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 كريوهي مؤسسة تف ،للدراسات االسرتاتيجية ومدير مؤسسة ابل ثينك مؤسسشعبان: عمر 
من أزمة االنقسام   للخروجأنتجت خارطة طرق  قد كانت  وحبث فلسطينية مستقلة يف قطاع غزة

له  و  ،ابحث متخصص يف االقتصاد السياسي الفلسطيينالكاتب  .2007يف سبتمرب وذلك 
  ،وقضااي الشباب ،واملصاحلة الفلسطينية الداخلية ،إبعادة االعمار لقطاع غزةأعمال ذات عالقة 

شهادة   حيمل .ويسكن يف قطاع غزة  1962من مواليد وهو   .والتنمية يف فلسطني ،واالنتخاابت
مستشارا  . عمل 1995 حيث خترج منها يف عام املاجستري من جامعة ستريلنج يف اسكتلندا

االجنبية يف االراضي الفلسطينية. نشر للعديد من املشروعات الدولية واملمثليات  اقتصاداي
عشرات املقاالت واالحباث يف اجملالت والصحف الدولية. شارك كمتحدث يف العديد من 

 ..طاألوسحول قضية الشرق  وأورواباملؤمترات الدولية يف أمريكا 
 

  

 
 
 
 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات    2000مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام  مؤسسة أكادميية علمية حبثية  

الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي   الفلسطينية  السياسات  الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث:  املعرفة  املركز إىل تطوير  والسياسة اخلارجية؛  العامة. يهدف 
ابلسياسات املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة   ثوالبحو 

اي ومشاكل تواجه  الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا
يلتزم   الساعة، ونشاطات أخرى.  املتعلقة بشؤون  املؤمترات واحملاضرات واملوجزات  القرار ووضع حلول هلا، وعقد  الفلسطيين  اجملتمع الفلسطيين وصانع  املركز 

                                                                                             وتبادل اآلراء.                                                                                                            ولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبريللبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الد
سـحي. تقوم هه   يتم القيام ابلنشـاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة البحث امل

الرأي العام، وتشـــكيل   الوحدات مبمارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعات
ى املوضــــــوعات  فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هه  الوحدات ابلرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلســــــطينية وعل

 .واألكادمييالسياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
. تتناول هه  األوراق قضــااي ســياســاتية داخلية وخارجية مم اجملتمع  2022وراق الســياســاتية النقدية اليت يصــدرها املركز للعام  ضــمن األ  ةنيالثاهي هه  الورقة 

 الفلسطيين وصانع القرار.
 

         
   رام هللا، فلسطني ، 76 شارع اإلرسال، ص.ب 

 2964933-2-970+ ت:
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 بداية اخلروج من املأزقغزة استكمال االنتخاابت احمللية يف قطاع 
 عمر شعبان 

 
ما يعانيه من حصار وانقسام  رؤية  احلالية لقطاع غزة إال من خالل  الصعبة  ال ميكن فهم األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنفسية  

سياق األحداث السياسية الداخلية ما بني لقاءات وحوارات مل تفض  ومن خالل وضع ذلك يف  ،  2007وحروب متكررة منه عام  
ومع تعهر إجراء االنتخاابت العامة    لمجلس الوطين.لو   للمجلس التشريعي وللرائسة  راء االنتخاابت العامةإلجمل تنفه  ملصاحلة، وتوافقات  

جرت    . االنتخاابت احمللية يف قطاع غزة  استكمال الورقة    تقرتح هه  األزمات املتالحقة لقطاع غزة،  ضغط  على املدى املنظور، ويف ظل  
آلية  ترى الورقة أن االنتخاابت احمللية قد توفر    .غزةثالث مرات يف حمافظات الشمال دون قطاع    2005  عام  منه  احمللية االنتخاابت  

