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 مقدمة:

  مسففففففففففففا  الديم را يالفي   هاما   حدثا  ،  الضفففففففففففف ة ال ر يةانتخابات الهيئات المحلية في ُيعتبر إجراء 
، في كافة ال لسفففففففضيوي، دوفففففففرد ت جد  تها بعد  اجير في الضففففففف ة ال ر ية، دان ضا  في  ضا    ت

ال حففاجات دالو ففابففات دم ففال   مرد ا  بففال ضففاتففات دالهيئففات الففدء بففالنتخففابففات العففامففة دالمحليففة د 
 الضلبة.

  ،الثانية   بمرحلتها  العملية النتخاالية باهتمام بالغ    للد اسفففات السفففترا ي ية   مؤسفففسفففة با  ثيو   ت  ابع
( هيئة  50في )  دأقيمت ( محافظة بالضفففف ة ال ر ية بما فيها ال دم المحتلة،  11في ) أجر ت التي د 

( أما %64.4ال وائم المسففففففففت لة ما نسففففففففبت  )  ت  مثل  (  ائمة انتخاالية234فيها )  ت  وافسففففففففد محلية،  
حوا   ئي  ل وة النتخابات المرك  ة،  ( بحسفففص  حفففر حات  %35.6الففففففففففففففففف )  فتمثلت ال وائم الح  ية 

فيما    .2022أذا / ما م   26صففر في المؤ مر الحففح ي الحففباحي ال ف ت د في مدبوة البيرت  ان
  ف  بالر م من التحديات التي .  من أصففففحا  حق ال ترا   %(53)  العامة  الل ت نسففففبة المةففففا كة

ال ضاتات  د  دالسففففففففففففتمرا  في كافة الموا ق  إجراء انتخابات جد  ة  تحففففففففففففف بالديمومةحائال  أمام 
 ال لسضيوية.  دالمؤسسات 

إجا ت   تل إن النتخفابفات في السففففففففففففففيفا  ال لسففففففففففففففضيوي،  عوي  فد ت البو  الم تم يفة ب فر م ونفا هفا 
دأن الم تمع ال لسفففففضيوي يسفففففتحق أن ي ون ل  جدلة ،  را ي دجد ف و مؤسفففففسفففففات الددلة بةففففف ر جيم

د  د   ؛ فالمؤسفففسفففات العامة دالمحلية  مثر الددلة ال لسفففضيوية المامولة.مسفففت ل  كب ية الم تمعات 
الضفف ة ال ر ية   -با  ثيو  في العدبد من الرام ها التي  و  ها تل  مسففتوف فلسففضينالحظة أن  الم

البو     د ه سفففففففع  إل   ع    بالةفففففففرالة مع المؤسفففففففسفففففففات المحلية دالددلية،    -دال دم د ضا    ت
، خاصفففة في وفففوء ما يلت إلي   حدبدا    ضا  الةفففبا   في ع    المةفففا كة السفففياسفففية،  د   الم تم ية

جد  ة النتخابات التي  عضلت ب عر العدبد من العوامر دالمسفففففففببات، دكان الن سفففففففام ال لسفففففففضيوي  
 ، دال ف أثر بة ر مباشر تل :العامر الرئي 

 دورية االنتخابات أواًل: 

لم   ر النتخابات ال لسففففففففضيوية بةفففففففف ر جد ف دموتظم مو  نةففففففففات السففففففففلضة ال لسففففففففضيوية في العام 
انونية التي أدوففففحت المدج النتخاالية. تالدت تل  ذل ، ت دت م، د حسففففص الوحففففو  ال 1994

. د عد الن سففففففام  2006- 2004النتخابات العامة دالبلدية من خال   وافق فحففففففائلي في ا توام  
  عضلت العملية النتخاالية بة ر كامر. 2007ال لسضيوي في العام 
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 هندسة االنتخابات -

  2012  ال ر يففة جدن  ضففا    ت في ا توام  أجر ففت انتخففابففات البلففديففة في محففافظففات الضفففففففففففففف ففة
دلم   ر أف دك ل  شفففهدت بعال ال حاجات دالم ال  الضالالية انتخابات شفففب  جد  ة،  ،  2017د

 انتخابات محلية في  ضا    ت مو  الن سام ال لسضيوي. 

