرشقيــة. يف يــوم االنتخابــات، وصــل 
ــد الخــاص بهــم ليكتشــفوا  ــد ممــن يحــق لهــم التصويــت داخــل القــدس إىل مكتــب الربي العدي

أنــه تــم تســجيلهم يف مكتــب بريــد آخــر بعيــد للغايــة. عــىل الرغــم مــن أنــه ُســمح لهــم يف نهايــة املطــاف اإلدالء بأصواتهــم، فقــد أّدى ضعــف 
التواصــل والتعليــامت املشّوشــة واملتغــرية إىل انخفــاض نســبة إقبــال املقدســيني عــىل التصويــت إىل أدىن مســتوى مــن بــني املحافظــات الـــ )1٦(.٨0

االعتبارات النهائية
أدى التحــول مــن النظــام االنتخــايب املختلــط إىل النظــام النســبي البحــت إىل إحــداث بعــض الضغــط عــىل قضيــة القــدس مــن وجهــة نظــر قانونيــة، 
ألنـّـه مــن ناحيــة نظريــة ميكــن أن تجــري االنتخابــات دون أي ممثــل عــن القــدس. مــن ناحيــة أخــرى، مــن الواضــح أّن هكــذا وضــع يقــوض حقــوق 
فلســطينيي القــدس، ويُحتمــل أن يحرمهــم مــن التمثيــل يف املجلــس الترشيعــي. ولكــن حتــى لــو كان التصويــت ممكنــاً، فقــد يكــون املقدســيون 
مرتدديــن يف املشــاركة، ســواء كان ذلــك خوفــاً مــن عقوبــات إرسائيليــة )كإلغــاء بعــض ”حقوقهــم الصحيــة أو االجتامعيــة“ عــىل ســبيل املثــال( أو 

ألّن املجلــس الترشيعــي الفلســطيني ال يســتطيع التدخــل يف شــؤون القــدس عــىل أي حــال.

   التأجيل إلى أجل غير مسمى وردود الفعل الدولية	 

بعــد تلميحــات متكــررة حــول احتــامل تأجيــل االنتخابــات، دعــا الرئيــس محمــود عبــاس إىل اجتــامع للقيــادة الفلســطينية٨1 يف 2٩ نيســان 2021. 
رفضــت حركتــي حــامس والجهــاد اإلســالمي حضــور االجتــامع احتجاجــاً عــىل مجــرد فكــرة التأجيــل. كــام اندلعــت احتجاجــات يف شــوارع رام اللــه. 
يف نهايــة االجتــامع، قــرر الرئيــس محمــود عبــاس تأجيــل االنتخابــات إىل حــني ضــامن مشــاركة القــدس دون تحديــد موعــد جديــد، وعــىل الرغــم 
ــم التأجيــل ضمنــاً عــىل أنــه ”إلغــاء تــام“٨2 لالنتخابــات ألّن إرسائيــل ال ميكــن أن تســمح بنشــاط  مــن اعــرتاض الفصائــل عــىل اإللغــاء. وقــد فُه

انتخــايب يف القــدس.

ومــن بــني الذيــن وصفــوا التأجيــل بأنــه ”غــري قانــوين“ نــارص القــدوة ومحمــد دحــالن،٨3 بينــام وصــف القيــادي يف حركــة حــامس مشــري املــرصي 
ــم العديــد مــن  تأجيــل االنتخابــات بـ“الجرميــة“٨٤. وطالــب آخــرون ”بوضــع حــد زمنــي واضــح لفــرتة التأجيــل“.٨٥ يف اليــوم التــايل للتأجيــل، نظّ
ــة غــري  ــاس االنتخابي ــاورة الرئيــس محمــود عب ــأّن ”من ــاً ب ــا يشــبه إجامعــاً وطني ــد ســاَد م ــري عــن ســخطهم. وق الفلســطينيني احتجاجــات للتعب
ــة  ــَز عــىل ”البقي ــد أجه ــاس ق ــالالت عميقــة داخــل النظــام الســيايس الفلســطيني“،٨٦ وأّن الرئيــس محمــود عب الحكيمــة )...( كشــفت عــن اخت
ــور  ــب الجمه ــارت غض ــني“،٨٨ وأث ــن الناخب ــة م ــت آراء ٩3 باملئ ــدس هّمش ــة الق ــَل أّن ”ذريع ــطينية“.٨7 وقي ــة الفلس ــن الدميوقراطي ــة م املتبقي
ومخــاوَف مــن إمكانيــة حــدوث الفــوىض.٨٩ يبقــى أن نــرى مــا إذا كان الفلســطينيون املحبطــون والغاضبــون وخاصــة الشــباب يف طــور البحــث عــن 
خيــارات، مبــا يف ذلــك العصيــان املــدين، حيــث مل تُتــح للشــباب فرصــة التصويــت يف االنتخابــات مســبقاً وأرادوا أن يكــون لهــم رأي يف مســتقبلهم 

الســيايس.

 https://www.ndi.org/sites/default/files/2068_ps_elect_012506.pdf 2006 ،التقرير النهايئ النتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني، 25 كانون الثاين )يناير( 2006، املعهد الدميقراطي الوطني  ٨0
٨1  انتقد بعض قادة القامئة الفلسطينية غري املدعوين غيابهم عن االجتامع حيث اتخذوا جميع الخطوات الالزمة للمشاركة يف االنتخابات، غري أنه متت دعوة الفصائل الفلسطينية وحركتي حامس والجهاد اإلسالمي فقط

.Kuttab, Daoud, “The high cost of delaying Palestinian elections,” op. cit
 .Postponing vote saves Abbas from the jaws of unavoidable defeat,” The Arab Weekly, op. cit”  ٨2

 .Al-Qudwa to create new Fatah current,” op. cit., “Palestinian leader delays parliamentary and presidential elections, blaming Israel,” Reuters, 30 April 2021”  ٨3
.Postponing vote saves Abbas from the jaws of unavoidable defeat,” The Arab Weekly, op. cit”  ٨٤

 Postponement of Palestinian Elections Raises Tensions Between Factions,” The Medialine, 5 February 2021,« :تعليق من قامئة »كرامتي الشبابية املستقلة«، الذي ورد يف  ٨٥
 ./https://themedialine.org/by-region/postponement-of-palestinian-elections-raises-tensions-between-factions

 Al-Omari, Ghaith, “To Vote or Not to Vote: Implications of Postponing Palestinian Elections,” Policy Watch 3477, The Washington Institute for near East Policy,  ٨٦
.https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/vote-or-not-vote-implications-postponing-palestinian-elections

 .Kuttab, Daoud, “EU pressures Israel over Palestinian poll delay,” Arab News, 30 April 2021, https://www.arabnews.com/node/1851521/middle-east  ٨7
 .Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests,” op. cit  ٨٨

.Al-Omari, Ghaith, “To Vote or Not to Vote: Implications of Postponing Palestinian Elections,” op. cit  ٨٩

التصويت يف القدس الرشقية املحتلة 200٦
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اسرائيل. 1
موقــف إرسائيــل شــبه الرســمي مــن االنتخابــات الفلســطينية هــو أنهــا ”شــأن فلســطيني داخــيل“، ومل تكــن تنــوي التدخــل فيهــا أو منعهــا، وهــو 
ــاً بالســامح  ــة قانون ــار وملزم ــك الخي ــل املرشــحني، وتســيطر عــىل الحــدود، وهــي متتل ــل تعتق ــم أّن إرسائي ــع بُحك ــع تبســيط ســاذج للواق بالطب
بالتصويــت يف القــدس.٩0 مل تعــط إرسائيــل الضــوء األخــر إلجــراء االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة، لكنهــا أبلغــت الســلطة الفلســطينية حســبام ورد 
أنــه ليــس بإمكانهــا اتخــاذ قــرار بشــأن االقــرتاع يف ظــل عــدم وجــود حكومــة، حيــث مل تكــن الحكومــة االرسائيليــة قــد ُشــّكلت بَُعيْــد االنتخابــات 
ــذت  ــى اتخ ــرتاتيجي“٩1 حت ــا االس ــل يف ”غموضه ــت ارسائي ــني. وظل ــالل عام ــة خ ــات الرابع ــي االنتخاب ــارس( 2021، وه ــة يف 23 آذار )م اإلرسائيلي
الســلطة الفلســطينية قرارهــا بتأجيــل انتخابــات. يف الواقــع، مل يكــن إلرسائيــل مــا تكســبه مــن أي مــن الخياَريــن. لــو ســمحت بالتصويــت يف القــدس 
الرشقيــة، لكانــت قــد اعرتفــت ضمنــاً بحــق الفلســطينيني يف املدينــة وســهلت االنتخابــات التــي رمبــا كانــت ســتحدث تغيــرياً يف الوضــع الراهــن 
املــوايت إلرسائيــل،٩2 ولكانــت ســاهمت يف اندمــاج حركــة حــامس ذات القــوة املتعاظمــة يف الســلطة الفلســطينية، ووضعــت إرسائيــل ”تحــت عدســة 
مكــربة دوليــة“.٩3 مــن ناحيــة أخــرى، لــو اعرتضــت إرسائيــل رســمياً عــىل االنتخابــات، لكانــت قــد واجهــت اتهامــات دوليــة قويــة بعرقلــة العمليــة 
الدميقراطيــة يف فلســطني. لذلــك، كان إلغــاء االنتخابــات يف صالــح إرسائيــل، كــام اعــرتف بذلــك وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــيل آنــذاك غــايب أشــكنازي يف 
مكاملــة هاتفيــة مربــة مــع نظــريه األمريــي.٩٤ وقــال وزيــر الدفــاع اإلرسائيــيل بينــي غانتــس يف ذلــك الوقــت إنــه رغــم عــدم التدخــل يف االنتخابات، 
فــإن إرسائيــل ســرتفض العمــل مــع حركــة حــامس.٩٥ ونُقــل عــن الجــرال روين نومــا، املديــر الســابق للقيــادة املركزيــة العســكرية اإلرسائيليــة، قولــه 

إنــه ”ال يــرى أي يشء جيــد ينشــأ عــن هــذه االنتخابــات إلرسائيــل. مــن وجهــة النظــر اإلرسائيليــة، مــن األفضــل أال تكــون هنــاك انتخابــات“.٩٦ 

وفقــاً لعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح جربيــل الرجــوب، فقــد زار رئيــس جهــاز األمــن العــام )الشــاباك( نــداف أرغــامن مقــر املقاطعــة يف رام اللــه 
برفقــة مســؤول أمريــي يف منتصــف آذار )مــارس( ٩7،2021 وكانــت مهمتــه ثنــي حركــة فتــح عــن جهودهــا خــوض االنتخابــات يف قامئــة مشــرتكة مع حركة 
حــامس. وقالــت مصــادر أخــرى أّن أرغــامن اقــرتح حتــى إلغــاء االنتخابــات الترشيعيــة يف حــال مشــاركة حركــة  حــامس.٩٨ ويف حــني رفضــت الســلطة 

الفلســطينية الطلــب اإلرسائيــيل، يقــول البعــض إن زيــارة أرغــامن ســاهمت مــع ذلــك يف عــدم تحقيــق قامئــة مشــرتكة بــني حركتــي فتــح وحــامس.

يف حــني مل تقــّدم الحكومــة اإلرسائيليــة رداً رســمياً عــىل مرســوم االنتخابــات الفلســطينية، قــاد جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل حمــالت اعتقــال مكثفــة 
لقيــادات حركــة حــامس وشــخصيات سياســية أخــرى يف الضفــة الغربيــة،٩٩ وتعــرض بعضهــم للتهديــد يف حــال املشــاركة يف االنتخابــات.100 كــام 
أعاقــت قــوات االحتــالل بشــكل كبــري تنظيــم الحمــالت االنتخابيــة الفلســطينية أو غريهــا مــن الفعاليــات السياســية يف القــدس الرشقيــة، واعتقلــت 
املرشــحني وأوقفــت اجتامعــاً لحركــة فتــح يف فنــدق امباســادور. ومنعــت قــوات االحتــالل أيضــاً عقــد مؤمتــر صحفــي يف فنــدق ســان جــورج.101 
كل هــذا يشــري إىل أّن إرسائيــل مل تكــن لتتســاهل مــع أي نشــاط انتخــايب يف القــدس الرشقيــة. عندمــا أصبــح إلغــاء االنتخابــات محتمــالً، بــدأت 

إرسائيــل تســتعد الحتــامل وقــوع اضطرابــات وأعــامل عنــف يف جميــع أنحــاء األرايض الفلســطينية املحتلــة.102

الواليات المتحدة األمريكية. 2
بينــام يُعتقــد عــىل نطــاق واســع أّن أحــد األســباب الرئيســية وراء الدعــوة األوليــة إلجــراء انتخابــات كان رغبــة الرئيــس محمــود عبــاس يف تجديــد 
رشعيتــه يف أعــني اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، إال أّن رد الرئيــس بايــدن كان غائبــاً طــوال العمليــة. وينبغــي فهــم غيــاب رّدة الفعــل األمريكيــة ضمــن 
الســياق األوســع لـــ ”نهــج الحــد األدىن“ لــإدارة الجديــدة تجــاه الــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل، مــام يشــري إىل أنــه عــىل الرغــم مــن اســتئناف 

املســاعدة للفلســطينيني واســتئناف العالقــات الرســمية، فــإّن األولويــات الدبلوماســية األمريكيــة هــي اآلن متّجهــة نحــو مــكان آخــر.103

Boxerman, A., “As Palestinian vote looms, Israeli attention is elsewhere. That could backfire,” Times of Israel, 22 April 2021, https://www.timesofisrael.com/as-  ٩0
./palestinian-vote-looms-israeli-attention-is-elsewhere-that-could-backfire

٩1  املرجع السابق.
 ironically, )...( )not being( that: It constantly changes to the detriment of the Palestinians, as a people and as individuals,” :٩2  الذي تصفه الصحفية عمرية هاس بشكل دقيق عىل أنه

.and in favor of the Israeli takeover of their lands and homes.“ Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests,” op. cit
املرجع السابق.   ٩3

 Atwan, Abdel Bari, “Postponing Palestinian polls,” Raialyoum, 11 April 2021, https://www.raialyoum.com/index.php/postponing-palestinian-polls  ٩٤
Shezaf, H., “Gantz Says Israel Won›t Interfere in Palestinian Elections, but ‹Won›t Work With Hamas›,” Haaretz, 6 April 2021, https://www.haaretz.com/israel-  ٩٥

 news/.premium-gantz-israel-won-t-interfere-in-palestinian-elections-but-won-t-work-with-hamas-1.9686983
  .Boxerman, A., “As Palestinian vote looms, Israeli attention is elsewhere. That could backfire,” op. cit ٩٦

Abbas Rejects Israeli Efforts to Stop Palestinian Elections,” The Medialine, 7 March 2021, https://themedialine.org/headlines/abbas-rejects-israeli-efforts-to-stop-”  ٩7
 ./upcoming-palestinian-elections

Weiss, Y., “Report: Shin Bet Asked Abbas to Scrap Palestinian Elections If Hamas Runs,” Hamodia, 21 March 2021, https://hamodia.com/2021/03/21/report-shin-  ٩٨
./bet-asked-abbas-scrap-palestinian-elections-hamas-runs

مبا يف ذلك ناجي العايص وحسن الورديان ومصطفى الشنار وعدنان عصفور ويارس منصور وخالد الحاج وعبد الباسط الحاج وعمر الحنبيل.   ٩٩
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8: الرئيس محمود عباس يطلب من رئيس لجنة االنتخابات املركزية حنا نارص البدء بالتحضري ”لالنتخابات العامة“.