ز  ي عز ت للتغيري من شأهنا تعزيز ثقة اجملتمع احمللي ومشاركته ابإلدارة واحلكم، و   متاحة فرصة  توفر  قد  و   ، للخروج من املأزق بشكل تدرجيي 
إن     .يف قطاع غزةامللحة  املشاريع ملعاجلة األزمات واملشاكل البيئية  تسمح جبهبوقد   ،لعاملاالتصال والتواصل ما بني البلدايت احمللية وا

استمرار األمر الواقع لن يؤدي إال إىل املزيد من اآلاثر السلبية على السكان، حىت وإن اجتهدت حركة "محاس" يف حتسينه؛ فقد تضررت  
 أبدت جهداً من أجل تعيني األفضل يف إدارة اهليئات احمللية.  كانت  وإن  حىت احلركة يف تعيني رؤساء البلدايت 

 
 االنقسام واحلصار قطاع غزة بعد مخسة عشرة عاًما من  

 يتصف الوضع الراهن يف قطاع غزة مبؤشرات أربع رئيسية: 

 أدى االنقسام السياسي إىل تعطل العملية الدميقراطية وانشطار انسداد األفق السياسي وضياع احللم الفلسطيين يف التغيري:  -أوالً 
املرجح أن يستمر االنقسام الفلسطيين يف ظل غياب آفاق املصاحلة الفلسطينية عن أجندة الطرفني  النظام السياسي الفلسطيين، ومن  

 وفشل مجيع اجلهود الدولية واإلقليمية يف حتقيقها منه بداية االنقسام 

ياة يف قطاع غزة، مبا  املتكررة يف تدهور حاد يف مجيع مؤشرات احل  واحلروبتسبب احلصار اإلسرائيلي  تدهور املؤشرات النوعية:  -اثنياً 
ابت   حيث  واالقتصاد،  والتعليم  الصحة  ذلك  أصل    1.3يف  من  املساعدات    2.1مليون  إىل  حيتاجون  غزة  يف  فلسطيين  مليون 

%  34.8ابملقارنة مع املتوسط الهي كان يبلغ    2022% خالل الربع األول من عام  46.6مستوايت البطالة إىل    عت ارتفو  ،1الغهائية 
 .2% من األسر الفلسطينية يف قطاع غزة حتت خط الفقر 81.4، يف حني تعيش 2006يف عام 

 
  OCHA https://bit.ly/3c8V9fe:، 2202حزيران/يونيو  -عاًما  15قطاع غزة | األثر اإلنساين للحصار املتواصل منه  1
  https://bit.ly/3pzqPNQتقرير حول الفقر يف قطاع غزة، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان:  2

https://bit.ly/3c8V9fe
https://bit.ly/3pzqPNQ
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إىل مخسة حروب كبرية وعشرات   2007تعرض قطاع غزة منه استمرار جوالت التصعيد بني التنظيمات يف غزة واالحتالل:  -اثلثاً 
شرائح اجملتمع وتدمري عشرات آالف املنازل ومرافق البنية  احلروب القصرية والتوترات العسكرية واالمنية مما تسبب آبالف الضحااي من كل  

 التحتية.  

ساهم االنقسام واالقتتال الداخلي بشكل مباشر يف فصل النظام السياسي وتغييب العملية   آاثر نفسية واجتماعية وتطرف:  - رابعاً 
ع  ا رتف. كما أدى ذلك الانعدام أفق بني الغزيني و أيس  إىل حالة إحباط و مما أدى  الدميقراطية وحرمان السكان من حقهم يف اختيار ممثليهم  

حماوالت االنتحار، وانتشار  حاالت  من مسبوقة  ستوايت أخرى غري مل واىل الوصول، 3% 37إىل الشباب   بني  يف اهلجرة   الرغبةمعدالت 
 الغربية. االنقسام السياسي والقانوين بني قطاع غزة والضفة ، وإىل تعزيز خطاب الكراهية والتحريض 

عالوة على ذلك، دفعت الظروف املعيشية القاهرة وتفشي مظاهر الفساد يف الطبقتني السياسية واالقتصادية وسيادة نزعات االنتقام  
يف جلسة يف مقر اجمللس التشريعي    2015. وقال القيادي يف حركة محاس خليل احلية عام  4العديد من الشبان لاللتحاق ابلفكر املتطرف 

"رسالتنا للعامل كله الهي خيشى من اإلرهاب والتطرف أن أتخري اإلعمار وإبقاء احلصار على قطاع غزة جيعل هناك بيئة مناسبة  بغزة إن 
  لتفريخ التطرف وزايدة اإلرهاب."

