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بشأن تسجيل مدين  "حملة املؤسسات املدنية الفلسطينية لتسجيل الناخبين"إعالن لـ 

   املباشرة للمجلس الوطني الفلسطينيلالنتخابات 
 ]مقتطفات[ .11/11/2011
 
 

سيتم االنتهاء من إعداد سجل إلكتروين آمن لتسجيل الناخبين  2012عام بحلول ربيع 
ن الفلسطينيين من تسجيل أنفسهم نترنت، وهذا سيمكّالفلسطينيين يف كل مكان عن طريق اإل

للمرة األوىل، . أشهر 6ومساعدة اآلخرين على التسجيل من خالل حملة تسجيل مدين تستمر ملدة 
ن يف الشتات من التسجيل النتخابات اجمللس الوطني، ن فيهم الالجئوسيتمكن كل الفلسطينيين بمَ 

واملشاركة يف االنتخابات املباشرة لبرملان منظمة التحرير الذي يمثل بدوره كافة أبناء الشعب 
كما يشار إىل أنه تم اإلعالن رسمياً عن انتخابات اجمللس الوطني املزمع إجراؤها يف . الفلسطيني
يث ستساعد هذه احلملة املدنية يف جعل تلك االنتخابات حقيقة على أرض ح ،2012ربيع عام 

  .الواقع
لقد تم تطوير نموذج التسجيل من قبل أكاديميين جامعيين خمتصين يف بروتوكول أمن 

ن الغالبية منهم غير إنترنت وتسجيل االنتخابات كخدمة عامة للشعب الفلسطيني، حيث اإل
احلايل الذي ال يغطي سوى الفلسطينيين يف األراضي الفلسطينية مشمولين يف سجل الناخبين 

ومن اجلدير بالذكر أن السجل احلايل تم وضعه من قبل السلطة الوطنية . 1967احملتلة عام 
الفلسطينية للمجلس التشريعي الذي هو بحد ذاته مدمج يف اجمللس الوطني ويمثل داخله 

وهذا السجل يستثني القدس إىل حد . 1967تلة عام الفلسطينيين يف األراضي الفلسطينية احمل
  .كبير، إىل جانب إغفاله للفلسطينيين يف الشتات

ويوفر املوقع اإللكتروين األدوات الالزمة إلعداد عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين 
احملرومين من التصويت وتنفيذها يف جميع املواقع، كما أنه يشمل أيضًا توضيحات حول كيفية 

املساعدة من قبل كل فلسطيني يف عملية تسجيل الفلسطينيين الذين مل تتح لهم الفرصة قط ديم تق
  .للتصويت يف انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني

كذلك حتتوي صفحات أُخرى من هذا املوقع اإللكتروين على تفاصيل حول حملة املؤسسات 
تهدف  ،كزية، ولكن منسقة يف الوقت ذاتهاملدنية الفلسطينية لتسجيل الناخبين وهي حملة ال مر
مع  ،حسب فيه كل صوتسمع من خالله ويُإىل جعل انتخابات اجمللس الوطني واقعاً ديمقراطياً يُ 

األخذ بعين االعتبار حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين يف سعيهم نحو مشاركة وطنية 
سة من قبل اجملتمع املدين للتغلب على ديمقراطية، والتي تتطلب تضافر اجلهود اخمللصة وامللمو

وبالتايل يمكن جلميع الفلسطينيين أفراداً ومؤسسات االنضمام إىل احلملة املدنية . هذه العقبات
من أجل إجراء انتخابات اجمللس  ،لتسجيل الناخبين لوضع أول سجل للناخبين الفلسطينيين

اجملتمع الفلسطيني يف كافة املواقع  الوطني وكذلك حشد كافة املهارات والطاقات واملوارد يف
  .وعبر احلدود للمساهمة يف حتقيق هذا الهدف املشترك

                                                            
  املصدر:  http://palestiniansregister.org/ar/?page_id=61  
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تشرين  11ويعلن عن إنشاء آلية مدنية لتسجيل الناخبين يف هذا اليوم الذي يوافق 
الرئيس الراحل للجنة التنفيذية ) أبو عمار(نوفمبر يف ذكرى وفاة املرحوم ياسر عرفات /الثاين

أربعين عاماً يف قبل  ـد خطابه التاريخي يف األمم املتحدة التحرير الفلسطينية، الذي مهّملنظمة 
ىل االعتراف الدويل بمنظمة التحرير باعتبارها املمثل إالطريق  ـ 1974نوفمبر /تشرين الثاين 13

غير د على االعتراف الدويل بحقوق الشعب الفلسطيني ـطيني وأكــعب الفلسـد للشـالشرعي والوحي
طين التاريخية ـي فلسـى وطننا وممتلكاتنا فـودة إلـي العـها احلق فـالقابلة للتصرف، وعلى رأس

  [....].رير املصير ـي تقـوحقنا ف
وال شك أن جملساً وطنيًا فلسطينياً ديمقراطياً منتخباً بطريقة مباشرة يمثل الوسيلة األكثر 

ا وإنهاء االنقسام الداخلي واستعادة حركة التحرر فاعلية للتأكيد على احلقوق الفلسطينية وتعزيزه
  .الوطني وتقويتها وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية

....][...  
أطلقته إحدى املنظمات غير احلكومية التي تمولها جهات " مشروع"هذه ليست بحملة أو [....] 

ين لدعم مؤسساته الوطنية ويتم تمويله دولية مانحة، وإنما هي جهد مدين بذله اجملتمع املد
كما أنها ليست مبادرة من جمموعة أو جلنة . وتشغيله بالكامل من قبل اجملتمع املدين الفلسطيني

إنما هي ملك  ،منظمة التحرير الفلسطينية، أو إعادة بنائها" إنقاذ"سياسية فوضت نفسها بمهمة 
قابات وحتالفات وشبكات، التي عليها املساهمة ون اًفراداً ومؤسسات وأحزابجلميع الفلسطينيين أ

كل صوت فلسطيني : "بمهاراتها وطاقاتها ومواردها ملنح جميع الفلسطينيين فرصة التصويت
  ."حسب وهناك حاجة لكل صوتيُ

.....][..  
وبما أن التسجيل اإللكتروين اآلمن النتخابات اجمللس الوطني الفلسطيني سيتاح يف أقرب 

الفلسطينيين، فإننا ندعو الفلسطينيين يف كل مكان، وبخاصة الجئينا احملرومين وقت وجلميع 
من التصويت يف الشتات وشبابنا ومؤسساتهم يف فلسطين التاريخية وخارجها، للقيام بدور نشط 

  :يف التحضير لتسجيل الناخبين إلكترونياً من خالل
  املقبلة وأهمية دور منظمة التوعية داخل اجملتمعات الفلسطينية حول عملية التسجيل

التحرير الفلسطينية وأهمية االنتخابات الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني كونه اجلسد 
 .السيادي يف منظمة التحرير

 ن واملرافق واملعدات وتعبئة املوارد العامة خلدمة حملة التسجيل بما يف ذلك املتطوع
 .والتمويل
 الناخبين بهدف االنضمام إليها التواصل مع احلملة املدنية لتسجيل. 
 املشاركة يف التحضيرات اللوجستية والتدريب لتسجيل الناخبين يف كافة املناطق. 

  
  
  
  
  

 



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