2: حركة حامس توافق رسمياً عىل إجراء انتخابات.
9: قيادات حركة فتح تتفق عىل ترشيح محمود عباس للرئاسة.

11: حركــة حــامس تنــرش ”خمســة متطلبــات“ إلجــراء االنتخابــات الفلســطينية: )1( إجــراء االنتخابــات الفلســطينية بأكملهــا )الضفــة 
ــل عــن قمــع  ــف إرسائي ــك توق ــا يف ذل ــات“، مب ــة إلجــراء االنتخاب ــات الالزم ــري ”الحري ــة(، )2( توف ــزة والقــدس الرشقي ــة وغ الغربي
الفلســطينيني، )3( احــرتام نتائــج االنتخابــات، )4( تحييــد املحكمــة الدســتورية، )5( حــل القضايا املتعلقــة باملجلس الترشيعــي الحايل.

10: يوافق الطرفان عىل اجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية.
17: الرئيس محمود عباس يحث االتحاد األورويب عىل الضغط عىل إرسائيل للسامح بإجراء انتخابات يف القدس الرشقية.

27: السلطة الفلسطينية تقول أنّه لن يكون هناك انتخابات بدون القدس الرشقية.

1: صدور قرار رئايس بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات املركزية.

4: الفصائل الفلسطينية تجدد عزمها اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافق عىل نظام التمثيل النسبي.
24-22: اجتامع بني فتح وحامس يف اسطنبول يعلن الفصيلني خالله عن رؤية مشرتكة للمصالحة واالنتخابات.

25: يف خطاب أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، الرئيس عباس يعلن استعداده لعقد لالنتخابات.

2: حامس ترسل رسالة ”مصالحة“ إىل الرئيس عباس.
10: اجتامع لجنة االنتخابات املركزية استعداداً لالنتخابات العامة.

11: صدور مرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2021 بتعديل املرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
15: صدور املرسوم الرئايس رقم )1( لسنة 2021 يدعو إىل إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية وانتخابات املجلس الوطني.

17: لجنة االنتخابات املركزية تطلع الفصائل واالحزاب السياسية يف رام الله عىل جدول االنتخابات.
ــا ”خطــوة حاســمة نحــو الوحــدة  ــا بأنه ــات ويصفه ــوة إىل االنتخاب ــش يرحــب بالدع ــو غوتريي ــم املتحــدة أنطوني ــام لألم ــني ع أم

ــم املتحــدة. ــم األم ــد دع الفلســطينية“ ويؤك
20: محمد اشتية يعلن ترشح محمود عباس للرئاسة.

24: لجنة االنتخابات املركزية توجه دعوة رسمية لالتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات.
26: لجنة االنتخابات املركزية تطلق برامج تدريبية ملوظفي االنتخابات الجدد.

27: فلسطني توجه دعوة رسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي ملراقبة انتخابات املجلس الترشيعي.
- القيادي يف حركة فتح مروان الربغويث املعتقل لدى االحتالل االرسائييل يعتزم الرتشح للرئاسة.

3: لجنة االنتخابات املركزية تبدأ اعتامد بعثات املراقبة املحلية والدولية وممثيل وسائل اإلعالم الراغبني يف تغطية االنتخابات.
8: لجنة االنتخابات املركزية توجه دعوة رسمية للممثل الرويس ملراقبة االنتخابات.

- االتحاد األورويب يرسل طلباً إىل إرسائيل يطلب فيه السامح لبعثة املراقبة بالوصول إىل األرايض الفلسطينية املحتلة.
9-8: الجولة األوىل من محادثات القاهرة تنتهي باالتفاق عىل التعاون وعىل ”آليات“ االنتخابات املقبلة واحرتام نتائجها.

10: فتح مكاتب التسجيل لالنتخابات يف غزة والضفة الغربية.
11: حسني الشيخ يزور األسري مروان الربغويث يف السجن.

16: انتهاء عملية تسجيل الناخبني بتسجيل %93 من الناخبني املؤهلني.
20: مرسوم رئايس بشأن تخصيص مقاعد يف املجلس الترشيعي للمواطنني املسيحيني.

الجدول الزمني لألحدا	 الرئيسية                     االنتخابات الفلسطينية 2021
2019

2020

2021

تشرين األول

تشرين الثاني

كانون األول

نيسان

أيلول

كانون الثاني

شباط
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- مرسوم رئايس بتعزيز الحريات العامة وتسهيل عمل لجنة االنتخابات املركزية.
-21: حركة حامس تقول انها لن تسمي مرشحاً لالنتخابات الرئاسية.

22: لجنة االنتخابات تبدأ بإصدار بطاقات اعتامد للمراقبني والصحفيني.

1: قرار رئايس بإنشاء محكمة االنتخابات.
- فتح املجال للطعن يف السجل األويل للناخبني ملدة ثالثة أيام.

2: الســلطة الفلســطينية ترســل خطابــاً رســمياً إىل إرسائيــل بشــأن إجــراء االنتخابــات العامــة الفلســطينية املقبلــة يتضمــن طلبــاً “بالســامح“ 
بإجــراء االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة.

- نارص القدوة يعلن خوض االنتخابات يف قامئة منفصلة عن حركة فتح.
9: لجنة االنتخابات املركزية تطلع ممثيل 15 فصيالً سياسياً مسجالً عىل إجراءات الرتشح لالنتخابات.

11: الرئيس محمود عباس يقرر فصل نارص القدوة من حركة فتح بسبب تشكيله قامئة مستقلة النتخابات املجلس الترشيعي.
17-16: الجولة الثانية من محادثات القاهرة: الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق رشف لضامن نجاح العملية االنتخابية وسريها بسالسة.

20: بدء فرتة الرتشيح للقوائم الترشيعية.
21: لجنة االنتخابات املركزية تطلق الطبعة األوىل من رسالتها اإللكرتونية ”يوم لفلسطني“ حول كل ما يتعلق باالنتخابات.

29: حركة حامس تكشف عن قامئة مرشحيها ”القدس موعدنا“.
31: انتهاء فرتة الرتشح للقوائم الترشيعية بقبول 36 قامئة.

1: املتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس يصف االنتخابات بأنها ”مسألة يقررها الشعب الفلسطيني“.
6: لجنة االنتخابات املركزية تنرش القوائم االنتخابية األولية.

8: انتهاء املوعد النهايئ لتقديم االعرتاضات عىل القوائم االنتخابية األولية.
ــاً بإمكانيــة تأجيــل االنتخابــات إذا مل توافــق ارسائيــل عــىل اجــراء  -9 عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح حاتــم عبــد القــادر يعــرتف علن

ــة. ــات يف القــدس الرشقي االنتخاب
11. لجنة االنتخابات املركزية تصدر قرارها يف 231 طعناً مقدماً ضد قوائم ومرشحني واعتامد اعرتاض واحد.

18: محكمة االنتخابات ترفض جميع الطعون الـ 18 املقدمة ضد قبول لجنة االنتخابات املركزية للقامئة االنتخابية وتعيينات املرشحني.
- وزيــر خارجيــة الســلطة الفلســطينية ريــاض املالــي غــادر متوجهــا إىل أوروبــا إلقنــاع الــرشكاء األوروبيــني بالضغــط عــىل إرسائيــل للســامح 

بالنشــاط االنتخــايب يف القــدس الرشقيــة
20: املســؤول يف حركــة حــامس خليــل الحيــة يحــذر مــن أن أي تغيــري يف الجــدول الزمنــي النتخابــات املجلــس الترشيعــي ســيوجه رضبــة قوية 

لجهــود املصالحــة والوحدة.
- رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يرفض العرض األورويب بإجراء انتخابات القدس عىل اإلنرتنت.

22: يف إحاطة ملجلس األمن الدويل ، دعا مبعوث األمم املتحدة للرشق األوسط تور وينسالند إىل دعم دويل لالنتخابات.
26: يف اجتــامع اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح ، أشــار االرئيــس لرئيــس عبــاس إىل القــدس عــىل أنهــا ”خــط أحمــر“ مؤكــداً أنــه ال ميكــن إجــراء 

انتخابــات بــدون مشــاركة ســكان القــدس الرشقيــة.
27:13 يلتقي سفراء االتحاد األورويب مع ألون بار ، رئيس الدائرة السياسية يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية ، للتباحث

التصويت يف القدس الرشقية.
- حركة حامس ترفض فكرة تأجيل انتخابات املجلس الترشيعي يف 22 مايو.

29: الرئيس محمود عباس يعلن تأجيل االنتخابات إىل أجل غري مسمى.
30: املوعد النهايئ لسحب الرتشيحات.

1: التاريخ املحدد لبداية الدعاية االنتخابية.
21: التاريخ املحدد النتهاء الحمالت االنتخابية.

22: موعد انتخابات املجلس الترشيعي.

9: من املقرر نرش قامئة املرشحني النهائية لالنتخابات الرئاسية.
31: املوعد املحدد لالنتخابات الرئاسية.

31: التاريخ املحدد النتخابات املجلس الوطني الفلسطيني.

الجدول الزمني لألحدا	 الرئيسية                     االنتخابات الفلسطينية 2021
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يف بدايــات شــهر نيســان، أدىل املتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس ترصيحــاً رســمياً وصــف فيــه االنتخابــات بأنهــا ”مســألة يقررهــا الشــعب 
الفلســطيني“،10٤ ولكــن مــع تأكيــده عــىل تحفظــات الواليــات املتحــدة تجــاه مشــاركة حركــة حــامس وأهميــة التزامهــا مبتطلبــات الرباعيــة: نبــذ العنــف، 
االعــرتاف بدولــة إرسائيــل، قبــول االتفاقــات الســابقة، مــع العلــم أّن هــذه االشــرتاطات أثبتــت عــدم جدواهــا عــىل مــر الســنني وأنّهــا تــأيت بنتائــج عكســية.10٥

ــة. غــرَي أّن العديــد مــن  ــز العمليــة الدميقراطي مــن ناحيــة رســمية، قــد تدعــم الواليــات املتحــدة االنتخابــات الفلســطينية كجــزء مــن جهودهــا لتعزي
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــح للخطــر، كــام أك ــا“ فت ــاً مــن تعــرّض حكــم ”حليفته ــات خوف ــات املتحــدة تفضــل عــدم إجــراء االنتخاب ــرى أّن الوالي ــني ي املحلل
األمريــي أنتــوين بلينكــني يف مكاملــة هاتفيــة مربــة مــع نظــريه اإلرسائيــيل.10٦ ويعتقــد املحلــل الســيايس غيــث العمــري أّن الرئيــس عبــاس رمبــا ”قلــل 
مــن شــأن العقبــات القانونيــة والسياســية التــي تعيــق العمــل بــني الواليــات املتحــدة والســلطة الفلســطينية يف حــال عــودة حركــة حــامس إىل أروقــة 
الســلطة“.107 بذلــت الســلطة الفلســطينية بعــض الجهــود لطأمنــه الواليــات املتحــدة والتقليــل مــن مخاوفهــا، مــن بينهــا رســالة بعثهــا حســني الشــيخ 
ــد التــزام الفصائــل الفلســطينية – مبــا فيهــا حركــة حــامس – بالقانــون الــدويل  يف شــباط )فربايــر( إىل هــادي عمــرو مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة تؤكّ
وإقامــة دولــة فلســطينية عــىل حــدود 10٨.1٩٦7 مــع ذلــك، حافظــت اإلدارة األمريكيــة عــىل موقــف ”عــدم التدخــل“، خاصــة يف ضــوء املخــاوف مــن 
احتــامل مشــاركة حركــة حــامس يف حكومــة جديــدة. حتــى أّن لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة )أيبــاك( – وهــي لــويب قــوي مؤيــد إلرسائيــل 