 عد إجراء ل اءات دمةفففففاد ات الين الحركات دا ح ا  ال لسفففففضيوية، خاصفففففة حركتي فت  دحمام د 
 م التوافق تل  إجراء د وفاء  تل  الت فاهمفات الو ويفة  دالتي سففففففففففففففميفت ب ولت )العفالو  دالرجو (،  

النتخابات العامة دالم ل  الو وي لموظمة التحر ر ال لسفضيوية، دتلي  أصفد  الرئي  ال لسفضيوي  
تل  ثالث مراحر:   2021  مرسففوما  بةففان إجراء النتخابات في كانون ثاني/ بوابرحموج عبام  م

، حيث د د شففففهدت فلسففففضين حرالا  سففففياسففففيا  داجتماعيا   التةففففر  ية، دالرئاسففففية، دالم ل  الو وي.
 .(  ائمة انتخاالية للم ل  التةر عي36س لت الل وة المرك  ة لالنتخابات )

 را ية اإلي االية كثيرا ، إذ أصفففففففففد  الرئي  ال لسفففففففففضيوي مضلع نيسفففففففففان/ أالر ر ا جواء الديملم  دم  
، مرسفففففففففوما   ئاسفففففففففيا  أجر في  النتخابات جدن أن يحدج موتدا  أخر، ال   عة موع إسفففففففففرائير  2021

 إلجراء النتخابات في ال دم. 

 االنتخابات المناطقية -

د الوظر لعدج ال وائم التي   دمت   الضفففففف ة ال ر ية،المرحلة الثانية في  -أجر ت النتخابات البلدية  
لنتخابات الهيئات المحلية سففففواء التي  مثر ا ح ا  ال لسففففضيوية أد الم تمع المدني ال لسففففضيوي؛  
نسفففففتضيع ال و  بان هواش  عضا د واف  جيم را ي ح ي ي في النتخابات، ل سفففففيما في البلديات 

 . تمع ال لسضيويالمرك  ة التي  مثر شرائ  كبرف من الم

د الر م من مةفا كة العدبد من ال وف دال حفائر سفواء بةف ر مباشفر أد من خال  ال وائم المسفت لة، 
بففاتتبففا هففا  م ت أت  دمخففال ففة لمففا  م التوافق تليفف  مع ت ففد النتخففابففات   فضفففففففففففففففت حركففة  حمففام   

 ؤ ة ال حففائر    دكانت   ال حففائر، مضالبين الففففففففففففففففف  انتخابات شففاملة مت اموة أد ب دد   موي محدج .
دال وف السفياسفية ا خرف في المةفهد ال لسفضيوي، ما الين مؤ د دمعا ر إلجراء النتخابات البلدية 

 جدن النتخابات العامة. 

 حركة ال هاج في أثواء سفففففففير العملية النتخاالية أجرت دكالة سفففففففود اإلخبا  ة م االلة صفففففففح ية مع 
ألد ال ياجف في حيث  ن  في الضفففففففف ة ال ر ية،  اإلسففففففففالمي  د ال بهة الديم را ية لتحر ر فلسففففففففضي
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إن اإلقبا  تل  النتخابات المحلية ال ا  ة في الضففففف ة ال ر ية، ُيةفففففير إل  سفففففعيد نخلة،   ال هاج  
دأوفففففاة نخلة بضفففففرد ت  اختيا  من ُيمثل  تل  كافة المسفففففتو ات ،   فرصفففففة  وفففففرد ت مو  الةفففففعص 

  الرئاسففففففففية دالتةففففففففر  ية ر يص البيت ال لسففففففففضيوي الداخلي د ح يق المرج ية المر بضة بالنتخابات  
  .دالم ل  الو وي

الدد ه شففففففففففففففدج تضففففففففففففففو الل وة التو ي ية لموظمة التحر ر تن ال بهة الديم را ية،  م ف   ا  تل   
محادلة لتهيئة الووفففع دلو ج ئيا إلجراء  وفففرد ت اسفففتالما  النتخابات المحلية في  ضا    ت، في  

  تبر  ل   ون فلسفففففضين  عبام بعد اإلجلء بحفففففو   محموج   فيما صفففففر  الرئي  النتخابات العامة.
 نامر بان  عم النتخابات في كر ا  اوفففي ال لسفففضيوية، دلي  ف ل في الضففف ة ال ر ية، دأن بتا   

 ا  اوي ال لسضيوية .لوا أن ن رف النتخابات الرئاسية دالتةر  ية في كر 

بتض  من خال  التحر حات الففففف متواف ة/ المتوا ضة لالافة ال وف دا ح ا  السياسية، بان اإليمان  
بإجراء النتخابات ال لسفففففففففضيوية حق، داإلشففففففففف اليات  المن في يليات د واف ات التو ي . د الر م من  