وانطالقا من حقيقة أن استمرار الوضع االقتصادي والسياسي كما عليه أصبح مستحيال وثقيال وميثل مديدا متواصال لوحدة الشعب  
الفلسطينية خليار املنطقة   إمتام املصاحلة، ورفض كل من مصر والسلطة  النمو االقتصادي والتطور السياسي، ويف غياب فرص  وفرص 

ألنه بنظرمها يعزز فصل القطاع بعيًدا عن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، ووضع إسرائيل قيوًدا مشددة  التجارية بني مصر والقطاع  
على نوعية البضائع اليت تدخل غزة، حبجة منع دخول بضائع "ثنائية االستخدام، وعلى التبادل التجاري مع الضفة الغربية وإسرائيل، فإن  

 فظات غزة قد يشكل مدخال للخروج التدرجيي من األزمة.   استكمال االنتخاابت البلدية يف حما

 

 ملاذا االنتخاابت؟ 
 هناك أربعة أسباب تدعو إلجراء االنتخاابت احمللية: 

فرصة للتغيري    له تشكل االستجابة  و   ا نص عليه القانون مب  ء إيفاهو  انتخاابت اهليئات احمللية    إجراء   إناالستجابة لالستحقاق القانوين:  
كة  والتنمية املستدامة بعد سنوات من التوقف واالنقسام، وتشكل فرصة لكسر اجلليد والبناء وابرقة أمل للفئات الشبابية اليت تتطلع للمشار 

   السياسية واجملتمعية.

اليت تعتمد بشكل كبري على الدعم الدويل، يساهم يف    ، إن جتديد شرعيات اهليئات احمللية   : جتديد الشرعيات يعظم االتصال الدول 
يف جمال  تعاين منها حمافظات قطاع غزة  احلصول على املنح واملشروعات واملساعدات، خاصة وأن هنالك جمموعة كبرية من التحدايت  

 البيئة والنظافة والصحة. يف البنية التحتية ومشاكل   يف  وتدهور للجمهور تقدمي اخلدمات 

 
  https://bit.ly/3pEJjfW: 2021فلسطيين للبحوث السياسية واملسحية، أيلول/ سبتمرب أي مستقبل لقطاع غزة يف السنوات اخلمسة املقبلة، عمر شعبان، املركز ال 3
  https://bit.ly/3CrW5WMغزة:  -للدراسات االسرتاتيجية للباحث الشاب: غسان الزعانني، ورقة حبثية، ابل ثينك –تداعيات إلغاء االنتخاابت احمللية  4 

https://bit.ly/3pEJjfW
https://bit.ly/3CrW5WM
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تشكل إجراء انتخاابت اهليئات احمللية يف قطاع غزة فرصة حقيقية    :هليئات احمللية خطوة أوىل يف طريق االنتخاابت العامة انتخاابت ا
لعمل مع احلكومة اإلسرائيلية إلجراء االنتخاابت  على ا اجملتمع الدويل    ثإلقناع اجملتمع الدويل للمثول أمام رغبة الفلسطينيني ابلتغيري، وحت

 العامة. 

للمسار الدميقراطي والعملية االنتخابية،    ها وأتييد  اتظهر إمياهن  " محاس" مببادرة من  إجراء انتخاابت اهليئات احمللية    نإ“:    مصلحة "محاس 
لية يف قطاع غزة سيعزز مكانتها  احمل  نتخاابت اال ال  ن موافقة احلركة والسعي الستكمإ مؤيدة إلجرائها.  كانت  مواقفها السابقة    خاصة وأن

