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مقدمه

محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، ۲6 سپتامبر ۲۰۱۹  در سخنرانی اش در  

هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد که بالفاصله پس از پایان نشست 

مجمع عمومی سازمان ملل خواستار برگزاری انتخابات سراسری فلسطین است و از طرف های 

او گفت هر طرفی که موجب عدم  باشند.  انتخابات نظارت داشته  این  بر  بین المللی می خواهد 

برگزاری انتخابات در زمان مقرر شود مسئولیت همه نتایج منفی عدم برگزاری را بر عهده خواهد 

داشت. ابومازن در این سخنرانی مدعی شد به دموکراسی ایمان دارد و برگزاری انتخابات در سال 

های ۱۹۹6، ۲۰۰5 و ۲۰۰6 نشان دهنده این اعتقاد است. او جنبش حماس را مسئول عدم برگزاری 

این گفته های محمود عباس در مجمع عمومی  از سال ۲۰۰۷ توصیف کرد.]۱[  انتخابات پس 

سازمان ملل این تصور را در جامعه جهانی به وجود آورد که فلسطین در آستانه یک انتخابات 

جدید قرار گرفته است که می تواند منجر به تشکیل مجلس و کابینه جدید فلسطین شود. ابومازن 

در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل از انتخابات سراسری سخن گفت که طی ماه های قبل از 

آن صرفا از برگزاری انتخابات مجلس قانون گذاری سخن گفته بود.]۲[

سؤال اینجا است که ابومازن که از سال ۲۰۰۷ و پس از پیروزی حماس در انتخابات وقت، 

تا کنون از قدرت گیری دولت حماس جلوگیری کرده چقدر در برگزاری انتخابات جدی است و 

آیا حقیقتاً می خواهد این انتخابات برگزار شود؟ برگزاری این انتخابات به چه تمهیدات و مقدماتی 

انتخابات برگزار شود آیا حمایت  این  نیاز دارد و چه چشم اندازی برای آن وجود دارد؟ اگر 

این که در صورت برگزاری  انتخابات صورت خواهد گرفت؟ و  این  از  بین المللی  منطقه ای و 

انتخابات آن طور که ابومازن ادعا کرده است، آیا این انتخابات می تواند در کرانه باختری، نوار 

غزه و قدس برگزار شود؟
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انتخابات در فلسطین

محلی.]۳[   انتخابات  و  سراسری  انتخابات  می شود:  برگزار  انتخابات  نوع  دو  فلسطین  در 

انتخابات سراسری به انتخاباتی گفته می شود که در سراسر فلسطین به طور عمومی برگزار می شود 

و در آن همه فلسطینیانی که واجد شرایط رأی دادن باشند شرکت می کنند. این انتخابات شامل 

انتخابات ریاست حکومت خودگردان و مجلس )یا شورای( قانون گذاری فلسطین می شود. در این 

دو انتخابات-که به طور مجزا برگزار می شوند- همه فلسطینی های داخل و خارج فلسطین شرکت 

می کنند و یکبار به نامزدهای ریاست حکومت خودگردان رأی می دهند و یکبار هم نمایندگان 

مجلس قانون گذاری فلسطین را انتخاب می کنند. انتخابات محلی، انتخاباتی است که اهالی هر منطقه 

برای انتخاب شوراهای محلی منطقه شان در آن شرکت می کنند و برای هر منطقه یک شورای 

محلی انتخاب می شود تا امور منطقه را اداره کند. آنچه ابومازن در سخنان خود به آن اشاره کرد، 

انتخابات سراسری بود. لذا شامل انتخابات محلی نمی شود.

