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 البيان الختامي
    

 لمؤتمر
 

 الحقوق السياسية في فلسطين 
 بين سندان التشريع ومطرقة االنقسام وآفاق المصالحة

 
، الواقع "احلقوق السياسية يف فلسطني بني سندان التشريع ومطرقة االنقسام وآفاق املصاحلة"مؤمتر تدارس املشاركون يف 

واقع و . لسطينية وتبعاهتا على البىن القانونية واإلدارية واملنظومة السياسيةالفلسطيين بعد املصاحلة الوطنية الفالسياسي 
استعراض اآلثار واملراكز القانونية واإلدارية املرتتبة على إهناء مع احلقوق واحلريات العامة يف املنظومة القانونية الفلسطينية 

يف املنظومة الفلسطينية، واملتغري فيها على الساحة  ومناقشة حقوق التجمع ،قسام السياسي ومعاجلاهتا املمكنةحالة االن
االنتخايب الفلسطيين واستشراف قراءة يف النظام إجراء إىل جانب ، حزاب السياسيةة، وواقع تنظيم األالفلسطيني

 .املستقبلية والوطنية التوجهات القانونية واحلزبية
 

انتكاسات داخلية، كان من أبرزها حالة االنقسام لعدة وخاصة السياسية منها  احلقوق واحلريات نظومةتعرضت م
السياسي الفلسطيين، الذي عطل معظم احلقوق السياسية، والعبث مببدأ سيادة القانون من خالل اخرتاقه هلذه احلقوق 
  يف أكثر من زاوية، سواء حق عقد االجتماعات العامة، أو احلق بالرتشح والرتشيح لالنتخابات، وغريها من احلقوق اليت

كفلتها املنظومة القانونية الفلسطينية، وهو ما أدى إىل تراجع يف منظومة احلقوق واحلريات العامة املرتبطة باملشاركة 
 . الشعبية وحق املواطن يف التعبري عن رأيه دون تقييد، وغريها من احلقوق السياسية

 
اجلمعيات واحلق يف االنتخاب حىت بعد إهناء  وقد جتلت انتهاكات احلقوق األساسية مبا فيها احلق يف التجمع وتكوين

حالة االنقسام السياسي ولو نظريا بتوقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية، وما تبعه من انتهاكات متواترة للحقوق واحلريات 
االنقسام  لعل من أمهها املراكز القانونية اليت ترتبت أثناء حكومة الوفاق الوطيناألساسية، وبروز إشكاليات عديدة امام 

، ووحدانية ملف االنتخابات، واألحزاب السياسيةالسياسي، ومصريها بعد إهناءه وخاصة النواحي اإلدارية والقانونية، و 
 .السلطات

 
أو نقص يف جزء منها أو  بوعلى الرغم من وجود بيئة قانونية مواتية للمحاسبة، وإن كانت غري مكتملة أو يعرتيها عي

ها، كغياب قانون ناظم لألحزاب السياسية، أو وجود قيود أو خروقات قانونية وغري دستورية يف غياهبا، أو حىت قصور في
يشكل وجودها تكامل الرزمة التشريعية اخلاصة مبمارسة هذه  يتقانون االجتماعات العامة، وغريها من القوانني ال

 .ضوع املساءلة واحملاسبةإال أن غياب املؤسسة التشريعية واملؤسسات الرقابية أثر على مو . احلقوق
 

عدد من النتائج واملؤشرات حول ممارسات احلقوق السياسية يف برز ويف ضوء املوضوعات اليت عاجلها هذا املؤمتر، 
 :، أبرزهايف التعامل معها والواقع واضح بني النصو  نيفلسطني، واليت كان هناك فرق ب  
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ق واحلريات يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وال زال تأثري ر االنقسام السياسي الفلسطيين على ممارسة احلقو أث   .1
 .ع على اتفاق املصاحلة الفلسطينيةاالنقسام قائم بالرغم من التوقيهذا 

 
تغول واضح من قبل السلطة التنفيذية على بقية السلطات يف الدولة، مبا يؤدي إىل خرق مبدأ الفصل املتوازن بني  .2