حتديداً االحتاد  و كحركة سياسية تسعى للوصول لصنع القرار عرب صندوق االنتخاابت، مما حيسن صورما أمام اجملتمع الفلسطيين والعامل،  
ة، وهي األوىل منه  م، أنَّ إرجاء االنتخاابت الفلسطيني 2021أبريل/ نيسان    30بوريل يف    فوزير خارجيته جوزي  قال األورويب الهي  

عاًما، أمٌر "خمي ِّب جًدا لآلمال". وأضاف أنَّ االحتاد األورويب يدعم ابستمرار إجراء انتخاابت ذات مصداقية، وشاملة، وشفَّافة    15
.  لكثري ة لستكون مقبولفإهنا  يف حال فوز حركة محاس،    ، خاصة للجميعإن كانت النتائج غري مرضية  حىت  و   ، . وابلتايل 5جلميع الفلسطينيني 

ولعل مشاركة محاس يف انتخاابت اهليئات احمللية يف الضفة بشكل مباشر أو غري مباشر، يضعها أمام استحقاقات سياسية وجمتمعية  
 لعقدها يف قطاع غزة. 

 

 استكمال االنتخاابت البلدية يف حمافظات غزة 

احمللية، وإمنا    أو   الرائسية أو  مل يسجل النظام السياسي الفلسطيين أن االنتخاابت أجريت يف مواعيدها الدستورية والقانونية سواء التشريعية  
فقد شهدت الضفة    .عامل جديد وهو عقدها يف حمافظات دون غريها  ُأضيفويف ضوء االنقسام الفلسطيين،    تبعا للظروف.  يتم أتجيلها

ابالنتخاابت ومنعت إجراءها    لك ت ، وقد رفضت محاس املشاركة ب2012عام  يف  أوهلا  كان    .انتخاابت حملية   ثالثاالنقسام    نهم الغربية  
يف ظل    ه يف القطاع معللًة ذلك إبن االنتخاابت احمللية كان من شأهنا أن "تعم ق حالة االنقسام وتزيد التوتر"، فيما قالت حركة فتح إن

لى الدخول يف  فقد وافقت محاس ع  2016صعوبة إجراء انتخاابت شاملة، أقل ما ميكن فعله هو الههاب النتخاابت حملية. أما يف عام  
فبعد تقدمي طعون ضد ست    . النجاح يف القطاعاالنتخاابت  لتلك  ولكن مل يُكتب    .غزةقطاع  والسماح إبجرائها يف  احمللية  االنتخاابت  

ابت يف  قوائم من قوائم فتح قبلتها جلنة االنتخاابت كلها، تلقت اللجنة قرارًا من حمكمة العدل العليا برام هللا ابالستمرار إبجراء االنتخا 
 "لعدم وجود قضاء شرعي ُمشكل حسب القانون األساسي والقوانني ذات العالقة". وذلك غزة قطاع يف   يقافهاالضفة الغربية وإ

وافقت    حيث   بعد الل ِّقاءات بني جلنة االنتخاابت املركزية والفصائل الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة  2021يف عام    حدث اخرتاق
الفلسطيين حممود عباس املرسوم رقم ) الرئيس  العامة، وقد أصدر  ( لسنة  3الفصائل مبا فيها حركة "محاس"، على إجراء االنتخاابت 

  د فيه مواعيد إجراء االنتخاابت التشريعية، والر ِّائسية، واجمللس الوطين على ثالث مراحل. حدَّ   الهيكانون اثين/ يناير    15يف    2021
، ينص على أتجيل االنتخاابت  م 2021( لسنة  12، صدر مرسوم رائسي محل الرقم )م 2021وبعد ثالثة شهور، حتديداً يف نيسان/ أبريل  

عامة التشريعية والرائسية واجمللس الوطين... إىل حني توفر شروط إجرائها يف  يف مادته األوىل "أتجيل االنتخاابت ال   حيث جاء العامَّة،  
 األراضي الفلسطينية كافة، ويف مقد ِّمتها القدس العاصمة، وفًقا ألحكام القانون". 