يف الواليــات املتحــدة – دعــا إىل منــع حركــة حــامس مــن الرتشــح لالنتخابــات.10٩ 

شــكل موقــف الواليــات املتحــدة الواضــح بعــدم االعــرتاض عــىل تأجيــل االنتخابــات110 تحــواًّل جذريــاً لدورهــا يف عــام 200٦ عندمــا ضغطــت بشــدة إلجــراء 
االنتخابــات، حتــى أنهــا مارســت الضغــط عــىل إرسائيــل للحصــول عــىل إذن يف اللحظــة األخــرية للســامح بإجــراء االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة املحتلــة. بشــكل 
أســايس، يعتمــد هــذا التغيــري يف املوقــف عــىل نتائــج االنتخابــات ”غــري املرغــوب فيهــا“ لعــام 200٦، والــذي انعكــس أيضــاً يف صمــت واشــنطن تجــاه ”اإلجــراءات 
التخريبيــة اإلرسائيليــة، مبــا يف ذلــك عــدم الــرد عــىل الطلبــات الفلســطينية للحصــول عــىل توضيــح بشــأن التصويــت يف القــدس الرشقيــة واعتقــال املرشــحني“.111

مصر واألردن . 3
كجــريان مبارشيــن للفلســطينيني والذيــن يواجهــون ”رصاعــات“ محليــة مــع الجامعــات اإلســالمية، كانــت رّدة فعــل القاهــرة وعــامن عــىل انتخابــات 2021 
الفلســطينية خاضعــة إىل حــد كبــري للخــوف مــن تكــرار ســيناريو 200٦، مــام يعنــي زيــادة عــدم االســتقرار وتعاظــم قــّوة حركــة حــامس.112 بعــد يومــني فقط 
مــن إصــدار الرئيــس محمــود عبــاس مرســوم الدعــوة إلجــراء االنتخابــات يف كانــون الثــاين 2021، ويف أول مظهــر مــن مظاهــر التدخــل الخارجــي، قــام رئيســا 
املخابــرات املرصيــة واألردنيــة عبــاس كامــل وأحمــد حســني بزيــارة رام اللــه يف محاولــة ”للضغــط“ عــىل حركــة فتــح للرتشــح يف قامئــة موحــدة للحــد مــن 

قــدرة حركــة حــامس عــىل الفــوز يف االنتخابــات، بهــدف زيــادة حظــوظ القوائــم املنافســة لحركــة حــامس يف الفــوز يف االنتخابــات.113

االتحاد األوروبي. 4
ــاً متكــررة عــىل قيــادة الســلطة الفلســطينية إلجــراء انتخابــات. مــن  بصفتــه أكــرب مســاهم يف الدعــم الخارجــي لفلســطني، مــارس االتحــاد األورويب ضغوطً
هنــا، رحــب املتحــدث باســم خدمــة العمــل الخارجــي األورويب بيــرت ســتانو باملرســوم الرئــايس بشــأن االنتخابــات وتعهــد بدعــم االتحــاد األورويب للعمليــة 
ــده ممثــل االتحــاد األورويب ســفني كوهــن فــون بورغســدورف يف 2٤ كانــون الثــاين 2021، عندمــا وجهــت لجنــة االنتخابــات  االنتخابيــة،11٤ وهــو موقــف أكّ
املركزيــة دعــوة رســمية إىل االتحــاد األورويب ملراقبــة االنتخابــات،11٥ كــام كان الحــال يف 1٩٩٦ و200٥ و200٦. يف ٨ شــباط 2021، أرســل االتحــاد األورويب طلبــاً 
إىل إرسائيــل11٦ يطلــب فيــه الســامح بوصــول ”بعثــة مراقبــني اســتطالعية“117 إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة عــرب إرسائيــل يف محاولــة للتحضــري إليفــاد بعثــة 

 .Hernandez, M. “US says Palestinian people should decide elections,” AA, 1 April 2021, https://www.aa.com.tr/en/americas/us-says-palestinian-people-should-decide-elections/2195751 10٤
E.g., Tocci, Nathalie, “The EU, the Middle East Quartet and )In(effective Multilateralism, June 2011, http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/206891/  10٥
Mercury-Paper-9.pdf; ICG and USMEP, “Why Palestinian Elections Should Get Back on Track,” 30 April 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/
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 Al-Omari, Ghaith, “To Vote or Not to Vote: Implications of Postponing 107  من بينها مرشوع قانون الكونجرس لعام 2004 الذي مينع العالقات املالية مع املنظامت اإلرهابية املصنفة؛
.Palestinian Elections,” op. cit

Palestinian Authority Sends Letter to Biden Asserting Factions› Commitment to 67’ Border,” Asharq Al-Awsat, 22 February 2021, https://english.alaraby.co.uk/news/”  10٨
.rival-palestinian-factions-pen-joint-letter-biden-administration

AIPAC wants to decide who can run in Palestinian elections,” The New Arab, 16 February 2021, https://english.alaraby.co.uk/english/comment/2021/2/16/aipac-wants-”  10٩
.to-decide-who-runs-in-palestinian-elections

Al-Kassim, M. “Palestinian Paper: US Understands If Abbas Postpones Elections,” The Medialine, 18 April 2021, https://themedialine.org/by-region/palestinian-paper-us-  110
./understands-if-abbas-postpones-elections

.ICG and USMEP, “Why Palestinian Elections Should Get Back on Track,” op. cit  111
Abu Amer, A. “Postponed Palestinian Elections: Causes and Repercussions,” Sada )Carnegie Endowment for International Peace(, 11 May 2021, https://  112

.carnegieendowment.org/sada/84509
113  املصدر السابق.

.EU welcomes holding of Palestinian national elections,” WAFA News Agency, 16 January 2021, http://english.wafa.ps/Pages/Details/122876”  11٤
https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2596/The-CEC-Extends-Official-Invitations-to-the-European-Parliament-and-the-European-Union-to-the-  11٥

.2021-Palestinian-Elections.aspx
.Israel risks derailing EU election mission to Palestine,” EU Observer, 20 April 2021, https://euobserver.com/world/151594”  11٦

 .Adam, Ali, “How Israel is trying to derail Palestinian elections,” op. cit  117



19

االنتخابات الفلسطينية 2021
)التي لم ترَ النور(

ملراقبــة االنتخابــات. مــع ذلــك، مل يتلــق االتحــاد أي رّد من ارسائيــل قبل تاريــخ 1٩ نيســان 11٨.2021 ورأى 
االتحــاد أّن اســتمرار عــدم تجــاوب إرسائيــل ”قلل بشــكل كبــري من إمكانيــة مراقبــة االتحــاد األورويب )...( 
لالنتخابــات“، ألّن بعثــة مراقبــة مــن هــذا النــوع ينبغــي أن تكــون جاهــزة قبــل أشــهر مــن االنتخابــات. 

وقــد وّجــه بعــض أعضــاء الربملــان األورويب انتقــادات شــديدة إلرسائيــل بســبب مــا اعتــربوه عرقلــة 
ــاريك،  ــر الدمن ــزب الخ ــن ح ــني م ــت أوك ــم مارجري ــن فيه ــطينية، مب ــات الفلس ــدة لالنتخاب متعم
وإيفــني إنســري مــن الحــزب االشــرتايك الســويدي، التــي بعثــت برســالة إىل ســفري إرسائيــل لــدى االتحاد 
األورويب أهــارون ليشــنو يــار مفادهــا أّن ”منــع االتحــاد األورويب مــن دعــم الدميقراطيــة أمــر غــري 
مقبــول، بغــض النظــر عــن مكانهــا“.11٩ وألنـّـه كان مــن غــري املحتمــل أن يتمّكــن االتحــاد األورويب مــن 
إيفــاد بعثــة مراقبــني لالنتخابــات يف الوقــت املناســب، فقــد بُذلــت جهــوٌد حثيثــة لتأهيــل مراقبــني 
محليــني وتعزيــز دور االتحــادات األوروبيــة عــىل األرض. تضمنــت املبــادرات األخــرى التــي أطلقتهــا 

املنظــامت األوروبيــة أداة “بوصلــة” اإللكرتونيــة، التــي أنشــأتها مؤسســة فريدريــش إيــرت األملانيــة )FES( ومركــز القــدس لإلعــالم واالتصــاالت، 
والتــي تهــدف إىل إرشــاد الناخبــني إىل التنظيــم أو الحركــة السياســية األكــر تلبيــة ملطالبهــم واألمثــل إجابــة عــن استفســاراتهم، مــن خــالل قاعــدة 

بيانــات تحتــوي عــى املواقــف املعلنــة وبيانــات األحــزاب والقوائــم املختلفــة.120

يف 27 نيســان 2021، ومــع تنامــي الحديــث حــول إمكانيــة إلغــاء لالنتخابــات، التقــى 13 ســفرياً أوروبيــاً مــع ألــون بــار مــن وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة 
ملناقشــة قضيــة القــدس الرشقيــة. وأكــد بــار أّن إرسائيــل تعتــرب االنتخابــات ”شــأناً فلســطينياً داخليــاً“ وأنّهــا مل تكــن تخطــط للتدخــل فيهــا، عــىل الرغــم 
مــن أّن ترصيحــاً مــن ذه القبيــل مل يكــن مــن الواضــح مــا إذا كان يعنــي أّن إرسائيــل ستســمح بالنشــاط االنتخــايب يف القــدس. كــام ظــل طلــب االتحــاد 

األورويب بإيفــاد بعثــة ملراقبــة االنتخابــات دون إجابــة.

بعــد إعــالن الرئيــس محمــود عبــاس تأجيــل االنتخابــات، وصــف منســق السياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويب جوزيــف بوريــل القــرار بأنــه ”مخيــب 
لآلمــال للغايــة“، واقــرتح تحديــد موعــد جديــد لالنتخابــات ”دون تأخــري“.121

األمم المتحدة. 5
يف 17 كانــون الثــاين 2021، بعــد يومــني مــن صــدور املرســوم الرئــايس الــذي دعــا إىل 
ــش باملرســوم  ــو غوتريي ــات، رحــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطوني إجــراء انتخاب
اســتعداد  وأكــد  الفلســطينية“،  الوحــدة  نحــو  حاســمة  ”خطــوة  بأنــه  ووصفــه 
ــان 2021،  ــدويل يف 22 نيس ــن ال ــس األم ــة ملجل ــا.122 ويف إحاط ــدة لدعمه ــم املتح األم
كررمبعــوث األمــم املتحــدة للــرشق األوســط تــور وينيســالند دعوتــه رضورة توفــري دعم 
ــام فقــط يف 30 نيســان 2021، أعــرَب عــن  ــة أي ــه بعــد بضع ــات،123 لكن دويل لالنتخاب
تفهمــه الكامــل لخيبــة أمــل الفلســطينيني بشــأن تأجيلهــا، مشــرياً إىل أّن ”تحديــد موعــد 
جديــد لالنتخابــات ويف الوقــت املناســب“ كان مــن شــأنه أن يكــون ”يطمــن الشــعب 
ــابق  ــاص الس ــق الخ ــدى“.12٤ وكان املنس ــا ص ــيكون له ــم س ــأّن أصواته ــطيني ب الفلس
لألمــم املتحــدة لعمليــة الســالم يف الــرشق األوســط نيكــوالي مالدينــوف )2020-201٥( 
ــاء  ــرشوع إللغ ــبب م ــاك س ــن هن ــه ”مل يك ــرت أن ــىل توي ــرد ع ــث غ ــة، حي ــر رصاح أك
االنتخابــات الفلســطينية. ال يوجــد! إّن حرمــان شــعبك مــن الحــق يف انتخــاب قادتــه هو 

ــر لقضيتــك الوطنيــة. أدعــو إىل الرتاجــع عــن هــذا القــرار عــىل الفــور مــن أجــل الســالم“.12٥ أمــر خطــري وخاطــئ وهــو أمــر قاتــل ومدّم

.Israel risks derailing EU election mission to Palestine,” op cit”  11٨
املصدر السابق.   11٩

  https://busala.org :األداة اإللكرتونية متوفرة عىل املوقع  120
 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97541/palestine-statement-high-representative-josep-borrell-postponement-elections_en :للحصول عىل البيان الكامل، انظر إىل  121

 .https://news.un.org/en/story/2021/01/1082342 :للحصول عىل البيان الكامل، انظر إىل  122
 .https://news.un.org/en/story/2021/04/1090442 :للحصول عىل البيان الكامل، انظر إىل  123
.https://news.un.org/en/story/2021/04/1091072 :12٤  للحصول عىل البيان الكامل، انظر إىل

 .https://twitter.com/nmladenov/status/1388022511049314304 :12٥  انظر إىل

 كون فون بورسدورف، ممثل االتحاد االورويب يف لقاء مع د.
حنا نارص، رئيس لجنة االنتخابات املركزية

 تور وينيسالند مبعوث األمم املتحدة يف لقاء
مع د. حنا نارص رئيس لجنة االنتخابات
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   التأثير واآلفاق المستقبلية	 

السياق. 1
ــورة  ــة وبص ــة متزامن ــة وديني ــية وثقافي ــداث سياس ــّم أح ــّورت يف خض ــل تط ــراغ، ب ــن ف ــت م ــور ومل مت ــات 2021 إىل الن ــوة النتخاب ــرج الدع مل تخ
مرتابطــة، وكذلــك يف الســياق األوســع لوبــاء كورونــا. إّن مراجعــة موجــزة وغــري شــاملة للعوامــل واألحــداث الرئيســية مــن شــأنها أن تعطينــا فهــامً 

