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   الفلسطينية،حديث صحايف لعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
   انتخاباتيتناول فيه ، )أبو مازن(حممود عباس 

  ]مقتطفات[ .كم الذاتي الفلسطينيجملس احل
  
  

  [.......]  
عرضت السلطة الفلسطينية النتقادات حادة من املراقبين األوروبيين لالنتخابات، إىل أي مدى يؤثر على ت ■

  دقية السلطة جتاهها؟ وعلى ماذا تركزت هذه االنتقادات؟ص
انتقادات املراقبين الدوليين جاءت من السيد كارل ليدبوم رئيس املراقبين الذي أشار إىل التعديالت القانونية  □

وشرح  إنه بعد اللقاء معه إالّ. غير املبررة وإىل تقصير مدة احلمالت االنتخابية الرسمية وإىل عدم استقبايل له
األسباب التي أدت إىل التعديالت القانونية، وأسباب عدم اللقاء به يف املاضي، أعلن أنه تنازل عن حتفظاته وأن 

  .األمور االنتخابية تسير سيراً حسناً، وهو مرتاح لها
  

  واملنظمات األُخرى املعارضة لعملية السالم يطعن يف شرعية الهيئات املنتخبة؟" حماس"هل غياب حركة  ■
إن غياب املعارضة الفلسطينية عن املشاركة الرسمية يف االنتخابات ال يشكل طعناً يف هذه االنتخابات كما ال  □

  .[....] نها اختارت الغياب ومل جتبر عليهيشكل منقصة لها، أل
  

تخبة هي هناك من يقول إن إجراء انتخابات فلسطينية يعني نهاية منظمة التحرير، على اعتبار أن الهيئة املن ■
  املصدر الوحيد للشرعية؟

ال تنهي املنظمة بل هي دائماً تكمل أطرها التشريعية وتضيف إىل اجمللس الوطني  انتخابات اجمللس التشريعي □
إضافة نوعية طاملا انتظرناها وهي تمثل الشعب الفلسطيني الذي كان قابعاً حتت االحتالل يف إطار اجمللس 

  .طني الفلسطينيولقد نص قانون االنتخابات على أن اجمللس املنتخب هو جزء ال يتجزأ من اجمللس الو. الوطني
  

  بماذا تبررون عدم تمثيل فلسطينيي الشتات يف هذه الهيئات التي ستنتخب؟ ■
  .[....] إن املطلوب هو تمثيل سكان الداخلولذلك ف. الشتات ممثل يف اجمللس الوطني القائم حالياً □

  
ينية غير املنتخبة يف اخلارج هل يعني إجراء انتخابات واختيار فلسطينيي الداخل ملمثليهم، أن القيادات الفلسط ■

  مل يعد لها أي موقع؟
لقد كان قرار اللجنة التنفيذية، وهي مرجعية السلطة الفلسطينية، أن ال يشارك أعضاؤها يف االنتخابات ألنهم  □

 ومن هنا فإن القيادات الفلسطينية يف. فإن هذا القرار الذي صدر عنهم ال ينهيهم بل يزيدهم قوة. يمثلون املرجعية
  .اخلارج ستبقى تتمتع بشرعيتها احلالية من دون نقصان

  [.......]  
  

                                                 
 "المرآزية المشرفة على  رئيسًا للجنة 22/12/1995وآان أبو مازن قد ُعين في . 15/1/1996 ،207، العدد )لندن" (الوسط

  .تنظيم االنتخابات الفلسطينية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

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