 
5FRANCE24   ،"2021أبريل/ نيسان  30، االنتخاابت الفلسطينية: االحتاد األورويب يعترب التأجيل "خميبًا لآلمال" ومحاس تندد بـ"انقالب على الشراكة :https://bit.ly/3MrZbvv 

https://bit.ly/3MrZbvv
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  مبا يف ذلك القدس،   ، إجراء االنتخاابت احمللية يف الضفة الغربية   2022يف عام    وابلعودة لالنتخاابت احمللية، أقرت احلكومة الفلسطينية 
، أنَّ  م 2022أذار/ مارس    13  يف   اليت أكَّدت يف بيان صحفي رفض حركة محاس    سبب على مرحلتني. لكنها أرجأت بغزة بوذلك  

تجز ِّئة تعز ِّز هنج التفرُّد واإلقصاء، وال حلَّ إالَّ ابنتخاابت شاملة، وبتوافق وطين 
ُ
شروط رئيسية من    ةوضعت "محاس" ثالث   .6االنتخاابت امل

  أجل السماح إبجراء انتخاابت اهليئات احمللية يف قطاع غزة، وهي: أواًل، أن تكون االنتخاابت احمللية جزًءا من االنتخاابت العامة مبا 
لرئيس حممود عباس بضمان عدم  اثنًيا، أن يكون هناك تعهًدا مكتواًب من ا  ؛يشمل االنتخاابت الربملانية والرائسية وليست بدياًل عنها 

املتعلق  و   ؛إلغاء االنتخاابت يف اللحظات األخرية التعديالت اليت أدخلها على قانون االنتخاابت احمللية  الرئيس عن  اثلثًا، أن يرتاجع 
 ابختصاص حماكم البداية. 

 

 دوافع استكمال االنتخاابت بقطاع غزة 
 

 احمللية يف غزة فإهنا ستحقق: يف حال اسُتكملت انتخاابت اهليئات 

إن إجراء االنتخاابت احمللية، يعزز فرص املشاركة يف العملية االنتخابية، وحق "الرتشح واالنتخاب"، ويعيد الديناميكية  حق املشاركة:  
عاجلة القضااي امللحة  حراك لكافة املشاركني، ويزيد من حالة األمل يف مواجهة حالة الركود القائمة، وضخ دماء جديدة مل  ثللقطاع إبحدا

 واملشاكل البيئية يف اهليئات احمللية، وينقل املواطنني من حالة احلديث عن احلروب والدمار إىل احلديث عن االمل واملستقبل. 

مليون نسمة( مل يشارك أي منهم يف أي    2: يشكل الشباب حوايل ثلثي سكان قطاع غزة )ختفيف التوتر ونشر االمل بني الشباب
ممثليهم هو    اختيار حرمان الشباب من املشاركة يف  إن    . 2005  يف عامغزة    قطاعيف  حملية    انتخاابتخر  آمهما كانت. جرت    انتخاابت 

 لتطرف واالحباط.  لمما يدفع البعض منهم   ، مهيةقلة األب  وإشعارهمويعمل على مميش الشباب  ، للدستور  كانتها

إال  يتم لن إن استكمال إجراء االنتخاابت احمللية،  :جتاه املصاحلة الشاملة صغريةخطوة االنتخاابت   ميكن أن يكون استكمال
  تكميلية مرحلة فهي  وحركة محاس.  احلكومة الفلسطينية وجلنة االنتخاابت املركزية ، أي كافة اجلهات ذات العالقة   بنيابلتنسيق 
ضمن القوانني الناظمة    كما أن استكماهلا سيتم  .كافة األطرافمن  ها إىل إرادة وقرار ؤ إجراحيتاج  و  ، جديدةانتخاابت جولة وليست 

غزة. وابلتايل، جيب ان تتمتع بنفس املواصفات واإلجراءات ألي  قطاع دون  الغربية  قدت يف الضفة عُ  اليت سبق أن للعملية االنتخابية
االتصال والتواصل بني احلركات الفلسطينية، خاصة  هها التطور من  ززع سي.   السارية انتخاابت جترى يف فلسطني بناًء على القوانني 