ــات 2021 وماتــت فيهــا. ــه الدعــوة النتخاب ــَدت في ــة التــي ُول ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــة والوطني أفضــل للظــروف املحلي

عــىل املســتوى العاملــي، تفشــت جائحــة كورونــا التــي رضبــت األرايض الفلســطينية املحتلــة بشــكل قــوّي بســبب نقــص املعــدات الصحيــة واللقاحات. 
ــه،  ــدن منصب ــس باي ــويل الرئي ــل ت ــات قبي ــوة إىل االنتخاب ــاءت الدع ــياً، ج ــالً.12٦ سياس ــورة أص ــة املتده ــدالت البطال ــم مع ــة إىل تفاق وأّدت الجائح

وأوضحــت إدارتــه الجديــدة برعــة كبــرية أّن الــرصاع اإلرسائيــيل الفلســطيني ليــس ضمــن أولوياتهــا.127

عــىل املســتوى اإلقليمــي، أجــرت إرسائيــل انتخاباتهــا العامــة الرابعــة خــالل عامــني، وبــدى أّن جولــة خامســة مــن االنتخابــات مل تكــن مســتبعدة يف 
املســتقبل القريــب. لقــد أثــر عــدم قــدرة إرسائيــل عــىل تشــكيل حكومــة مســتقرة عــىل االنتخابــات الفلســطينية عــىل مســتويني اثنــني عــىل األقــل: 
فقــد كان غيــاب حكومــة ارسائيليــة ذريعــة لعــدم الــرد عــىل الطلــب الفلســطيني إجــراء التصويــت يف القــدس الرشقيــة12٨. كــام تــرك غيــاب الحكومــة 
فراغــاً يف الســلطة أّدى إىل تدهــور األوضــاع األمنيــة يف القــدس، نتــج عنــه املواجهــة األخــرية بــني غــزة وإرسائيــل والتــي يزعــم البعــض أّن نتنياهــو 

حــاول اســتغاللها ملصالحــه السياســية الخاصــة.12٩

ــالت  ــر إخــالء العائ ــل( وأوام ــود يف نيســان )ابري ــاب العام ــة يف ب ــاالت الرمضاني ــل لالحتف ــع إرسائي ــن من ــي واملحــيل، مل يك ــىل املســتويني الوطن ع
الفلســطينية يف الشــيخ جــراح وجهــاً مــن وجــوه التمييــز واالحتــالل فحســب، بــل كانــا مزيجــاً قابــالً لالنفجــار يكفــي النــدالع مواجهــات عنيفــة بــني 

الفلســطينيني وقــوات االحتــالل اإلرسائيــيل يف القــدس.

الوصف والتحليالت والتنبؤات. 2
ــن أّن  ــم م ــىل الرغ ــه ع ــري“130، وأنّ ــداث التغي ــة إلح ــة تاريخي ــط ”فرص ــد أحب ــامً ق ــات حك ــاء االنتخاب ــىل أّن إلغ ــني ع ــن املحلل ــد م ــق العدي يتف
االنتخابــات مل تكــن حــالً لــكل يشء131 أو حتــى أقــل مــن ذلــك يف ظــل االحتــالل، كان إلغاؤهــا ”محبطــاً“ بالنســبة للكثرييــن.132 أظهــر اســتطالع للــرأي 
أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية يف حزيــران )يونيــو( 2021 أّن حــوايل ثلثــي الفلســطينيني عارضــوا قــرار التأجيــل، وأنّهــم 
يعتقــدون أّن الدافــع وراءه هــو خــوف الرئيــس محمــود عبــاس مــن نتائــج االنتخابــات. بينــام أبــدى ربــع األشــخاص املســتطلعة آراءهــم دعمهــم 
لقــرار التأجيــل، وذلــك بســبب رفــض إرسائيــل الســامح مبشــاركة القــدس يف االنتخابــات.133 وألّن الوضــع الراهــن مل يعــد يطــاق بالنســبة لكثــري مــن 
الفلســطينيني ال ســيّام يف القــدس،13٤ فقــد زاد التأجيــل مــن حالــة اإلحبــاط والســخط عــىل نطــاق واســع، وخلــَق ”واقعــاً فلســطينياً متوتــراً للغايــة“13٥ 
يتســم بـ“الفســاد واملحســوبية وهيمنــة نظــام أوســلو والتنســيق األمنــي، يف وقــت تســتمر فيــه إرسائيــل بتوســيع املســتوطنات، ويف ظــل انعــدام 
الشــفافية واملســاءلة تجــاه املســؤولني، والعجــز أمــام عنــف املســتوطنني، ومراوحــة قضيــة إقامــة الدولــة مكانهــا، إىل جانــب الضعــف الســيايس“.13٦ 
وقــد فُقــد األمــل يف تشــكيل برملــان فلســطيني جديــد ميكــن أن يعالــج هــذه املشــاكل مــع إلغــاء االنتخابــات. باإلضافــة إىل الواقــع االحتــاليل الصعــب 
الــذي يواجهــه الفلســطينيون، فقــد عــّزز إلغــاء االنتخابــات حقيقــة تحّولهــم إىل ”مجــرد مراقبــني ملحنتهــم وقضيتهــم، غــري قادريــن عــىل املشــاركة 

يف التطــورات السياســية“.137

ILO, Impact of the COVID-19 Pandemic on the Labour Market in the Occupied Palestinian Territory, September 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--  12٦
.-arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_774731.pdf

Bertrand Natasha & Lara Seligman, “Biden deprioritizes the Middle East,” Politico, 22 February 2021, https://www.politico.com/news/2021/02/22/biden-middle-east-  127
.foreign-policy-470589

.President Abbas: No elections without Jerusalem,” op. cit”  12٨
Eldar, Akiva, “How the violence plays into Netanyahu’s hands,” Aljazeera, 16 May 2021, https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/16/how-the-violence-plays-into-  12٩

.netanyahus-hands
.Postponement of Palestinian Elections Raises Tensions Between Factions,” The Medialine, op. cit“  :130  عىل سبيل املثال، ورد عن محمد حجازي املقيم يف غزة، يف

 .ICG and USMEP, “Why Palestinian Elections Should Get Back on Track,” op. cit  131
Hatuqa, Dalia, “Gen Z Reclaims the Palestinian Cause,” Foreign Policy, 25 May 2021, https://foreignpolicy.com/2021/05/25/israel-palestine-gaza-sheikh-jarrah-abbas-  132

 ./youth-activists-east-jerusalem-occupation
.PCPSR, Public Opinion Poll No. 80, June 2021, http://pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2080%20English%20press%20release%20June2021.pdf  133

Protecting and Preserving Jerusalem’s Identity is an International Responsibility”, Arab Digest, 12 May 2021, https://arabdigest.org/visitors/sample-newsletters/”  13٤
./protecting-and-preserving-jerusalems-identity-is-an-international-responsibility-2

 .Postponement of Palestinian Elections Raises Tensions Between Factions,” The Medialine, op. cit”  13٥
.Hass, Amira, “Postponing of Palestinian Election Proves Abbas Is Closer to Israel›s Interests,” op. cit  13٦

Tartir, Alaa, “A new approach to elections in Palestine,” Aljazeera, 1 May 2021, https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/1/why-palestinians-should-vote-no-at-the-  137
 .upcoming-elections
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مــع ذلــك، شــعر العديــد مــن املســؤولني يف الخــارج باالرتيــاح ضمنيــاً تجــاه مســألة التأجيــل. ورصّحــت مجموعــة األزمــات الدوليــة ومــرشوع الواليــات 
املتحدة/الــرشق األوســط: ”كان التخطيــط لكيفيــة التعامــل مــع فــوز حركــة حــامس صعبــاً للغايــة، وكان التملـّـق إلرسائيــل إلقناعهــا الســامح بإجــراء 
االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة مهّمــة شــاقّة، وتداعيــات ذلــك عــىل عمليــة الســالم )املتوقفــة أصــالً( ال ميكــن التنبــؤ بهــا وإىل حــد بعيــد. كــام أّن 
إرســال مراقبــني لالنتخابــات يف ظــل جائحــة كورونــا ميثــل تحديــاً كبــرياً“.13٨ يُضــاف إىل ذلــك أّن طأمنــة الغــرب والحــد مــن مخاوفــه عىل املــدى القصري 
تنطــوي عــىل انعكاســات جســيمة، مــن شــأنها أن تزيــد مــن ”تفريــغ املؤسســات الدميقراطيــة الفلســطينية،“13٩ ومــن شــأنها أن تجعــل حــل الدولتــني 
املنشــود دوليــاً رضبــاً مــن الخيــال. رأى بعــض املراقبــني أّن إلغــاء االنتخابــات ال يعــود بالنفــع رساً عــىل الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع الــدويل فحســب، 
بــل يصــب يف صالــح ”حركــة“ فتــح والســلطة الفلســطينية بشــكل كبــري، عــىل األقــل عــىل املــدى القصــري، ألنــه ”يتيح لحركــة فتــح ”املحّنطة“ التمســك 
باملناصــب االقتصاديــة واإلداريــة والسياســية للســلطة يف الضفــة الغربيــة والتزامهــام الصــارم باتفاقــات أوســلو“ والتعــاون األمنــي   مــع إرسائيــل، غالبــاً 

عــىل حســاب األمــن والحقــوق الفلســطينية. كــام أّن التأجيــل مالئــم جــداً إلرسائيــل التــي جعلــت مــن مســؤويل الســلطة رهائــن المتيازاتهــم.1٤0

توقعــت أصــوات أخــرى أّن الفشــل يف إرواء ”عطــش الفلســطينيني للتغيــري“ كــام وصفتــه حنــان عــرشاوي1٤1 قــد يجــّر األمــور إىل مربّــع العنــف 
مــع اكتــامل مكّونــات ”الخليــط القابــل لالنفجــار“،1٤2 غــرَي أنـّـه مل يكــن مــن املؤكــد مــا إذا كان هــذا االنفجــار ســيتّجه نحــو الســلطة الفلســطينية 
أو إرسائيــل أو كالهــام، وكيــف كانــت حــامس ســرتّد. ومــع أنـّـه مل تندلــع أيـّـة أعــامل عنــف واســعة النطــاق بشــكل فــوري رداً عــىل قــرار التأجيــل 
– رمبــا بســبب انخفــاض التوقعــات قبــل القــرار1٤3 -- إالّ أنّــه ميكــن القــول أّن التأجيــل قــد يكــون ســاهم جزئيــاً يف إذكاء غضــب الشــارع الــذي 
أدى إىل انــدالع مظاهــرات يف القــدس، ِعلــامً أّن جولــة التصعيــد التــي شــملت إطــالق حركــة حــامس صواريــخ نحــو ارسائيــل هــي يف األســاس رّدة 
فعــل عــىل همجيــة الرشطــة اإلرسائيليــة يف القــدس، ال ســيام يف املســجد األقــى. ويزعــم البعــض مــع ذلــك أّن حركــة حــامس خططــت للتصعيــد 
مســبقاً، ألنــه وفقــاً لتقديرهــا فــإّن النهــج العســكري تجــاه قضيــة القــدس مــن شــأنه أن يعــّزز موقفهــا الوطنــي يف مقابــل الســلطة الفلســطينية.1٤٤

توقــع البعــض أن تخــرج حركــة حــامس كرابــح إللغــاء االنتخابــات عــىل املــدى القصــري، يف حــني ســتكون حركــة فتــح ”يف أزمــة سياســية عميقــة“ 
مــن شــأنها أن تتســبب يف ”مزيــد مــن التــآكل ... بســبب موقــف الرئيــس محمــود عبــاس ”املتدهــور“ أصــالً“.1٤٥ ويف غضــون أســبوع مــن إلغــاء 
ــد عــادت  ــة ق ــل، وأّن مســألة املصالحــة الفلســطينية الداخلي ــت أكــر إقصــاًء مــن ذي قب ــات، كان واضحــاً أّن الســلطة الفلســطينية بات االنتخاب
ــاراً مســتبعداً يف املســتقبل املنظــور.“1٤٦ مــع ذلــك، فقــد كانــت التعبئــة  ــاً أّن الوحــدة الوطنيــة أضحــت ”خي ســنوات إىل الــوراء. كــام بــات جلي
الجامهرييــة للشــباب الفلســطيني يف مظاهــرات الكرامــة1٤7 والتأييــد واســع النطــاق ألنشــطة حركــة حــامس ضــد إرسائيل مبثابــة إرهاصــات ”لوحدة 
وطنيــة غــري مســبوقة داخــل املجتمــع الفلســطيني“.1٤٨ وقــد القــى الغيــاب الصــارخ للمســتقلني الذيــن ســعوا للوصــول إىل ســّدة الحكــم مــن خــالل 
االنتخابــات انتقــادات الذعــة. يف ظــل هــذا الغيــاب وإىل جانــب النشــاط الشــبايب الصاعــد، بــدا وكأّن البــالد يف بدايــة عــر جديــد يبحــث فيــه 
ــن  ــدي، فقــد “فشــل األشــخاص الذي ــة. عــى حــد تعبــري رشــيد الخال الفلســطينيون عــن وســائل أخــرى الســتعادة الكرامــة واملســاواة والعدال
يزعمــون أنهــم قــادة للشــعب الفلســطيني يف بنــاء اســرتاتيجية وطنيــة ... القيــادة الفلســطينية )الجديــدة( هــي املجتمــع املــدين الفلســطيني“.1٤٩

الطريق إلى األمام. 3
مــع رفــض تأجيــل االنتخابــات، دعــا العديــد مــن أصحــاب املصلحــة الفلســطينيني إىل تبّنــي نهــج وحلــول مختلفــة. فيــام يــيل بعــض املقرتحــات 

الرئيســية، بعضهــا تكميــيل وبعضهــا اآلخــر منافــس:

العصيــان املــدين: خــر تيــار حركــة فتــح الحاكــم واملــوايل للرئيــس محمود عبــاس الشــارع الفلســطيني منذ ســنوات، لكــن إلغــاء االنتخابات  •
زاد مــن ســخط الجمهــور الفلســطيني تجاههــم وتجــاه مؤسســات الســلطة الفلســطينية التــي مل تفعــل شــيئاً يذكــر لتحســني الحيــاة اليومية 
للفلســطينيني. لذلــك دعــا العديــد مــن السياســيني والعلــامء الفلســطينيني إىل العصيــان املــدين الــذي من شــأنه أن يخلــق ”رشعية ثوريــة“.1٥0 
هنــاك أعــداد كبــرية مــن الفلســطينيني وال ســيّام الشــباب الذيــن مل يصّوتــوا يف حياتهــم، وبالتــايل مل مينحــوا القيــادة الحاليــة الرشعيــة أصــالً، 
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وهــم ال يفّضلــون أيــاً مــن الفصائــل السياســية التقليديــة بــل متّحــدون للمطالبــة بالكرامــة ومبســتقبل أفضــل. ويأمــل البعــض أن يفســح 
هــذا الحــراك الشــبايب املجــال لوحــدة وطنيــة فلســطينية مــن طــراز جديــد وغــري مألــوف )خــارج نطــاق عمليــة املصالحــة بــني حركتــي فتــح 

وحــامس(، وهــي وحــدة قويــة مبــا يكفــي لخلــق اجــامع وطنــي يف مرحلــة انتقاليــة تفــي إىل اجــراء االنتخابــات.

