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 دوةن المركزية، االنتخابات لجنة مع بالتعاون" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم

" تحف" لحركة المركزية اللجنة عضو:  سالمة دالل األخت بها تحدث ، االنتخابات في التزكية حول

 مدير المصري هاني واألستاذ ، المركزية االنتخابات للجنة التنفيذي المدير كحيل هشام والدكتور ،

 الرسمية المؤسسات في القانونية الدوائر ممثلي من مجموعة الندوة وحضر ،" مسارات" مركز

 مين،امح التجارية، والغرف النقابات عن ممثلين المدني، المجتمع مؤسسات عن وممثلين ، والوزارات

  .مجتمعيين وناشطين وباحثين، أكاديميين إعالميين،

 التي للدراسة عرض وقدمت  والمشاركين بالحضور" شمس" مركز من الفقيه أمل رحبت وبدورها

 في دراسةال بحثت حيث ،"الفلسطينية التجربة سياق في والتوافق التزكية"  بعنوان المركز أعدها

 الفلسطيني االنتخابي الواقع في التزكية ظاهرة تنامي باتجاه دفعت التي واالجتماعية السياسية العوامل

 البنى دور وصعود وتنامي الفلسطيني، السياسي االنقسام بيئة ضمنها ومن  األخيرة السنوات في

 الفلسطيني، الواقع في والحقوق الحريات سقف تراجع الفلسطيني، المجتمع في والعشائرية التقليدية

  .االنتخابي النظام إلى باإلضافة

 لياأله السلم على وأثرها والسياسية، االجتماعية األوضاع على التزكية أثر الدراسة تناولت كما

 طرق خالل من الديمقراطي، التحول وعملية للمواطن، المقدمة الخدمات وجودة االجتماعي، والتماسك

 من الحد أجل من اإلجرائية والتوصيات النتائج من بمجموعة وخرجت المختلفة، والنماذج األمثلة

 .لفلسطينيا السياق في الديمقراطية حالة مجمل على إيجابا   ينعكس بما وقانونيا   مجتمعيا   التزكية ظاهرة

" فتح" حركة موقف حول سالمة دالل األخت فتح لحركة المركزية اللجنة عضو تحدثت جانبها من

 المشتركة ةالقائم عبر جديد مستوى إلى تنتقل قد والتي كية،التز من وتحديدا   المحلية، االنتخابات من

 لهذا يالشخص رفضها عن معبرة فصائليا ، األمر بحث تم أنه أكدت حيث البرلمانية، االنتخابات في

 كما لفاعلة،ا والمشاركة الحقيقي االنتخاب في للمواطنين الدستوري للحق تجاهل سيشكل الذي التوجه

 يجابا  إ سينعكس ما وهو باألساس دستوري حق باعتبارها االنتخابات دورية تعزيز أهمية على أكدت

 لمشروعة،ا الوطنية حقوقه انتزاع على الفلسطيني الشعب قدرة وعلى والحريات الحقوق مستوى على

 .الخصوص وجه على والنسائية الشبابية المشاركة أهمية على مؤكدة

 كزيةالمر االنتخابات لجنة ورأي موقف حول كحيل هشام الدكتور المركزية االنتخابات لجنة مدير أما

 لظاهرةا هذه أن مؤكدا   االنتخابات، للجنة التقارير من كثير في طرحها تم والتي التزكية موضوع من

 نسب اقسي في تتعلق التي اإلحصائيات طرح في األرقام لغة ومستخدما   دراسة، إلى وتحتاج كبيرة



 والمستقلة الحزبية المختلفة واالئتالفات القروية والمجالس المحلية الهيئات في وردت التي  التزكية

 الرؤى طرح خالل من وغيرها، المختلفة، المحافظات ضمن للتزكية الخاضعين السكان ونسب

 كيف خابيةاالنت العملية ومبادئ االنتخابات قانون حول للحديث باإلضافة ذلك، سياق في والتوصيات

  .تكون أن يجب

 موحدة قائمة تشكيل إمكانية مدى حول المصري هاني األستاذ مسارات مركز مدير تحدث جهته من

 عن عبارة وه االنتخابات أن مبينا   ذلك، على المترتبة واآلثار المخاطر التشريعية، االنتخابات لخوض

 وتقليل التغيير عدم إلى ويؤدي بينها، التنافسية موضوع يضرب التزكية موضوع وأن وكتل، برامج

  .المشتركة الكبيرة القوائم حساب على الصغيرة القوائم حصص

 ياالجتماع التحول معيقات أبرز كأحد االنتخابية التزكية موضوع اللقاء في المشاركون وناقش

 الواقع في الظاهرة هذه وجود استمرارية تشكل التي والبيئة الفلسطيني، المجتمع في والديمقراطي

 السلبي أثيرهاوت االنتخابية، العملية مراحل لمختلف الناظمة القانونية والثغرات كاالنقسام، الفلسطيني

  .المجتمعي واالستقرار األهلي السلم وعلى للمواطن تقدم التي الخدمات مستوى على

 تمكين ىعل يقوم تشاركي كنهج االنتخابات تكريس ضرورة على المشاركون أوصى اللقاء نهاية وفي

 لمصدرا باعتباره المجتمع داخل الخالفية المسائل كل في بحرية أرائهم عن التعبير من المواطنين

 حقك الديمقراطية والمشاركة االنتخابات بأهمية المجتمعي الوعي نشر على العمل للسلطات، األول

 في نالمواط لدور حقيقي تهميش باعتبارها االنتخابات في التزكية رفض وضرورة ومشروع وطني

 باستمرار تسمح التي االنتخابي النظام في الثغرات تعديل: عبر التشريعات إصالح ممثليه، اختيار

 لسنة( 22) رقم المحلية الهيئات مجالس انتخاب قانون تعديل إلى باإلضافة إليها، واللجوء التزكية

 لسطينيةالف االنتخابات مستويات كافة في التوافق أو التزكية إلى اللجوء يمنع قانون سن و ،1222

 يالسياس االنقسام إنهاء ضرورة طالبية، أو نقابية، أو محلية، أو تشريعية أو رئاسية كانت سواء

 كافة بين لتنافسيةا االنتخابات بيئة لتفعيل التمكينية األدوات أحد باعتبارها الفلسطينية المصالحة وإتمام

 نتخاباتاال لجنة واستقاللية حيادية على المحافظة ضرورة  المجتمع، في والتقدمية السياسية القوى

 التزكية ياتسلب على الضوء بتسليط الفلسطيني واإلعالم المدني المجتمع مؤسسات ومطالبة المركزية،

 القرى في وخصوصا الظاهرة هذه محاربة بضرورة وإعالمي مجتمعي وعي وبناء االنتخابية،

 .الفلسطينية
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