التنسيق من أجل مشاركة اجملتمع الدويل واألهلي   كهلك، فإن مع جلنة االنتخاابت والسلطة الفلسطينية وحركة "فتح".    ،حركة "محاس" 
إجراء   ورغم أن التفاؤل بشأن املصاحلة قد يكون بعيدا عن الواقع، فإن  .شرعية على هه  االنتخاابت  يضفييف العملية الرقابية س 

االنتخاابت العامة حيث  حنو طريق اليف   تعطي بعض الثقة بوجود فرصة ولو ضئيلةاالنتخاابت التكميلية يف قطاع غزة خطوة مهمة  
ومن احملتمل أن يفتح ابب احلوار من جديد   ، اس" حركيت "فتح" و"مح ، بناء الثقة بني طريف االنقسامجناح االنتخاابت احمللية  يدعم س

 ملعاجلة إشكاليات إجراء االنتخاابت العامة وآليات مواجهتها. 

 
  https://bit.ly/3uDek7g: 2022مارس  13(: محاس: االنتخاابت املتجزأة تعز ز هنج التفر د واإلقصاء، 2022جريدة الرسالة نت، ) 6

https://bit.ly/3uDek7g
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احمللية   أن تكوناالنتخاابت  قبل  العامة،  سياسية  خدماتية  ليست مسيسة كاالنتخاابت  احمللية  االنتخاابت  إن  انتخاابت    بل هي : 
ومن املتوقع أن تكون نتائجها    . لتجديد الشرعيات عل مستوى االدارة احمللية وضخ دماء وأفكار وبرامج جديدة خلدمة اجملتمع احمللي 

لية تتعامل مع معظم البلدايت يف قطاع غزة، ورؤساؤها اليت عينتهم  مقبولة حىت وإن فازت "محاس"، فاجلهات املاحنة املعنية ابجملتمعات احمل
تنافست   .خرها انتخاابت نقابة احملامني آغزة والضفة الغربية كان  قطاع    مبشاركة يف عقدت عدة انتخاابت نقابية واحتادية  وقد    "محاس". 

فرص  من  يعزز هها كله    شرعية تلك االنتخاابت ونتائجها.يف االنتخاابت النقابية وقبلت أطراف داخلية وخارجية ب  احلزبية  كافة األطر
يطالب إبجراء  الهي  فاجملتمع الدويل    ،ويقلل من التخوفات املتعلقة برد الفعل الدويل بغض النظر عن نتائجها إجراء االنتخاابت احمللية،  

    . رفض نتائجهايكون سهال على الكثري من أطرافه لن  االنتخاابت 

 

 عثرات يف طريق اجراء االنتخاابت 
  رغم موافقتها   ئها من إجراالسليب  تتمثل أهم التحدايت أمام عقد انتخاابت اهليئات احمللية يف موقف "محاس"  ختوفات حركة محاس:  

قطاع غزة تتعلق بقوانني  طلبت "محاس ضماانت "خطية" للسماح إبجراء االنتخاابت احمللية يف    وحبسب جلنة االنتخاابت املركزية  السابقة.
أن رسالة »محاس« تضمنت كهلك قضااي تتعلق بقانون االنتخاابت، وحتديداً: »إلغاء    اللجنة  تنظيمها، وضمان عدم أتجيلها. وأضافت 

من  لن يكون    . 7تشكيل حمكمة قضااي االنتخاابت، وإعادة اختصاص البت يف الطعون إىل حماكم البداية يف الضفة الغربية وقطاع غزة" 
احمللية وقد يكون من االسهل أخه موافقة محاس على تشكيل حمكمة االنتخاابت بدال من إجراء   قانون االنتخاابت  السهل تعديل 

ج  التعديل. يف املقابل، قد يكون من األجدر بكافة األطراف املتنافسة ووزارة احلكم احمللي والسلطة الفلسطينية إعطاء ضماانت بقبول نتائ 
النظر عن مضموهنا. كما سيكون من الضروري  االنتخاابت بغ  ضمان وجود مراقبة حملية ودولية فعالة قادرة على تعزيز مصداقية  ض 

 العملية االنتخابية ونتائجها. 