نظام انتخاباتی فلسطین

در حال حاضر نظام انتخاباتی فلسطین، نظام فهرست های انتخاباتی است. این نظام براساس 

قانون انتخابات سال ۲۰۰۷ ]۴[تعریف شده است. براساس این نظام، هر یک از احزاب و گروه های 

فلسطینی یک فهرست از نامزدهای خود را برای حضور در انتخابات معرفی می کند. مردم کل 

پایان  در  بدهد.  رأی  فهرست  به یک  می تواند  و هر کس  انتخابات شرکت کرده  در  فلسطین 

رأی گیری هر حزبی که تعداد آراء بیشتری را به دست آورده باشد به تناسب درصدی که از 

کل آراء به دست آورده به همان میزان اعضای فهرستی که معرفی کرده، صاحب کرسی مجلس 
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خواهند شد.]5[ مثال اگر یک حزب فهرستی ۴۰ نفره ارائه کرده باشد و در انتخابات، ۲5% از 

کل آراء را به دست بیاورد. ۲5% از فهرست این حزب ) درمثال مذکور ۱۰ نفر( صاحب کرسی 

خواهند شد. رئیس حکومت خودگردان برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شود و بیش از دو دوره 

متوالی نمی تواند ریاستش تکرار شود. نمایندگان مجلس نیز برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند.

پیش از این طبق قانون انتخابات سال۱۹۹5، نظام انتخاباتی براساس اکثریت آراء دوایر 

انتخابی بود. کل فلسطین به ۱6 دایره انتخاباتی تقسیم می شد و هرکس در هر دایره انتخاباتی 

اکثریت را به دست می آورد، وارد مجلس می شد. سال ۲۰۰5 قانون انتخابات فلسطین تغییر کرد و 

نظام انتخاباتی تلفیقی از نظام اکثریتی و فهرست ها شد. قانون انتخابات سال ۲۰۰۷، نظام انتخاباتی 

را به نظام فهرست های انتخاباتی تغییر داد.]6[

سابقه برگزاری انتخابات سراسری

انتخابات سراسری برای انتخاب رئیس حکومت خودگردان و اعضای مجلس )یا شورای( 

قانون گذاری اولین بار در سال ۱۹۹6 برگزار شد. در پی توافق نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ و پس از 

آن ورود یاسر عرفات و اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین به نوار غزه، حکومت خودگردان 

تأسیس شد تا به عنوان حاکمیتی موقت، امور فلسطینیان ساکن کرانه باختری و نوار غزه را اداره 

کند.

حکومت  ریاست  انتخابات  اولین   ۱۹۹6 سال  خودگردان،  حکومت  تأسیس  از  پس 

خودگردان و مجلس قانون گذاری فلسطین برگزار شد. در این انتخابات یاسر عرفات با %۸۷٫۲۸ 

آراء ، رئیس حکومت خودگردان شد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۴ در این سمت باقی بود. در 
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همین سال انتخابات مجلس قانون گذاری فلسطین نیز برگزار شد و جنبش فتح با کسب 5۰ کرسی 

از 88 کرسی مجلس، اکثریت کرسی ها را به دست آورد و مسئول تشکیل دولت شد. احمد قریع 

به عنوان نخست وزیر، دولت را تشکیل داد و پس از آن محمود عباس قبل از فوت یاسر عرفات 

به این پست رسید. ]۷[

در انتخابات ریاست حکومت خودگردان در سال ۲۰۰5، محمود عباس با ۶۲٫۵۲% آراء 

به ریاست حکومت خودگردان رسید و فهرست »التغییر و االصالح« وابسته به جنبش حماس 

با کسب ۷۴ کرسی از مجموع ۱۳۲ کرسی مجلس توانست اکثریت کرسی های مجلس را به 

دست آورده]8[ و اسماعیل هنیه به عنوان رئیس این فهرست مسئول تشکیل دولت شد که با 

کارشکنی های جنبش فتح، منجر به جدایی نوار غزه از کرانه باختری گردید و دو دولت در نوار 

غزه و کرانه باختری به وجود آمد.