وقــد اقرتحــت أصــوات أخــرى رافضــة للنظــام الســيايس الحــايل إدالء الناخبــني بأصــوات باطلــة عنــد إجــراء االنتخابــات عاجــالً أم آجــالً، ألّن ”أســوأ 
مــا ميكــن أن يفعلــه الناخبــون الفلســطينيون هــو إعطــاء الرشعيــة“ لفتــح أو حــامس ”مــن خــالل التصويــت ملرشــحيهم“.1٥1 

اســتقالة الرئيــس محمــود عبــاس: بحســب اســتطالع أجــري يف كانــون األول )ديســمرب( 2020، طالب ثلثا الفلســطينيني اســتقالة الرئيــس  محمود  •
عبــاس. وكان الربوفيســور رسي نســيبة رئيــس جامعــة القــدس ســابقاً واملرشــح الثــاين يف قامئة محمــد دحالن أول شــخصية سياســية وفكرية تدعو 
رســمياً إىل اســتقالة الرئيــس محمــود عبــاس باعتبــاره الســبيل الوحيــد ”لتجنــب االنفجــار“ بعــد إلغــاء االنتخابــات.1٥2 يف منتصــف أيــار )مايــو( 
شــارك عــرشات الفلســطينيني يف تظاهــرة يف ســاحات املســجد األقــى املبــارك كــرروا خاللهــا دعــوة الرئيــس محمــود عبــاس لالســتقالة. وكان مــن 
بــني املتظاهريــن أكادمييــني وممثلــني عــن الفصائــل، حيــث اتهمــوا الرئيــس محمــود عبــاس بانعــدام الرشعيــة يف إدارتــه للســلطة الفلســطينية 

باعتبارهــا ”مؤسســة دكتاتوريــة“، ودعــوا أبنــاء الشــعب الفلســطيني لالنضــامم إىل هــذه الدعــوة1٥3 يف ســبيل عهــد جديــد.

الرملــان الشــبايب: إّن دور الشــباب الفلســطيني آخــذ بالصعــود بشــكل عــام، لكــّن فكــرة إنشــاء برملــان شــبايب ”افــرتايض“ هــي فكــرة  •
مميــزة بشــكل خــاص، وتــدل عــىل أّن الشــباب لــن يتــم إســكاتهم مــن خــالل متطلبــات الرتشــح للمجلــس الترشيعــي الفلســطيني القاســية 
للغايــة )الحــد األدىن لســن املرشــح هــو 2٨ ســنة، إيــداع مبلــغ 20,000 دوالر، غــري ذلــك مــن الــرشوط التعجيزيــة(، بــل أّن الشــباب بــادروا 
ألخــذ زمــام األمــور عــىل عاتقهــم. تأســس جيــل التجديــد الدميقراطــي التقدمــي بقيــادة شــابّة يف شــباط )فربايــر( 2021، وشــجع عــىل 
إنشــاء قامئــة برملانيــة افرتاضيــة مبرشــحني تــرتاوح أعامرهــم بــني 1٨ إىل ٤٥ عامــاً للتنافــس مــع قوائــم املجلــس الترشيعــي الفعــيل ومامرســة 

املشــاركة السياســية.1٥٤ بعــد تأجيــل االنتخابــات، أعلنــت الجامعــة أنهــا لــن تتخــىل عــن مبادرتهــا.

دعــوات إلجــراء انتخابــات: مــن األمــور الالفتــة ويف وقــت كتابــة هــذه النــرشة هــي أّن معظــم الدعــوات إلجــراء االنتخابــات تــأيت مــن  •
املجتمــع الــدويل وليــس مــن داخــل املجتمــع الفلســطيني، عــىل الرغــم مــن أن اســتطالعاً حديثـًـاً للــرأي أظهــر دعــم الفلســطينيني وبشــكل 
كبــري )72%( إلجــراء االنتخابــات خــالل الفــرتة القريبــة القادمــة.1٥٥ فــور إعــالن التأجيــل، طالبــت كافــة األطــراف املعنيــة داخليــاً وخارجيــاً 
بــرورة تحديــد مواعيــد جديــدة. لكــن خــالل شــهر أيــار، تحــول تركيــز املجتمــع الفلســطيني مــن التعويــل عــىل وعــد باالنتخابــات إىل 
وســائل أكــر قــّوة لتحقيــق التغيــري، مثــل العصيــان املــدين عــىل ســبيل املثــال. يف غضــون ذلــك، أرّص أعضــاء يف املجتمــع الــدويل وخاصــة 
مــن أوروبــا عــىل مطالبهــم باالنتخابــات، ســواء كان ذلــك بســبب الحاجــة إىل تربيــر املســاعدات أو مــن منطلــق إميــان حقيقــي بالعمليــة 
الدميقراطيــة، أو رمبــا بســبب عــدم فهــم الوضــع الحــايل يف فلســطني. ويبقــى ســؤال مــا إذا كانــت الــدول الغربيــة مســتعدة لقبــول نتيجــة 

االنتخابــات مهــام كانــت بــدون إجابــة يف الوقــت الحــايل.

.Tartir, Alaa, “A new approach to elections in Palestine,” op. cit  1٥1
.Kuttab, Daoud, “EU pressures Israel over Palestinian poll delay,” op. cit  1٥2

Palestinian activists call for ‹illegitimate› Abbas to be removed from office,” The New Arab, 31 May 2021, https://english.alaraby.co.uk/news/palestinians-call-”  1٥3
.abbas-be-removed-office

 https://tajdeed.ps :ملزيد من املعلومات، انظر إىل موقعهم اإللكرتوين  1٥٤
املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، استطالع الرأي العام رقم 80، حزيران )يونيو( 2021، املرجع السابق.   1٥٥
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 ملحــق 	 

المرشحون. 1

القوائم املرتشحة النتخابات املجلس الترشيعي 

ــم  ــة القوائ ــات املركزي ــة االنتخاب ــرشت لجن ــارس( 2021، ن ــيح يف 31 آذار )م ــرتة الرتش ــالق ف ــن إغ ــبوع م ــد أس ــل( 2021، بع ــان )ابري يف ٦ نيس
االنتخابيــة األوليــة، وفتَحــت البــاب أمــام االعرتاضــات حتــى ٨ نيســان )ابريــل(. ويف الحــادي عــرش مــن الشــهر ذاتــه أصــدرت لجنــة االنتخابــات 
املركزيــة قرارهــا بشــأن )231( اعرتاضــاً تلقتهــا، ووافقــت عــىل اعــرتاض واحــد فقــط بســبب الجنســية اإلرسائيليــة )يف مخالفــة ألحــكام املرســوم 
بقانــون رقــم )1( لعــام 2007(. بعــد ذلــك فُتــح البــاب أمــام إمكانيــة تقديــم الطعــون لــدى محكمــة االنتخابــات، ولكــن تــم رفــض جميــع الطعــون 
الثامنيــة عــرش إيذانــاً بإغــالق مرحلــة الرتشــيح.1٥٦ بحســب التقويــم االنتخــايب فقــد كان باإلمــكان ســحب الرتشــيح حتــى 2٩ نيســان )ابريــل(، وهــو 
التاريــخ الــذي ســيعقبه نــرش القوائــم النهائيــة، ومــن ثــم بــدء الدعايــة االنتخابيــة يف 30 مــن نفــس الشــهر. وتــم قبــول جميــع القوائــم الـــ 3٦ 
التــي قدمــت طلبــات ترشــيحها، منهــا 7 أحــزاب سياســية و2٩ قامئــة مســتقلة. وقــد كانــت بعــض العوامــل – مثــل انقســام حركــة فتــح إىل عــدة 
قوائــم، والعــدد الهائــل للقوائــم املســتقلة )التكنوقــراط(، ونســبة الحســم )1.٥%( – مبثابــة تهديــد الســتمرارية فتــح وحــامس يف الحيــاة السياســية.

بلــغ العــدد اإلجــاميل للمرشــحني النتخابــات املجلــس الترشيعــي املكــون مــن )132( مقعــداً )1,3٩1( مرشــحاً، مــن بينهــم )٤0٥( امــرأة )%2٩(. 

وتراوحــت أعــامر )3٨.٥%( مــن املرشــحني بــني )2٨( و)٤0( ســنة، و)22.2%( نســبة املرشــحني بــني )٤1( و)٥0( ســنة، و)3٩.3%( نســبة مــن هــم 
فــوق ســن )٥0( ســنة.1٥7

فيام ييل عرض موجز لبعض القوائم واملرشحني )راجع امللحق الخامس لالطالع عىل القامئة الكاملة(:

”حركــة فتــح“: القامئــة الرســمية لحركــة فتــح، وضمــت )132( مرشــحاً برئاســة محمــود العالــول نائــب رئيــس الحركــة، تليــه ســعاد زلــوم،  •

يليهــا أحمــد حلــس، يليــه أمــني رّس الحركــة جريــل الرجــوب. وكانــت املفاجــأة وجــود قــدورة فــارس )الرتتيــب الســابع( عــىل القامئــة، وهــو 

يعتــرب حليفــاً مقربــاً ملــروان الربغــويث.1٥٨ رغــم تأكيــد الرئيــس محمــود عبــاس يف وقــت ســابق أنــه لــن يتــم ترشــيح أي عضــو مــن أعضــاء 

ــة  ــة لحرك ــة املركزي ــن أعضــاء اللجن ــل هــم م ــإّن املرشــحني الخمســة األوائ ــني، ف ــوري أو الســفراء الحالي ــس الث ــة أو املجل ــة املركزي اللجن
فتــح.1٥٩ ومل يكــن عــىل القامئــة حســني الشــيخ، وهــو مــن أكــر املقربــني مــن الرئيــس محمــود عبــاس.1٦0

”الحريــة“: قامئــة مســتقلة مــن )٥٦( مرشــحاً برئاســة نــارص القــدوة، ابــن شــقيقة الزعيــم الراحــل يــارس عرفــات وعضــو اللجنــة املركزيــة  •

لحركــة فتــح ســابقاً، وهــي قامئــة مدعومــة مــن األســري مــروان الرغــويث الــذي يقــي حاليــاً خمســة مؤبــدات يف ســجون االحتــالل بســبب 

دوره يف انتفاضــة األقــى. كانــت خطــوة الربغــويث يف   االنتخابــات مثــاراً للتكهنــات حيــث توقّعــت اســتطالعات الــرأي أن يكــون الربغــويث 

CEC, “Elections Court Rejects all Submitted Appeals,” 18 April, 2021, https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2776/Elections-Court-  1٥٦
.Rejects-all-Submitted-Appeals.aspx

CEC Exhibits the Preliminary Register of Nominated Electoral Lists,” 6 April 2021, https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2758/CEC-”  1٥7
.Exhibits-the-Preliminary-Register-of-Nominated-Electoral-Lists.aspx

Hass, Amira, “Real Challenge in Palestinian Elections: Convince Jerusalem Voters to Cast Their Ballots,” Haaretz, 4 April 2021, https://www.haaretz.com/middle-  1٥٨
.east-news/palestinians/.premium-in-palestinian-elections-voters-have-many-alternatives-for-a-protest-vote-1.9679304

1٥٩  املصدر السابق.
.Kuttab, Daoud, “The high cost of delaying Palestinian elections,” op. cit  1٦0

عملية الدعاية االنتخابية كام أعلنت عنها لجنة االنتخابات املركزية عىل موقعها اإللكرتوين

يوم ألجل فلسطني

االنتخابات الفلسطينية

التسجيل الرتشيح الدعاية االنتخابية يوم االقرتاع

متتد فرتة الدعاية االنتخابية لالنتخابات الترشيعية من تاريخ ٣٠ نيسان )أبريل( ٢٠٢١ إىل ٢٠ أيار )مايو( ٢٠٢١. 