 .السلطات
 

اب حىت بعد إهناء حلقوق األساسية مبا فيها احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات واحلق يف االنتخا استمرار انتهاك .3
 .حالة االنقسام السياسي الفلسطيين

 
 .غياب املؤسسة التشريعية والرقابية على املساءلة واحملاسبة عن  انتهاك احلقوق السياسيةأثر  .4

 
حلقوق السياسية بشكل خاص، كانت طوال مدة االنقسام إن حقوق املواطن الفلسطيين وحرياته بشكل عام، وا .5

السياسي وما بعد املصاحلة رهن الوضع السياسي وموضوع مساومة دائمة بني احلكومتني يف الضفة الغربية وقطاع 
 .غزة

 
أثر االنقسام السياسي على تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها بشكل خاص، وذلك يف شطري الوطن  .6

ء، حيث مت التضييق على األفراد حبسب انتماءاهتم السياسية بشىت الوسائل، وأدت هذه احلالة على السوا
وهي التقاربات الربملانية  وبناءهاإىل تعطيل آلية مهمة من آليات تشكيل األحزاب السياسية اجلديدة ( االنقسام)

 .ةوبني اللجان االنتخابية اليت حتتاج إىل حياة برملانية، وانتخابات دوري
 

 .ضعف األطر القانونية الناظمة لألحزاب السياسية .7
 

م بقاء حقوق االنسان الفلسطيين يف حالة خلخلة دائمة ومستمرة، يعلو منسوهبا وينخفض حبسب مدى التفاه .8
 .واالتفاق بني االحزاب املنقسمة، ورهن التقدم او الرتاجع يف املصاحلة الفلسطينية

 
ي، من خالل اصدار مئات التشريعات يف كل ليات عديدة يف العمل التشريعأفرزت حالة االنقسام السياسي اشكا .9

رتبت مراكز قانونية وتغيريات إدارية، حباجة ملراجعة شاملة بعد اإلهناء الفعلي  ن الضفة الغربية وقطاع غزة، واليتم
 .حلالة االنقسام السياسي

 
 
 
 
 



 3 

 :التوصيات 
 

ومؤسسات اجملتمع  املؤسسة الرمسية إىل مجلة من التوصيات العملية، نضعها أمام اجلهات املختصة يفكل ذلك خنرج من  
 :بإتباعهاونوصي  ،واألهلياملدين 

 
، ضرورة إهناء االنقسام السياسي بني الضفة الغربية وقطاع غزة فعليا، من خالل التطبيق الفعلي التفاق املصاحلة .1

 .اليت نص عليها االتفاقوالسري باإلجراءات التنفيذية 
 

ضرورة إجراء املراجعات القانونية الالزمة للنواحي التشريعية واملؤسساتية ودراسة املراكز القانونية املرتتبة خالل فرتة  .2
ا مع سياسة ، وإجراء عملية االنسجام فيها بينها، متاهي  االنقسام والبحث يف  احللول املمكنة لتوحيد التشريعات

 .ت اليت انتهجتها السلطة الفلسطينيةتوحيد التشريعا
 

 تعزيز إىلهات ورغبات اجملتمع، ومبا يؤدي ضرورة مراجعة التشريعات ذات العالقة بالنظام االنتخايب لتعكس توج .3
مشاركة عادلة يف احلياة السياسية، مع االبتعاد عن احملاصصة احلزبية  يؤدي إىلدور األحزاب والكتل الصغرية، مبا 

وضرورة قيام األحزاب السياسية باالنتقال من مستوى العمل الفصائلي ، قوانني الناظمة لالنتخاباتلدى صياغة ال
 .إىل العمل احلزيب املنظم، مع ضرورة مراجعة األطر القانونية الناظمة لألحزاب

 
وهلا على ات، ويف التجمعات السلمية، ووقف تغيعخل السلطة التنفيذية يف عمل اجلمضرورة رفع وإهناء حالة تد  .4

السلطات األخرى، من خالل االحتكام إىل املبادئ القانونية الراسخة يف اجملال ومراعاة ما جاءت به املنظومة 
 .، ومراجعة املنظومة التشريعية اخلاصة باجلمعياتالدولية