حول إمكانية عقد االنتخاابت    ، حىت عند "محاس" نفسها  ، ثور تساؤالت وختوفاتت:  اإلجراءات اإلدارية والفنية لعقد االنتخاابت 
للقوانني   اإلدارية والفنية    لكن   . املتبعة وفقاً  يااإلجراءات  آليات  إال  ما هي  الوصول  ملتعلقة ابالنتخاابت  أجل  القرار من  ضعها صناع 

كن معاجلتها والتغلب  التحدايت اإلجرائية والفنية ميفإن االنتخاابت بقبول كل األطراف، حتظى فأنه عندما لألهداف املرجوة. وابلتايل، 
 عليها ابلتوافق. 

 

 اخلالصة 
هي  فلعملية انتخاابت جرت فعال لكنها مل تستكمل. وابلتايل،    استكمالاالنتخاابت احمللية يف قطاع غزة هو    ن استكمالترى الورقة أ
العديد  ورشة عمل متفاعلة على  من قطاع غزة  قد جيعل النجاح يف ذلك    ، وترى أن منفصلة، بل استكمال ملا مت  انتخابية  ةيليست عمل 

 
 https://bit.ly/3pG0Jsg: 2022كانون اثين/ يناير   4الشرق األوسط، استبعاد إجراء االنتخاابت احمللية يف قطاع غزة، جريدة  7
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من التفاعل والتواصل واحلوار والنقاش البناء بدل حالة التوتر وخطاب  خيلق حالة  قد  و   ، وسيعزز االقتصاد والتواصل اجملتمعي  األصعدة،   من 
 .  اليوم الكراهية واليأس السائد 

يشكل    بل وقدخيار قابل للتحقق والتطبيق،  هو  أبن إجراء االنتخاابت احمللية    صعوابتبناء على استعراض الدوافع والترى الورقة  كما  
الفلسطينية   حنو صغريا  جسراً   البلدية يعزز ترابط قطاع غزة مع حمافظات الشمال    استكمال   . إن املصاحلة  مصلحة    وحيقق االنتخاابت 

ظواهر    ومعاجلة يف صاحل محاس من حيث ختفيف التوتر اجملتمعي  هه  االنتخاابت  الفلسطينية. كهلك تصب    والرائسة ملموسة للسلطة  
يف    سيساعدها كثريا ما    وهو ن حركة محاس تؤمن ابلتعددية  تعطي مؤشرا أب و   ،أعباء إدارة احلكم احمللي   ، وستخفف واالحباط التطرف  

 .  الفلسطييننظومة العمل السياسي مل العودة تدرجييا 
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 بداية اخلروج من املأزقغزة استكمال االنتخاابت احمللية يف قطاع 
 2022( أغسطس) آب

ــاتية  الثانيةهه  الورقة هي  ــياسـ ــمن األوراق السـ ــدرها املركز للعام    ضـ ــاتية داخلية  2022النقدية اليت يصـ ــياسـ ــااي سـ . تتناول هه  األوراق قضـ
 وخارجية مم اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار.

 
 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
للبحوث األكادميية    2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام   كمركز مستقل 

الداخلية؛   الفلسطينية  السياسات  ثالث:  جماالت  يف  وتقويتها  الفلسطينية  املعرفة  تطوير  إىل  املركز  يهدف  العامة.  السياسات  ودراسات 
من النشاطات البحثية، منها  املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد   والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث

ية  إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماع
ول هلا، وعقد  للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حل 

ة ويعمل  املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمي
                                                                                                                                                                                                      وتبادل اآلراء.   على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبري 

وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة البحث    يتم القيام ابلنشـاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة:
املسحي. تقوم هه  الوحدات مبمارسة أربعة أنواع من النشاطات: كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإجراء البحوث املسحية التجريبية  

املؤمترات واللقاءات. تقوم هه  الوحدات ابلرتكيز على   واســــــــتطالعات الرأي العام، وتشــــــــكيل فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم
 .واألكادميياملستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى املوضوعات السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
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