24

االنتخابات الفلسطينية 2021
)التي لم ترَ النور(

االنتخابات الفلسطينية 2021
)التي لم ترَ النور(

مــن املرشــحني األكــر شــعبية يف الفضــاء الســيايس الفلســطيني. وكان ممثلــو حركــة فتــح قــد بذلــوا يف الســابق جهــوداً كبــرية إلقنــاع مــروان 

الربغــويث بالرتشــح يف قامئــة فتــح املوحــدة،1٦1 خشــية أن يــؤدي انفصالــه إىل إلحــاق رضر جســيم بحظــوظ فــوز حركــة فتــح. وزََعــَم البعــض 
أنــه حتــى بعــد تقديــم القوائــم، كان الرئيــس محمــود عبــاس ال يــزال يحــاول إقنــاع مــروان الربغــويث بالرتاجــع عــن خطوتــه. وكان نــارص 
القــدوة قــد أعلــن يف أوائــل آذار نيتــه خــوض االنتخابــات يف قامئــة منفصلــة، وقــد فُِصــَل عــىل إثرهــا مــن حركــة فتــح.1٦2 وبينــام أعلنــت 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح أّن أيــاً مــن أعضــاء حركــة فتــح يرتشــح لالنتخابــات بشــكل مســتقل ســيتم طــرده عــىل غــرار مــا تــم مــع نــارص 
القــدوة، مل يكــن مــن الواضــح مــا إذا كان مــروان الربغــويث ســيواجه ذات املصــري، حيــث يعتــرب مــن أكــر الشــخصيات شــعبيُة واحرتامــاً 
يف الحركــة. وقــد أّدى إلغــاء االنتخابــات نهائيــاً إىل عــدم اتخــاذ حركــة فتــح أيّــة إجــراءات ضــده. وكان عــىل رأس قامئــة الحريــة املنافســة 
النتخابــات املجلــس الترشيعــي القــدوة، وفــدوى الرغــويث زوجــة مــروان الربغــويث يف   املرتبــة الثانيــة، وعبــد الفتــاح حايــل وهــو أحــد قــادة 
االنتفاضــة االوىل. وكان عــىل املرتبــة التاســعة مــن القامئــة هــاين املــري، مديــر عــام للمركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات 
ــات الرئاســة  ــه الرتشــح النتخاب ــات حــول نيت ــار تكهن ــح يف القامئــة، وهــو مــا أث ــرْيَ أّن مــروان الربغــويث مل يرتّش االســرتاتيجية )مســارات(. َغ

الحقــاً، حيــث ال يُســمح ألعضــاء املجلــس الترشيعــي بالرتشــح للرئاســة.

تعرضــت القامئــة النتقــادات بســبب متثيلهــا املكثــف للضفــة الغربيــة مــع وجــود عــدد قليــل مــن املرشــحني مــن قطــاع غــزة. واعــرتف نــارص 
القــدوة بهــذا القصــور خــالل زيارتــه لقطــاع غــزة يف 1٤ نيســان )ابريــل( 2021 لحشــد األصــوات، وبــّرر ذلــك بالتــرع الــذي اتســم بــه تشــكيل 
القامئــة قبــل ســاعات قليلــة فقــط مــن املوعــد النهــايئ. كــام أثــار نــارص القــدوة موجــة انتقــادات علنيــة بعــد ترصيــح تلفزيــوين قــال فيــه أّن 
جميــع قوائــم حركــة فتــح هــي عــىل خــالف مــع اإلســالم الســيايس.1٦3 بعــد إلغــاء االنتخابــات، رّصح نــارص القــدوة بشــكل مفاجــئ أنّــه ”جاهــز 

للمصالحــة مــع الحركــة األم بــرشط إصالحهــا عــىل أســاس املصالــح الوطنيــة“، داعيــاً إىل إجــراء االنتخابــات قبــل نهايــة العــام.1٦٤ 

”املســتقبل“: قامئــة ثالثــة منشــّقة عــن حركــة فتــح ومتثّــل تيــار اإلصــالح الدميقراطــي يف الحركــة بقيــادة محمــد دحــالن. وكان مــن بــني  •
املراكــز الثالثــة األوىل يف القامئــة التــي تضــم )132( مرشــحاً ســمري املشــهراوي، القيــادي الســابق يف حركــة فتــح وأحــد قيــادات األمــن الوقــايئ 
يف قطــاع غــزة ســابقاً، والباحــث األكادميــي البــارز رسي نســيبة رئيــس جامعــة القــدس ســابقاً، واملؤلــف والناشــط النســوي نــريوز قرمــوط. 
عــىل الرغــم مــن أّن الكثرييــن كانــت تنتابهــم الريبــة تجــاه محمــد دحــالن وعالقاتــه باإلمــارات العربيــة املتحــدة، إال أن ”موهبتــه يف ضــخ 
األمــوال“1٦٥ وضــم الدكتــور رسي نســيبة يف القامئــة مل ميــر مــرور الكــرام. مل يكــن محمــد دحــالن نفســه يف القامئــة، رمبــا بســبب رغبتــه يف 

الرتشــح للرئاســة.

”القــدس موعدنــا“: قامئــة حركــة حــامس وضمــت )131( مرشــحاً، أكــر مــن نصفهــم مــن الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة. وكان عضــو  •
املكتــب الســيايس للحركــة خليــل الحيــة مــن قطــاع غــزة عــىل رأس القامئــة، تــاله املقــديّس محمــد أبــو طــري الــذي قــى نصــف حياتــه يف 

الســجون اإلرسائيليــة، تلتــه ملــى خاطــر مــن الخليــل.1٦٦

ــت حــزب الشــعب الفلســطيني وحــزب االتحــاد الدميقراطــي الفلســطيني )فــدا( برئاســة  • ”اليســار املوحــد“: قامئــة مــن 7٥ مرشــحاً ضّم
ــة واحــدة.1٦7 ــد اليســار الفلســطيني يف كتل ــة لتوحي فــدوى خــر. ومل تنجــح املحــاوالت األولي

”نبــض الشــعب“: وهــي قامئــة الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني اليســارية، وعــىل رأســها أحمــد ســعدات وخالــدة جــرار األســريين يف  •
ســجون االحتــالل. وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء القامئــة مــن قطــاع غــزة.1٦٨

”التغيري وإنهاء االنقسام“: وهي قامئة من )٥0( مرشحاً برئاسة من مصطفى الربغويث مؤسس املبادرة الوطنية الفلسطينية. •

”معا نستطيع“: قامئة من )٥1( مرشحاً برئاسة لرئيس الوزراء الفلسطيني األسبق سالم فياض. •

1٦1  ملحت الجهود إىل إرشاك حسني شيخ، وزير الشؤون املدنية يف السلطة الفلسطينية، القريب من الرئيس محمود عباس، بزيارة مروان الربغويث يف السجن يف شباط )فرباير( »ملناقشة« االنتخابات. 
يزعم البعض أن مروان الربغويث تعرض للتهديد بعدم الرتشح يف قامئة منفصلة. انظر: 

Barghouti to stand for election from Israeli prison cell,” Middle East Monitor, 15 February 2021, https://www.middleeastmonitor.com/20210215-barghouti-to-stand-”
./for-election-from-israeli-prison-cell

Profile - Who is Fatah›s dismissed member Nasser al-Qudwa?” AA,  12 March 2021, https://www.aa.com.tr/en/life/profile-who-is-fatahs-dismissed-member-”  1٦2
 .nasser-al-qudwa/2173529

Nasser Al-Kidwa: We will not back down from supporting Marwan Barghouti if he runs for Palestinian presidency,”, France 24, 1 April 2021, https://www.”  1٦3
france24.com/ar/برامج/حوار/-20210401نارص-القدوة-لن-نرتاجع-عن-دعم-مروان-الربغويث-إذا-ترشح-للرئاسيات-الفلسطينية.

.Al-Qudwa to create new Fatah current,” op. cit”  1٦٤
.Hass, Amira, “Real Challenge in Palestinian Elections,” op. cit  1٦٥

1٦٦  املصدر السابق.
Kuttab, Daoud, “36 electoral lists will compete in upcoming Palestinian vote,” Al-Monitor, 2 April 2021, https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/36-electoral-  1٦7

.lists-will-compete-upcoming-palestinian-vote#ixzz6zjvxpRel https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/36-electoral-lists-will-compete-upcoming-palestinian-vote
.Hass, Amira, “Real Challenge in Palestinian Elections,” op. cit  1٦٨
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االنتخابات الرئاسية

كان مــن املقــرر نــرش القامئــة النهائيــة ملرشــحي االنتخابــات الرئاســية يف ٩ متــوز 2021، وذلــك بنــاءاً عــىل لجنــة االنتخابــات املركزيــة.1٦٩ وكانــت 
التوقعــات كــام ييل:

يف 20 كانــون الثــاين )ينايــر( 2021، أعلــن رئيــس الــوزراء وعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح محمــد اشــتية أّن الرئيــس محمــود عبــاس  •
هــو مرشــح حركــة فتــح لالنتخابــات الرئاســية املقبلــة، قائــالً إّن هنــاك إجامعــاً داخــل حركــة فتــح يدعــم هــذا التوّجــه.170 يف حــني أبــدى 
مســؤولون آخــرون يف حركــة فتــح اســتغرابهم إزاء هــذا القــرار، حيــث كانــوا يأملــون أن يفســح محمــود عبــاس املجــال ملرشــحني أصغــر 
ســناً، خاصــة أنــه رّصح يف الســابق مــراراً وتكــراراً أنــه ”ال ينــوي الرتشــح لواليــة جديــدة“.171 ويف الوقــت الــذي اتخــذ فيــه قــرار التأجيــل، 

مل يكــن محمــود عبــاس قــد أعلــن رســمياً عــن نيتــه الرتشــح.

مل يكــن األســري مــروان الرغــويث قــد أعلــن مــا إذا كان ينــوي بالفعــل الرتشــح للرئاســة، رغــم أّن وســائل اإلعــالم رّجحــت ذلــك. وقــد فـُـّرَ  •
دعمــه لقامئــة نــارص القــدوة دون وجــود اســمه فيهــا كدليــل عــىل نيتــه الرتشــح للرئاســة. وبالنظــر إىل شــعبيته، كان مــن املمكــن أن يكــون 
مــروان الربغــويث املرشــح األكــر خطــراً مــن بــني منافــيس الرئيــس عبــاس، وكان فــوزه املحتمــل ســيضع إرسائيــل يف موقــف مزعــج للغايــة، 
فقــد تضطــر حينهــا إىل التعامــل معــه يف الســجن أو إجبارهــا عــىل إطــالق رساحــه.172 وتوقعــت التقديــرات املبكــرة أّن ”نصــف مؤيــدي 

حركــة فتــح الحاليــني ســينحازون إىل صــف مــروان الربغــويث بــدالً مــن الرئيــس محمــود عبــاس“.173

لــو مــى محمــد دحــالن منافــس محمــود الرئيــس عبــاس قدمــاً يف إعــالن ترشــحه للرئاســة وهــو ســيناريو مرجــح، لــكان مــن املحتمــل أن  •
تســعى القاعــدة التــي تهيمــن عليهــا حركــة فتــح إىل عرقلــة ترّشــحه. وكان مــن املمكــن أن تَحــول التغيــريات التــي ســّنها عبــاس يف رشوط 
الرتشــح للرئاســة يف بدايــة كانــون الثــاين )ينايــر( 2021 دون ترّشــح دحــالن.17٤ تــم إقصــاء محمــد دحــالن مــن اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح 
يف 201117٥، ونُزعــت عنــه الحصانــة الربملانيــة يف عــام 2012، وهــي خطــوة أقرّتهــا املحكمــة الدســتورية التــي أنشــأها الرئيــس عبــاس يف 
201٦17٦. بعــد ذلــك بوقــت قصــري، أُديــن محمــد دحــالن وُحكــم عليــه غيابيــاً بتهمــة االختــالس. وأوضــح عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح 

عــزام األحمــد أّن دمحمــد حــالن لــن يُســمح لــه بالرتشــح ألنّــه ال ميتلــك خلــّو أســبقيات جنائيــة.177 يُقــال أّن دحــالن هــو الخيــار املفضــل 
للواليــات املتحــدة ألســباب ليــس أقلهــا عالقاتــه مــع اإلمــارات، والتــي مّكنتــه يف ربيــع 2021 مــن إرســال شــحنة مــن ٦0 ألــف جرعــة مــن 

لقــاح ســبوتنيك إىل قطــاع غــزة،17٨ يف لفتــة ســخاء رمبــا كانــت تهــدف إىل تحســني شــعبيته يف األرايض الفلســطينية قٌبيْــل االنتخابــات.

ــد  • ــن بعي ــذ زم ــة حــامس رفضــت من ــية17٩ لســببني رئيســيني: األول هــو أن حرك ــات الرئاس ــدم خــوض االنتخاب ــة حــاس ع ــررت حرك ق
فكــرة قيــام الســلطة الفلســطينية باعتبارهــا مثــرة مــن مثــار أوســلو. مــع ذلــك فــإّن قبــول حركــة حــامس املشــاركة يف انتخابــات املجلــس 
الترشيعــي يف هــذه املرحلــة ال يرتقــي إىل املشــاركة الفاعلــة يف تعيــني رئيــٍس للســلطة عارضــت حركــة حــامس فكــرة إنشــاءها مــن منطلــق 
أيديولوجــي.1٨0 ثانيــاً، وعــىل العكــس مــن مخــاوف الرئيــس محمــود عبــاس وإرسائيــل والواليــات املتحــدة، مل تكــن حركــة حــامس تســعى 

لفــوٍز ســاحق لالنتخابــات يشــمل منصــب الرئاســة. بــل كانــت تســعى إىل اســتعادة موقعهــا يف الحيــاة السياســية الفلســطينية.