 جر إجراء النتخابات.ذل  لم نةهد حرالا  ح ي يا  لمعال ة اإلش اليات ال ائمة من أ

 ثالثًا: معالجة اإلشكاليات التي تقف حائاًل أمام انعقاد االنتخابات

د ةففففدج تل  جد  تها أيا    ،فلسففففضينفي با  ثيو  إجراء النتخابات العامة دالمحلية  دتم مؤسففففسففففة  
لانت نتائج الحففففففودد ؛ فهي حق جسففففففتو ف بحسففففففص ال انون ا سففففففاسففففففي ال لسففففففضيوي المعد  لعام  

  العامة دالمحلية. -دال وانين الواظمة للعملية النتخاالية، 2003

الوظام    ضرد  ة لتاهيرالاإلصالحات  لضمان جد  ة النتخابات في فلسضين بتوجص إجراء بعال  د 
اإلصفففالحات ال انونية أد السفففياسفففية أد الم تم ية،    تبرجراء النتخابات  إل لسفففضيوي  السفففياسفففي ال

معال ة  ل   المسفففففاتدت في  في ه ا ال انص م موتة معابير من شفففففانهاد  دم مؤسفففففسفففففة با  ثيو   
 اإلش اليات د ع   إجراء النتخابات، دهي: 

 التدرج والمرحلية -

هوال  م موتة  حديات   ف أمام انع اج النتخابات، لالوها ليست تل  ن   المستوف دال د ، فإن 
لم نسفففتضع إجراء انتخابات تامة، فباإلم ان إجراء النتخابات المحلية دالو االية دالضالالية. دهو ما 

الهرم يع   صفففففد  التوج  للحفففففودد ، إذا ما ت دنا النتخابات بةففففف ر  د   ي مت امن من أسففففف ر 
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الديم را ية الةففففففاملة في مسففففففا  خضوت أدل  في ؛ فانع اج النتخابات يةفففففف ر دصففففففول   تل  الهرم
 فلسضين.

 : االنتخابات قضايا -

، ظهرت العففدبففد من  في  ضففا    ت  دالتي أل يففت   2017من  خال    ر فف  النتخففابففات في العففام  
دمن سفيؤمن الحفواجبق، د يرها من اإلشف اليات،    ،كالمحالم المختحفة في النتخابات اإلشف اليات  

من خال  الحوا  الهاجة دالبواء لت لير التي من الضفرد ف العمر من الالر ال لسفضيوي لمعال تها،  
 لافة الع بات أمام انع اج النتخابات في  ضا    ت.

 في ضوء ما سبق، تؤكد مؤسسة بال ثينك على ما يلي:

، د ع    ا نةففففففضة  دتم المحففففففالحة الم تم ية   ا التيالسففففففتمرا  في الرام ها دنةففففففا ا ه -
 د  ص  ضاتات    ، خاصةالمةا كة السياسيةب   فع مستوف الوتيدالتد  بات التي  ستهدة  

العملية  في تل  المةففففففففا كة داسففففففففعة من الةففففففففبا ، دالمرأت ال لسففففففففضيوية كي ي ونوا  اج  ن
  الديم را ية دالنتخابات.

كفاففة الخضوات داإلجراءات التي  ؤجف لنع فاج النتخفابفات   مؤسففففففففففففففسفففففففففففففففة بفا  ثيوف  دتم ف -
الةفاملة، د    خضوات تملية ح ي ية من كافة ال وف السفياسفية من أجر إجرائها، تل  أن 

إجراءها إل  اإل اجت السفففففياسفففففية ال لسفففففضيوية، د رف    ع بدأ النتخابات المحلية دالتي يخضففففف
دالهيئات ب  ت دالضفففففف ة،  م ال  الضلبة  جد  ة في  مؤسففففففسففففففة با  ثيو  بان  بدأ بانتخابات 

دالتي  ؤجف بالوهاية لنتخابات الم ل  الو وي   ل حاجات دالو ابات . دك ل  االمحلية ب  ت
 .لموظمة التحر ر

  ا خاذ خضوات جاجت لسفففففتعاجت الحيات الديم را ية تل   أسفففففها إنهاء الن سفففففام السفففففياسفففففي، -
نه ها الحوا ف مع كافة ا  راة في محادلة   لير  السففففففتمرا  في  تل    با  ثيو     ؤكد د 

ف وت الن سففففففففففففام، دالسففففففففففففتمرا  في العمر مع الةففففففففففففركاء المحليين دالددليين، دالبواء تل   
 الخضوات الساب ة التي انت تها المؤسسة كالو  ة السو سر ة إلنهاء الن سام.