عدم برگزاری انتخابات از سال 2۰۰6

پس از مانع تراشی های جنبش فتح که با کمک آمریکایی ها صورت گرفت، تالش شد 

دولت حماس را از اهرم های قدرت محروم سازند. این فرآیند به درگیری های شدیدی بین جنبش 

فتح و حماس در نوار غزه شد. ابومازن بالفاصله پس از پیروزی حماس دستور داد اعضای فتح 

در آخرین جلسات مجلس قانون گذاری، ریاست دستگاه های امنیتی را از وزارت کشور حکومت 

خودگردان و شخص نخست وزیر به ریاست حکومت خودگردان منتقل کردند.
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اسماعیل هنیه در ۲۰ فوریه ۲۰۰6 به ریاست دولت رسید اما با کارشکنی های فتح کاری از 

پیش نمی برد.  هنگامی که مقر دستگاه امنیتی حکومت خودگردان به دستورات هنیه گوش نمی داد، 

دستگاه امنیتی مستقلی که از نیروهای گردان های عزالدین قسام شکل گرفته بود تمامی مقرهای 

دستگاه امنیتی حکومت خودگردان را تصرف کرد و نیروهای حامی ابومازن از غزه گریختند. 

بدین شکل جنبش حماس براساس دولتی که به ریاست اسماعیل هنیه تشکیل داده بود، حاکمیت 

نوار غزه را در اختیار گرفت.

در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ محمود عباس اسماعیل هنیه را از پست نخست وزیری عزل کرد اما 

هنیه این اقدام ابومازن را غیرقانونی توصیف کرده، اعالم کرد در پست خود باقی خواهد ماند. 

هنیه از این زمان تا سال ۲۰۱۳ که خودش برای تشکیل دولت وفاق ملی اقدام به انحالل دولتش 

کرد نخست وزیر دولتی بود که فقط بر نوار غزه حاکمیت داشت.

محمود عباس ۱5 ژوئن، سالم فیاض، وزیر مستعفی دولت خودش در دوران یاسر عرفات 

را مسئول تشکیل دولت فوق العاده کرد. دولتی که تنها با دستور رئیس حکومت خودگردان و 

بدون دریافت رأی اعتماد از مجلس قانون گذاری تشکیل شده بود. این دولت با تغییر رئیس تا 

زمان تشکیل دولت وفاق ملی در سال ۲۰۱۳ روی کار بود. دولتی که تنها در کرانه باختری 

حاکمیت داشت و قانوناً از مشروعیت آراء مردم برخوردار نبود.

آشتی ملی فلسطین و انتخابات سراسری فلسطین

تشکیل دو دولت در کرانه باختری و نوار غزه موجب شد پرونده ای در فلسطین با عنوان 

»آشتی ملی فلسطین« باز شود. این پرونده در حقیقت تالش مصر برای ایجاد آشتی بین دو طرف 
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بود. سابقه آشتی ملی فلسطین به تأسیس حکومت خودگردان در بدو ورود به فلسطین باز می گردد. 

هنگامی که محمد دحالن تالش می کرد با پوشش دستگاه امنیتی حکومت خودگردان، مقاومت را 

در نوار غزه و کرانه باختری سرکوب کند. این پرونده در سال ۲۰۰5 که اختالفات اوج می گرفت 

در قالب یک سند ارائه شد. این سند را مصر ارائه کرد و همین سند پایه آشتی ملی فلسطین شد.

آشتی ملی فلسطین در حقیقت در تالش است تا با ایجاد نقاط مشترک بین دو جنبش فتح و 

حماس، یک دولت وحدت ملی ایجاد کند اما امکان آن تا امروز فراهم نشده است. مهم ترین دلیل 

عدم توفیق پرونده آشتی ملی فلسطین تفاوت های بنیادین بین فتح و حماس است. فتح به دنبال 

سازش و حماس به دنبال مقاومت است به همین دلیل امکان ایجاد تفاهم بین آنها وجود ندارد.