 .CEC, “Legislative Elections 2021,” https://www.elections.ps/Portals/0/timeline2021_en.pdf  1٦٩
Abbas to remain Fatah’s presidential candidate in polls,” AA, 20 January 2021, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/abbas-to-remain-fatah-s-presidential-”  170

.candidate-in-polls/2116927
.Kuttab, Daoud, “How Palestinians agreed on elections,” op. cit :171 عىل سبيل املثال

Bishara, M. “Palestinian political prisoner Marwan Barghouti for president?” Aljazeera, 23 February 2021, https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/23/  172
.political-prisoner-marwan-barghouti-for-president

 Masrwa, L. and M. Abu Sneineh, “Palestine elections: Marwan Barghouti eyes presidential run from behind Israeli bars,” Middle East Eye, 28 January 2021,  173
 .https://www.middleeasteye.net/news/palestine-elections-marwan-barghouti-consider-candidate-fatah-pa

.Azzam Al-Ahmad: Dahlan cannot run in the Palestinian presidential elections,” Almanar News, 27 January 2021, https://www.almanar.com.lb/7784361”  17٤
 .Abbas suspends Dahlan from Fatah over ‹coup plot›,” BBC, 4 January 2011, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12114595” 17٥

Mughrabi, N. and A. Sawafta, “Palestinian president can revoke parliamentary immunity of opponents - court,” Reuters, 6 November 2016, https://www.reuters.  17٦
.com/article/us-palestinians-politics-idUSKBN131108

.Azzam Al-Ahmad: “Dahlan cannot run in the Palestinian presidential elections,” op. cit  177
Mughrabi, N., “Palestinians receive 40,000 COVID-19 vaccines from UAE,” Reuters, 11 March 2021, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-  17٨

 .palestinian-rivals-idUSKBN2B32GM
Hamas says it won’t nominate presidential candidate for Palestinian elections,” Times of Israel, 22 February 2021, https://www.timesofisrael.com/hamas-says-”  17٩

 .wont-nominate-presidential-candidate-for-palestinian-elections
1٨0  يف الواقع، قاطعت حركة حامس أول انتخابات للسلطة الفلسطينية عام 1996 العرتاضها عىل اتفاقيات أوسلو. ورغم انهم شاركوا يف االنتخابات الترشيعية لعام 2006، إال أنهم قاطعوا االنتخابات الرئاسية لعام 2005.
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تسجيل الناخبين. 2
ــة والرئاســية. وكان التســجيل اإللكــرتوين متاحــاً  ــات الترشيعي يعتــرب تســجيل املواطنــني يف ســجل الناخبــني النهــايئ رشطــاً للتصويــت يف االنتخاب
حتــى تاريــخ 1٦ شــباط )فربايــر( 2021 عــرب موقــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة عــىل اإلنرتنــت. يف حــني فُتــح بــاب التســجيل وجاهيــاً ملــّدة خمســة 

أيــام اعتبــاراً مــن 10 شــباط )فربايــر( 2021.

ــز  ــة )٨0( مرك ــات املركزي ــة االنتخاب ــت لجن ــني، فتح ــجيل الناخب ــة تس ــالل حمل خ
اســتعالمات وتســجيل بــــطاقٍة قدرهــا )٦00( موظــف تقريبــاً لتســهيل عمليــة 
التســجيل يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.1٨1 يف 17 شــباط 
)فربايــر( 2021، أعلنــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة أن ٩3.3% مــن الناخبــني املؤهلــني 
ــدس  ــكان الق ــي س ــد أُعف ــت. وق ــّجلوا للتصوي ــد س ــون( ق ــه 2.٦ ملي ــا مجموع )م
ــن رشط التســجيل. يف ســجل  ــة“ م ــة اإلرسائيلي ــة اإلقام ــة ”هوي ــن حمل ــة م الرشقي
الناخبــني األويل، شــكلت النســاء مــا يقــرب مــن )٤٩%( مــن إجــاميل الناخبــني، يف حني 
ــدد  ــرة حــوايل نصــف ع ــوا ألول م ــن املفــرتض أن يصوت ــن م ــون الذي شــّكل الناخب

ــام 1٨2.2021 ــني لع الناخب

وبشــأن قضيــة مشــاركة األرسى يف االنتخابــات، أعلــن حســني الشــيخ رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة وعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح 
يف 21 شــباط )فربايــر( 2021 عــزم الســلطة الفلســطينية تقديــم طلــب رســمي لحكومــة االحتــالل بالســامح لــألرسى الفلســطينيني بالتصويــت.1٨3 

خــالل الفــرتة التــي ســبقت إعــالن التأجيــل، كان هنــاك أكــر مــن )٤,000( أســري فلســطيني يف ســجون االحتــالل.1٨٤

شــهدت عمليــة التســجيل الشــاملة الناجحــة إربــاكاً يف آخــر أيــام التســجيل عندمــا تفاجــئ بعــض الناخبــني بتغيــري مــكان تصويتهــم دون علمهــم. 
وتفاجــئ بعــض الناخبــني املؤهلــني أّن أســامءهم نقلــت إىل مراكــز اقــرتاع بعيــدة عــن مــكان ســكنهم. وبحســب نشــطاء فقــد تأثــر )300( إىل )٥00( 
ناخــب بهــذا الخلــل، مبــا يف ذلــك بعــض املرشــحني لالنتخابــات.1٨٥ وقــد أدان رئيــس لجنــة االنتخابــات املركزيــة حنــا نــارص هــذا القصــور، وقــال إّن 
الناخبــني الذيــن نقلــت أســامءهم ملراكــز اقــرتاع بعيــدة قــد أعيــد تســجيلهم إىل مراكزهــم األصليــة. وقدمــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة شــكوى إىل 

النيابــة العامــة معتقــدة أّن العبــث مل يكــن هجــوم قرصنــة، بــل نتــج عــن إســاءة اســتخدام الخدمــات اإللكرتونيــة للجنــة االنتخابــات املركزيــة.1٨٦

 خــالل األيــام الثالثــة املخصصــة لعــرض ســجل الناخبــني األويل وتقديــم االعرتاضــات، وصــل )17٦( اعرتاضــاً إىل لجنــة االنتخابــات املركزيــة تتعلــق 
يف الغالــب بأخطــاء يف البيانــات الشــخصية للناخبــني. ومتــت مراجعــة االعرتاضــات حتــى 7 آذار )مــارس( 1٨7.2021

االنتخابات السابقة . 3

انتخابات 199٦

يف 20 كانــون الثــاين )ينايــر( 1٩٩٦، أُجريــت أول انتخابــات عامــة فلســطينية وفًقــاً التفــاق أوســلو وقانــون االنتخابــات الفلســطيني لعــام 1٩٩٥، 
حيــث تــم انتخــاب )٨٨( عضــواً يف املجلــس الترشيعــي الفلســطيني وتعيــني رئيــس للســلطة الفلســطينية يف نفــس الوقــت. وقــد ســّجل مــا يزيــد 
عــن مليــون فلســطيني بقليــل للتصويــت، يف حــني كانــت نســبة اإلقبــال )71.7%( يف يــوم االقــرتاع. ويف االنتخابــات الرئاســية فــاز يــارس عرفــات عىل 
منافســته الوحيــدة الســيدة ســميحة خليــل بحصولــه عــىل )٨٨.2%( مــن األصــوات. وتنافــس يف انتخابــات املجلــس الترشيعــي )٦72( مرشــحاً، مــن 
بينهــم )2٥( امــرأة، وفــازت حركــة فتــح بأغلبيــة مريحــة مــن )٥٥( مقعــداً. وقاطعــت حركــة حــامس كال االقرتاَعــني بســبب رفضهــا التفــاق أوســلو. 

وخلــص أكــر مــن )٥00( مراقــب دويل و)2000( مراقــب محــيل إىل أّن االنتخابــات كانــت حــرة ودميقراطيــة.1٨٨

.CEC Launches Field Voter Registration,” 10 February 2021,  https://www.elections.ps/TabId/1069/ArtMID/8994/ArticleID/2637/CEC-Launches-Field-Voter-Registration.aspx”  1٨1
Chacar, Henriette, “Young Palestinians are fed up with their leaders. Can elections bring change?” +972 Magazine, 22 April 2021, https://www.972mag.com/ 1٨2

 palestinian-elections-2021-youth-change/; Asseburg, Muriel, “Palestinian Elections, Finally,” SWP Comment, 29 March 2021, https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C24/.
 For comparison: In the 2006 PLC elections, voter registration stood at around 80%, 75% of which cast their ballots, and in the 2005 presidential vote the turnout was 65%,

despite Hamas› boycott. “The CEC announces the preliminary results of the second PLC elections,” 26 January 2006, https://web.archive.org/web/20090124013414/http://
 .www.elections.ps/template.aspx?id=290; “Palestinian Elections,“ CRS Report for Congress, 9 February 2006, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33269.pdf

.Wafa News Agency, February 21, 2021, https://english.wafa.ps/Pages/Details/123379  1٨3
https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners :1٨٤  انظر

Al-Kassim, M. “Accusations Allege Tampering with Voters’ Records Ahead of Palestinian Elections,” The Medialine, 18 February 2021, https://themedialine.org/  1٨٥
./top-stories/accusations-allege-tampering-with-voters-records-ahead-of-palestinian-elections

CEC Chairman Addressed the Transfer of Registration Centers,” 18 February 2021, https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2659/CEC-”  1٨٦
.Chairman-Addressed-the-Transfer-of-Registration-Centers.aspx

The CEC Announces the End of the Exhibition and Challenge Period,” 4 March 2021, https://www.elections.ps/TabId/1083/ArtMID/9183/ArticleID/2682/The-”  1٨7
.CEC-Announces-the-End-of-the-Exhibition-and-Challenge-Period.aspx

https://www.elections.ps/Portals/0/pdf/Resultselection1996.pdf  1٨٨.  للحصول عىل صورة لإطار القانوين ونقاط الضعف يف االنتخابات، انظر تقرير الحق عن انتخابات عام 1996 والذي 
.https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Joint_Report_on_the_1996_Palestinian_Elections.pdf:ميكن العثور عليه عرب

تسجيل الناخبني يف خان يونس
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االنتخابات الرئاسية لعام 2005

كان مــن املقــرر إجــراء جولــة ثانيــة مــن االنتخابــات العامــة يف عــام 2000 لكنهــا تأجلــت يف أعقــاب انــدالع انتفاضــة األقــى. بعــد وفــاة الرئيــس يــارس 
عرفــات يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 200٤، أصبــح رئيــس املجلــس الترشيعــي روحــي فتــوح رئيســاً مؤقتــاً مبوجــب نــص القانــون األســايس، ودعــا عــىل الفــور 
إىل انتخابــات جديــدة،1٨٩ جــرت يف ٩ كانــون الثــاين )ينايــر( 200٥، وفــاز الرئيــس محمــود عبــاس باالنتخابــات عــىل جميــع منافســيه الســبعة بواقــع )٥,٦2%(. 
وكان منافســه الرئيــيس آنــذاك مصطفــى الربغــويث زعيــم حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية الــذي حصــل عــىل أقــل مــن )20%(.1٩0 ووصــف مراقبــون مــن 

الخــارج االنتخابــات بأنّهــا حــرة ونزيهــة، وبلغــت نســبة املشــاركة )٦٥%( مــن ســجل الناخبــني عــىل الرغــم مــن مقاطعــة حركــة حــامس لهــا.

انتخابات املجلس الترشيعي 200٦

جــرت انتخابــات املجلــس الترشيعــي يف 2٥ كانــون الثــاين )ينايــر( 200٦ بعــد تعديــل قانــون االنتخابــات رقــم 
)٩( لســنة 200٥، وزاد عــدد مقاعــد املجلــس الترشيعــي مــن )٨٨( إىل )132(، وتــم اســتحداث نظــام انتخــايب 
مختلــط واجــراء تعديــالت أخــرى. وبلغــت نســبة اإلقبــال )77%( يف يــوم االنتخابــات مــن إجــاميل الناخبــني 
ــاً بحصولهــا عــىل )7٤( مقعــداً مقابــل )٤٥(  املســّجلني، وقــد حققــت حركــة حــامس فــوزاً كاســحاً ومفاجئ
مقعــداً لحركــة فتــح.1٩1 اســتوفت االنتخابــات بشــكل عــام املعايــري الدوليــة عــىل الرغــم مــن بعــض القضايــا 
الصغــرية واملعيقــات يف القــدس الرشقيــة. مــع ذلــك، ُصــدم املجتمــع الــدويل مــن فــوز حــامس، وهــي تنظيــم 
تصّنفــه كثــري مــن الــدول كجامعــة إرهابيــة، وقوبــل فــوز الحركــة وتشــكيلها الحكومــة الفلســطينية الجديــدة 

باملقاطعــة وقطع العالقــات.1٩2

استطالعات الرأي. 4

استطالع املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية

أظهــر اســتطالع للــرأي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية يف منتصــف كانــون األول )ديســمرب( 2020 أّن ثلثي األشــخاص املســتطلعة 
آراءهــم يطالبــون باســتقالة الرئيــس محمــود عبــاس، وأّن ثالثــة أرباعهــم يؤمنــون بــرورة اجــراء انتخابــات جديــدة، يف حــني توقـّـع ثلثهــم فقــط إمكانيــة 
حصــول انتخابــات. وقــال حــوايل )٦٩%( أنهــم سيشــاركون يف انتخابــات املجلــس الترشيــع، حيــث ســتحصل حركــة فتــح عــىل )3٨%( وحركــة حــامس عــىل 
)3٤%(. كان تأييــد حركــة حــامس أعــىل يف غــزة، يف حــني كان تأييــد حركــة فتــح أعــىل يف الضفــة الغربيــة. بصــورة إجامليــة، أيــد )٥٦%( مــن املســتجيبني 
إجــراء االنتخابــات حتــى لــو كانــت بــدون القــدس الرشقيــة، بينــام عــارض )3٩%( الفكــرة. ورأى )7٦%( أّن حركــة فتــح لــن تقبــل فــوز حركــة حــامس، يف 
حــني رأى )٥٨%( أّن حركــة حــامس لــن تقبــل فــوز حركــة فتــح. ويف ســؤالهم عــام إذا قــام مــروان الربغــويث بتشــكيل قامئــة لخــوض االنتخابــات قــال )%2٥( 
مــن املســتطلعني أنّهــم ســيصوتون لــه، مــام يقلــل حظــوظ قامئــة حركــة فتــح الرســمية إىل )1٩%( فقــط. أّمــا عــن خــوض محمــد دحــالن لالنتخابــات يف 