 
  .العالقةالدولية ذات  واثيق، ومواءمتها مع املحق االجتماعات العامةإعادة النظر يف التشريعات اليت تنظم  .5

 
الدستورية والقضائية من  ضرورة تعزيز حقوق املواطن الفلسطيين، وتفعيل تطبيقها، من خالل حتقيق مبدأ الرقابة .6

هذه احلقوق رهينة  إبقاء، وعدم من جهة أخرى ورقابة مؤسسات اجملتمع املدين على ممارسة هذه احلقوق جهة
 .للتجاذبات السياسية وخضوعها ملزاجية األحزاب

 
إلغاء : عمل الفوري على إلغاء اإلجراءات املتعلقة بتقييد احلق يف تشكيل اجلمعيات، على سبيل املثالال .7

االشرتاطات األمنية، وبراءات الذمة، ووقف شروط إحضار املوافقات للمواطنني من القدس، واملنع من السفر إال 
 .باحلصول على إذن
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اهليئات من خالل إجياد خها، كحام رئيس للحريات العامة، تفعيل الدور القضائي؛ بدعم مبادئ القضاء وترسي .8
القضائية اإلدارية اليت تؤمن بدورها الفعلي يف محاية احلقوق واحلريات العامة، وال تبدو وكأهنا جزء من الواقع األمين 

 .والسياسي السائد، وكتابع للنظام السياسي يف فلسطني
 

سن التشريع اخلاص مبحكمة العدل العليا، والعمل احلثيث على  ضرورة تفعيل دور القضاء اإلداري، من ناحية .9
إدارية عليا للطعن يف قرارات حمكمة العدل بدرجتها األوىل، لتاليف األخطاء النامجة عن عدم إمكانية إنشاء حمكمة 

 .الطعن يف قرار يبدو هنائيًّا، مبا قد حيمله من سوابق ال ميكن تغيريها
 

توافقي يراعي املصاحل الوطنية وحيد من تفرد جهة واحدة باحلكم، ويسمح مبشاركة أكرب ضرورة إقرار نظام انتخاب  .11
ضرورة االستفادة من التجارب االنتخابية السابقة اليت أدت ، مع من األحزاب والتكتالت االنتخابيةعدد ممكن 

مشاركة كافة شرائح مع ضمان  .إىل تفرد جهة واحدة يف احلكم؛ مما عزز حالة اإلقصاء السياسي يف فلسطني
العمل على إشراك الفلسطينيني يف و  .، وفتح اجملال للجميع إلبداء رأيهقادماجملتمع يف نقاش أي نظام انتخايب 

اخلارج يف العملية االنتخابية واالستفادة من مشاركتهم لنقل صورة الوجه الدميقراطي واحلضاري للشعب الفلسطيين 
 .ية العادلة وتعزيز وجود دولة فلسطنيإىل العامل، لدعم القضية الفلسطين

 
 .ضرورة تعزيز دور القضاء الدستوري ورفده باخلربات الالزمة، وتعزيز دوره يف الرقابة على التشريعات .11

 
العمل على إجياد قانون لألحزاب السياسية، يكون متعاطي ا مع الواقع الفلسطيين، يسهم يف إجياد نظام سياسي  .12

وأن يكون هدفه األساسي تنظيم العمل احلزيب، وليس وضع القيود عليه، وإفراغه . زيبُتكفل فيه حرية العمل احل
إىل منح حصانة ملقرات األحزاب السياسية، ووثائقها وأعضائها، وأال يكون الدخول إليها  باإلضافة. من مضمونه

 .إال بناء  على أمر قضائي وألسباب تسو غ ذلك
 

عند صياغة النصوص التشريعية سواء  السياسية ومفهوم التعددية احلزبية مفهوم التعدديةضرورة عدم اخللط بني  .13
 .الدستورية أو غريها، فلكل منها معىن خمتلف وال تشكل الواحدة بديال  عن األخرى

 

إصدار السلطة قوانني جديدة تنظم اجلمعيات بكافة أنواعها، تضمن توحيد النظام القانوين للجمعيات يف كل من  .14
 .وقطاع غزة، مع االلتزام الكامل باملعايري الدولية املتعلقة باحلق يف تشكيل اجلمعيات الضفة الغربية

 
 
 