در پرونده آشتی ملی فلسطین پرونده های مختلفی وجود دارد که طی سال های گذشته 

مورد بررسی قرار گرفته است یکی از این پرونده ها پرونده انتخابات است که هیچ گاه به نتیجه 

نرسیده است.

در حال حاضر حکومت خودگردان خواستار آن است که حاکمیت غزه را در اختیار داشته 

باشد اما حماس نیز اجازه نمی دهد حکومت خودگردان با ورود به نوار غزه مقاومت را به سازش 

بدل سازد. لذا امکان برگزاری انتخابات در نوارغزه در زمانی که حماس اجازه فعالیت مستقل به 

کمیته مرکزی انتخابات حکومت خودگردان در نوارغزه نمی دهد فراهم نیست
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پیش نیازهای برگزاری انتخابات

برگزاری انتخابات به مقدمات و پیش نیازهایی بستگی دارد که فراهم شدن آنها ضروری 

است.

اهتمام برای برگزاری انتخابات در کرانه باختری و نوار غزه

یکی از لوازم اولیه برگزاری انتخابات یکی شدن نوار غزه و کرانه باختری است. یعنی 

هر دو منطقه به نوعی خود را آماده برگزاری انتخابات کنند. در حال حاضر حکومت خودگردان 

خواستار آن است که حاکمیت غزه را در اختیار داشته باشد اما حماس نیز اجازه نمی دهد حکومت 

خودگردان با ورود به نوار غزه مقاومت را به سازش بدل سازد. لذا امکان برگزاری انتخابات در 

نوارغزه در زمانی که حماس اجازه فعالیت مستقل به کمیته مرکزی انتخابات حکومت خودگردان 

در نوارغزه نمی دهد فراهم نیست.

آزادی حضور در انتخابات

برای برگزاری انتخابات الزم است تمامی کسانی که شرایط حضور در انتخابات را دارند 

بتوانند آزادانه در این انتخابات شرکت کنند. اما در حال حاضر حکومت خودگردان اجازه ورود 

اعضای حماس و گروه های مقاومت به انتخابات را نمی دهد. از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان 

حماس  و  می برند  سر  به  خودگردان  امنیتی حکومت  دستگاه  زندان های  در  حماس  فراکسیون 

خواستار آن است که پیش از برگزاری هر انتخاباتی این زندانیان آزاد شوند. این مسئله تحت 

عنوان »پرونده زندانیان سیاسی« یکی از بن بست های پرونده آشتی ملی است.
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افق انتخابات

براساس داده های فوق و اختالفاتی که در آشتی ملی فلسطین وجود دارد می توان گفت 

افق روشنی برای انتخابات سراسری فلسطین وجود ندارد. چرا که اختالف و تضاد ماهوی بین دو 

جنبش فتح و حماس موجب شده این انتخابات تا کنون برگزار نشود. براساس نظرسنجی هایی که 

به طور دوره ای برگزار می شود جنبش حماس هنوز از فتح باالتر است و تا زمانی که این گونه باشد 

حکومت خودگردان انتخابات را برگزار نخواهد کرد چرا که همچون سال ۲۰۰6 قدرت سیاسی را 

از دست خواهد داد. و این مسئله خط قرمز صهیونیست ها و آمریکایی هاست و آن ها به حکومت 

خودگردان اجازه نخواهند داد بگذارد گروه های مقاومت قدرت سیاسی  و قانونی را در فلسطین 

به دست آورند.