قامئــة منفصلــة فســتحصل عــىل )7%( مــن أصــوات الناخبــني، وســتقل نســبة فــوز قامئــة فتــح الرســمية إىل )%27(.1٩3

ــات بواقــع  ــاس ســيخر االنتخاب ــة، أظهــر االســتطالع أّن محمــود عب ــاس ورئيــس حركــة حــامس إســامعيل هني ــات رئاســية بــني محمــود عب يف انتخاب
)٤3%( مقابــل )٥0%( إلســامعيل هنيــة، مــع ارتفــاع نســبة تأييــد محمــود عبــاس يف الضفــة الغربيــة وارتفــاع نســبة تأييــد اســامعيل هنيــة يف غــزة. أّمــا 
إذا كان الســباق الرئــايس بــني مــروان الربغــويث وهنيــة، توقــع االســتطالع فــوز الربغــويث بنســبة )٦1%( مقابــل )37%( فقــط لهنيــة. أّمــا إذا كان التنافــس 
للرئاســة بــني رئيــس الــوزراء الحــايل محمــد اشــتية وإســامعيل هنيــة، فــإن كالهــام ســيحصل عــىل )٤7%(. مــن بــني جميــع املســتجيبني، اعتــرب )%2٥( 
فقــط أّن الرئيــس محمــود عبــاس املرشــح األفضــل لحركــة فتــح، فيــام اعتقــد )٥2%( أن الحركــة لديهــا مرشــحني أفضــل )الربغــويث، دحــالن، اشــتية(. ويف 
حــال امتنــاع الرئيــس محمــود عبــاس عــن الرتشــح لالنتخابــات الرئاســية فــإّن )37%( ســينتخبون مــروان الربغــويث، )23%( ســينتخبون اســامعيل هنيــة، 

)7%( ســينتخبون محمــد دحــالن.

ورأى )2٨%( مــن املســتطلعني أّن اســتعادة الوحــدة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــي أولويــة قصــوى يف االنتخابــات الفلســطينية، بينــام قــال )%2٤( 
أّن األولويــة هــي تحســني األوضــاع االقتصاديــة، )1٨%( رفــع الحصــار عــن غــزة، )1٥%( محاربــة الفســاد، )٦%( اســتعادة الحيــاة الدميقراطيــة. يف املحصلــة 

النهائيــة، اعتقــد )٥2%( مــن املســتجيبني أّن االنتخابــات لــن تكــون حــرة وال نزيهــة.

 .Palestinian Elections,“ CRS Report for Congress, op. cit”  1٨٩
 .CEC: https://www.elections.ps/Portals/0/pdf/SummaryPresidentialElectionsFinalResults2005.pdf  :انظر  1٩0

.CEC, Legislative elections 2006: https://www.elections.ps/tabid/236/language/en-US/Default.aspx  1٩1
 .Morro, Paul, “International Reaction to the Palestinian Unity Government,” CRS Report for Congress, 9 May 2007, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22659.pdf  1٩2

.PCPSR, Public Opinion Poll No. 78, December 2020, https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2078%20English%20fulltext%20December%202020.pdf  1٩3
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املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، استطالع آذار )مارس( 2021

ــاس يف أّن  ــاءل الن ــادة تف ــع زي ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية وبالتزامــن م ــد أجــراه املرك ــر اســتطالع جدي ــارس( 2021 أظه يف آذار )م

االنتخابــات ميكــن أن تجــري بالفعــل )ثلثــي املســتطلعني مقابــل الثلــث فقــط يف ديســمرب(، بــدا أن الــرأي العــام بــدأ يتّجــه قليــالً لصالــح حركــة فتــح 

ويبتعــد عــن حركــة حــامس“.1٩٤ وظلــت املطالبــات بــرورة إجــراء االنتخابــات عاليــة بواقــع )%7٦(.

إذا رفضــت إرسائيــل إجــراء االنتخابــات يف القــدس الرشقيــة، رأى )٦٥%( مــن املســتطلعني )مقابــل ٥٦% ســابقاً( رضورة مــي العمليــة االنتخابيــة قدمــاً 

مــع تصويــت املقدســيني خــارج حــدود البلديــة، بينــام رفــض )27%( الفكــرة )مقابــل 3٩% يف الســابق(، وهــو دليــل عــىل زيــادة اســتعداد الفلســطينيني 

للمنــاورة حــول قضايــا مهمــة يف ســبيل حاميــة العمليــة االنتخابيــة.

وعندمــا طُلــب منهــم اختيــار الفصيــل \ التنظيــم الــذي ســيتوىل رئاســة الحكومــة املقبلــة، أجــاب )3٨%( منهــم حركــة فتــح، )22%( حركــة حــامس، )%2٩( 

منهــم مل يرشــح أي تنظيــم / فصيــل.

وبافــرتاض أن مــروان الربغــويث سيشــكل قامئتــه املســتقلة لخــوض االنتخابــات فإنهــا ســتحصل عــىل )2٨%( مــن األصــوات )مقابــل 2٥% ســابقاً(، مــام يقلــل 

نســبة فــوز قامئــة حركــة فتــح الرســمية إىل )22%(. أّمــا لــو شــكل محمــد دحــالن قامئتــه املســتقلة فســتحصل عــىل )10%( )مقابــل 7% ســابقاً(، وهــو مــا 

يقلــل حصــة القامئــة الرســمية لحركــة فتــح إىل )2٩%(. أّمــا يف حــال تشــكيل نــارص القــدوة قامئتــه املســتقلة فســتحصل عــىل )7%( مــن األصــوات، يف حــني 

ســتحصل عــىل )11%( لــو حظيــت عــىل تأييــد مــروان الربغــويث، مقابــل )30%( ســيصوتون لقامئــة حركــة فتــح الرســمية.

وبلــغ تأييــد فكــرة القامئــة املشــرتكة بــني حركتــي فتــح وحــامس )٥7%( مــن إجــاميل األصــوات، بينــام عــارض )3٨%( الفكــرة. وأظهــر االســتطالع أّن حركــة 

فتــح ســتتفوق عــىل حركــة حــامس بواقــع )3-13( نقطــة مئويــة يف انتخابــات املجلــس الترشيعــي.

ــا لــو تــم ترشــيح الرئيــس محمــود عبــاس  يف االنتخابــات الرئاســية، أظهــر االســتطالع أّن مــروان الربغــويث ســيفوز عــىل جميــع املرشــحني اآلخريــن. أّم

ــة عــىل )٤٦%( )مقابــل ٥0% ســابقاً(. ــة فقــط، فســيحصل محمــود عبــاس عــىل )٤7%( )مقابــل ٤3% ســابقاً( وهني وإســامعيل هني

وظلــت اســتعادة الوحــدة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــىل رأس أولويــات االنتخابــات الفلســطينية )بواقــع 2٨% كــام يف الســابق(، تليهــا األوضــاع 

االقتصاديــة، ومكافحــة الفســاد ورفــع الحصــار عــن غــزة، بينــام أجــاب )2%( فقــط مــن املســتطلعني أّن األولويــة هــي إنشــاء نظــام ســيايس دميقراطــي. 

وعنــد ســؤالهم عــن الطــرف األكــر قــدرة عــىل الوفــاء بأولوياتهــم، اختــار )31%( مــن املســتجيبني حركــة فتــح، )22%( حركــة حــامس، )1٩%( ال أحــد.

ــني الرئيســيني  ــات ســيقبلها الالعب ــأّن نتيجــة االنتخاب ــن تكــون حــرة ونزيهــة، وأكــر مــن )٦0%( مل يثقــوا ب ــات ل بصــورة عامــة، رأى )٤٨%( أّن االنتخاب

حركتــي فتــح وحــامس.

استطالع مركز القدس لإلعالم واالتصال نيسان )ابريل( 2021

وفًقــاً الســتطالع أجــراه مركــز القــدس لإعــالم واالتصــال يف النصــف األول مــن نيســان )ابــري( 2021، قــال 2٦% مــن املســتطلعني أنــه مــن غــري املحتمــل 

أن يشــاركوا يف التصويــت، وذلــك بســبب عــدم ثقتهــم يف أن املرشــحني أو االنتخابــات ســتكون ”ذا جــدوى“. وقــال حــوايل )٤٤%( أن االنتخابــات ســتؤجل، 

بينــام رأى )3٩%( منهــم أنهــا ســتجرى يف موعدهــا. وأشــار )27%( مــن املســتجيبني أنّهــم ال يتوقعــون أن تكــون االنتخابــات نزيهــة. إاّل أّن )٦2%( مــن 
املســتطلعني فضلــوا إجــراء انتخابــات تحــت أي ظــرف مــن الظــروف بــدالً مــن انتظــار املصالحــة.1٩٥

وتوقــع االســتطالع فــوز حركــة فتــح بنســبة )2٥%(، تليهــا قامئــة القــدوة / الربغــويث يف   املرتبــة الثانيــة )13%(، تليهــا حركــة حــامس يف املرتبــة الثالثــة )٨%(. 

ومــن غــري الواضــح مــا إذا كان املســتجيبون عــىل درايــة بأســامء ومرشــحي جميــع القوائــم.

يف حال جرت انتخابات رئاسية بني الرئيس محمود عباس ومروان الربغويث واسامعيل هنية، سيفوز مروان الربغويث بنسبة )33.٥%( متقدماً عىل الرئيس 

محمود عباس )2٤.٥%( واسامعيل هنية )٥.%10(.

 .PCPSR, Public Opinion Poll No. 79, March 2021, https://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll%2079%20English%20press%20release%20March%202021.pdf  1٩٤
JMCC, Poll No. 97 - Palestine Before the Elections, April 2021, http://www.jmcc.org/documentsandmaps.aspx?id=892  1٩٥
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القوائم االنتخابية األولية. 5

الشعاراالسم االول عىل القامئةعدد النساءعدد االعضاءاسم القامئة

246فلسطني للجميع
مفيد محمود موىس الحساينة

6122قامئة التغيري الدميقراطي
إبراهيم عبد القادر أبو حجلة

186كرامتي الشبابية املستقلة
حسام حسني ابراهيم يوسف

236الوفاء والبناء
عصام حلمي عيل حامد

309حراك طفح الكيل
زياد محمد عيى عمرو

املبادرة الوطنية الفلسطينية "للتغيري وإنهاء 

االنقسام"
5016

مصطفى كامل مصطفى الربغويث

287تجمع الكل الفلسطيني
بسام احمد عبدالله القواسمي

4611وطن للمستقلني
حسن عبد الفتاح عبد الحليم خريشة

عودة محمد عوض العمو186فلسطني تجمعنا

خليل إسامعيل إبراهيم الحلية 13133القدس موعدنا

سمري عبد القادر محمد املشهراوي 13234املستقبل
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4012العودة
جواد حسني عبد الفتاح دار عيل

)الصقر ابو الساده( 

مصطفى موىس حسني زقوت349عائدون

نقوال سابا نقوال خميس266القامئة املستقلة

195عدالة
فايز ابراهيم صالح فريجات

وليد محمود عبد الفتاح األرضية187العهد للوطن )مستقلة(

صهيب عطيه عبد املعطي زاهده 228الفجر الجديد

خالد بديع عثامن دويكات257الحراك الفلسطيني املوحد

6519نبض الشعب
أحمد سعدات يوسف عبد الرسول

)ابو غسان( 

مجاهد منر احمد نبهان )العميد(176نهضة وطن

انس سمري مصطفى اسطه2810نبض البلد

مازن خليل يوسف مداين 217العدالة والبناء

خالد محمود احمد الحلو206كتلة العهد والوفاء )املرابطون(

ايهاب جوده يونس النحال266صوت الناس
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7524اليسار املوحد
 فدوى صليبا قسطندي خر )أم 

صليبا(

يونس سامل جرب الرجوب )ابو صامد(216الحركة الوطنية )حق(

سالم خالد عبدالله فياض5116معا قادرون

أحمد محمد عبد الرحمن اطميزة 174فلسطني املوحدة

خليل ذيب ناجي عساف269تجمع املستقلني

أمجد رفيق عبد السامل شهاب247الحرية والكرامة

فادي صالح ابراهيم الشيخ يوسف175ُحلم التجمع الشباب املستقل

186املستقبل الفلسطيني
أحمد فؤاد منر أحمد املزيني )ابو 

النمر املزيني(

187قامئة كفاءة
يونس مجدي فياض ابو معيلق )«أبو 

مهدي»(

تيسري فتوح ابراهيم حجه167قامئة العدالة للجميع املستقلة

5616قامئة الحرية
محمد نارص جرير نعامن القدوة 

)نارص القدوة(

13234قامئة حركة فتح
محمود عثامن راغب العالول

)ابو جهاد( 
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صناديق االقرتاع املجمعة، انتخابات عام 200٦.

حقوق الطبع الواردة يف الصفحات )10-32( بإذن من لجنة االنتخابات املركزية.
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