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  بيان للبعثة االنتخابية لالحتاد األوروبي
  بشأن انتخابات جملس احلكم الذاتي الفلسطيني

  .21/1/1996رام الله، 
  
  

األوروبي، ورؤساء وفود املراقبين الدوليين الرسمية التي نسق  إن رئيس البعثة االنتخابية لالحتاد  
د اتفقوا على إصدار البيان اآلتي بشأن االنتخابات مراقباً، ق 650أعمالها االحتاد األوروبي والتي ضمت أكثر من 

  .ويصدر هذا البيان قبل االنتهاء من النتائج النهائية وقبل عملية املراقبة الدقيقة النهائية. الفلسطينية
/ تشرين الثاين 12راقب مراقبو االنتخابات الدوليون االنتخابات الفلسطينية منذ بداية التسجيل يف   

واستند رؤساء الوفود يف . 1996يناير / كانون الثاين 21اإلعالن عن النتائج األولية يف  حتى 1995نوفمبر 
تقويمهم إىل التقارير التي وردتهم من مراقبيهم، وذلك يف سياق األوضاع السياسية واألمنية املعقدة والفريدة التي 

متها، بما يف ذلك تسجيل الناخبين، وقد راقبوا عملية االنتخابات بر. سادت األراضي التي جرى فيها التصويت
وتوزيع املقاعد، وترشيح املرشحين، وتثقيف الناخبين، والوصول إىل وسائل اإلعالم، وإجراء احلمالت االنتخابية، 

 99ويوم االنتخاب، زار املراقبون . ، وسرّية االقتراع، ووسائل العد، وإعالن النتائجوالوصول إىل صناديق االقتراع
بتفاين وإخالص الذين نظموا االنتخابات، مما أتاح لها أن تتم ضمن  ويشيد املراقبون. مراكز االقتراعيف املئة من 

وهم يرون أن الدرجة املتدنية جداً من العنف الذي واكب االنتخابات خالل العملية . فترة زمنية حمدودة جداً
لتي استخدموها للوصول إىل أحكامهم، يف وسيسجل املراقبون املعلومات التفصيلية ا. بأسرها أمر مشجع للغاية

ويعبّر رؤساء الوفود عن تفهمهم للجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية الستشارتهم على نطاق . تقاريرهم الكاملة
واسع فيما يختص بقانون االنتخاب، ولضم أوسع تيار ممكن من التعبير السياسي إىل العملية االنتخابية، بما يف 

ر املعارضة اإلسالمية، مع اإلشارة إىل أن األولوية التي مُنحت لهذا اجلهد املشكور أدت إىل ذلك بعض عناص
وقد عبّروا خالل فترة مراقبتهم عن . تأخيرات تسببت يف حدوث بعض البلبلة لألحزاب واملرشحين والناخبين

تي ترتبط عادة باحلمالت انتقادات بين الفينة واألُخرى لبعض اإلجراءات التي عرقلت احلقوق واحلريات ال
  .االنتخابية
ويف تناولهم تقويم مسيرة هذه االنتخابات األُوىل يف نوعها، يشير رؤساء الوفود إىل أن التفهم الكامل   

وهذا مرده إىل التاريخ الصعب احلديث . بعد يف اجملتمع السياسي للفرص التي تمنحها الديمقراطية مل يتطور
ومع ذلك، فإن الناخبين واجهوا بعض اخليارات بين املواقف السياسية، وكان أمامهم خيار يف . للشعب الفلسطيني

  .معظم املناطق االنتخابية بين املرشحين الرسميين الذين يدعمهم احلزب وبين املستقلين
  .املتفاوتة للذين أدلوا بأصواتهم يف املناطق االنتخابية كيف مارسوا حقهم يف االختيار وتبين األرقام  
وكان قد تم التوافق على ترتيبات غير عادية للتصويت داخل مدينة القدس، وكانت جميع األطراف   

إلسرائيلية إىل ويف يوم االنتخاب، عمدت السلطات ا. املهتمة بعملية االنتخاب تعي خماطر حدوث اضطرابات هناك
تطويق مكاتب البريد التي استخدمت كمراكز لالقتراع بوجود أمني كثيف شمل تصوير الناخبين بكاميرات فيديو 

وعلى الرغم من أن هذه اإلجراءات جنحت يف منع وقوع حوادث أمنية، فإنها ساهمت . وهم يدخلون مكاتب البريد
  .أيضاً يف ردع الناخبين يف القدس

لوفود أن يف وسع الصحافة احلرة أن تساهم مساهمة فعالة يف تطوير حوار سياسي ويرى رؤساء ا  
ديمقراطي، ويأملون بأن يتسلح الرئيس اجلديد املنتخب للسلطة الفلسطينية وأعضاء اجمللس بالثقة بالنفس 

من أن أنواع وعلى الرغم . للتخلي عن نزعة التهويل على وسائل اإلعالم التي لوحظت خالل العملية االنتخابية
اآلراء كافة مل تنل فرصة التعبير ذاتها يف وسائل اإلعالم املطبوعة، فإن املرشحين جميعهم مُنحوا فرصة الكالم 

  .ون منهم هذه الفرصةعن حملتهم االنتخابية يف اإلذاعة الفلسطينية واستغل الكثير
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وروبي وزميله رئيس الوفود، إىل وبعد التداول بدقة وعناية، وصل رئيس البعثة االنتخابية لالحتاد األ  
االقتناع بأن انتخابات اجمللس وانتخابات رئيس السلطة الفلسطينية، التي تميزت بحضور جيد للناخبين على 
وجه العموم، يمكن أن تُعتبر تعبيراً دقيقاً عن إرادة الناخبين يوم االنتخابات، إذا ما قيست باملعايير املقبولة 

  .احلسبان بعض النواقص التي أُشير إليها على امتداد فترة املراقبة دولياً، وبعد األخذ يف
إن رؤساء الوفود يهنئون الشعب الفلسطيني على هذا اإلجناز املهم ويوجهون أطيب حتياتهم إىل   

  .املرشحين الناجحين وهم يستعدون ملمارسة واجباتهم
ا، الصين، قبرص، مصر، اليابان، األردن، ستراليا، كندمراقبين من االحتاد األوروبي، أ وفود: اإلمضاء  

كوريا، مالطا، النرويج، روسيا، سويسرا، تركيا، منظمة الوحدة اإلفريقية، منظمة املؤتمر اإلسالمي، حركة عدم 
  .االنحياز

  



 

 
 

  

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
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