جدیت ابومازن

با توجه به افق مبهم انتخابات فلسطین می توان گفت ابومازن در برگزاری این انتخابات 

چندان جدی نیست و مطرح کردن آن همان گونه که در سخنرانی مجمع عمومی هم مطرح کرد 

تنها برای انداختن مسئولیت عدم برگزاری انتخابات بر دوش حماس و گروه های مقاومت بوده 

است که به طور ضمنی به آن ها اشاره کرده است.
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هدف نهایی ابومازن

براساس اخباری که ۲ هفته پس از سخنان ابومازن در رسانه های فلسطینی منتشر شده، 

ابومازن قصد دارد انتخابات سراسری را با الگو گرفتن از انتخابات قبرس، تنها در کرانه باختری 

برگزار کند. در قبرس انتخابات تنها در بخش یونانی قبرس برگزار می شود اما نتایج آن در تمام 

قبرس اجرا می شود. این سخنان را احمد مجدالنی در سخنانی که در نشست کمیته ی اجرایی ساف 

برگزار شد ارائه کرده است.]۹[

ابومازن سابقه این اقدام را دارد، او در سال ۲۰۱۴ انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها 

را تنها در کرانه باختری برگزار کرد. سال ۲۰۱8 با انحالل مجلس قانون گذاری فلسطین، انتخابات 

شورای ملی )مجلس الوطنی( فلسطین را در کرانه باختری برگزار کرد و آن را جایگزین مجلس 

قانون گذاری کرد. حاال هم نوبت انتخابات ریاست حکومت خودگردان و مجلس قانون گذاری 

فلسطین است.

حمایت های منطقه ای و بین المللی

پیش از مطرح شدن »معامله قرن« تمامی غربی ها از جمله اتحادیه اروپا و ایاالت متحده با 

برگزاری انتخابات سراسری موافقت می کردند. اما با ارائه معامله قرن و اختالفاتی که بر سر آن به 

وجود آمده است. آمریکایی ها و حامیان یهودی صهیونیست ها با آن مخالفت خواهند کرد چرا که 

برگزاری انتخابات سراسری به معنای تأسیس کشور مستقل فلسطین است و آن ها با آن مخالف اند. 

اما سایر طرف های بین المللی مثل اروپا، روسیه و کشورهای آسیای غربی که خواستار اجرای طرح 
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دو دولت هستند با آن موافق هستند و از آن حمایت خواهند کرد.

برگزاری انتخابات در قدس

در انتخابات سال های ۱۹۹6 و ۲۰۰5 و ۲۰۰6 فلسطینیان قدس در انتخابات شرکت کردند 

اما صهیونیست ها اعالم کرده اند اجازه برگزاری انتخابات فلسطینی در قدس شرقی را نخواهند داد. 

آخرین انتخابات سال ۲۰۱6 شهرداری ها نیز تنها در حومه و نقاط اطراف شهر قدس برگزار شد. 

به نظر می رسد اگر انتخاباتی هم برگزار شود به دلیل ممانعت و عدم اجازه صهیونیست ها در شهر 

قدس برگزار نشود.
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جمع بندی

برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین به دلیل اختالفات ریشه ای بین جنبش های فتح و 

حماس و تفاوت دیدگاه مقاومت و سازش امکان پذیر نیست. و ابومازن با علم به این مسئله دم 

از انتخابات زده است. او به دنبال اتهام زدن به حماس و گروه های مقاومت و برگزاری انتخابات 

یک طرفه در کرانه باختری و تعمیم نتایج آن به کل فلسطین از جمله نوار غزه است. 

از وجه دوم به دلیل آنکه صهیونیست ها به دنبال معامله قرن هستند و طرح دو دولت 

را کنار گذاشته اند اجازه برگزاری این انتخابات را به فلسطینی ها نخواهند داد. از آنجا که بدون 

هماهنگی صهیونیست ها حکومت خودگردان نخواهد توانست این کار را انجام دهد باید گفت 

امکان برگزاری این انتخابات تقریبا محال است. مگر آن که دولتی در رژیم صهیونیستی روی کار 

آید که به طرح دو دولتی اعتقاد داشته باشد. به نظر می رسد با شکست هایی که نتانیاهو اخیرا در 

انتخابات رژیم صهیونیستی متحمل شده است ابومازن به این گزینه امیدوار شده است.
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