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 فـي التقـارير     الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن     دأبت  
السنوية الصادرة عنها طيلة األعوام القريبة الماضية علـى مطالبـة           
السلطة الوطنية بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، بسبب انتهاء مـدة          

نه ، ولقناعتها الراسخة في أ    1999والية المجلس التشريعي في العام      
لن تصح أي خطوات إصالحية من جانب السلطة الوطنية، مـا لـم             

  . تبدؤها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة
  

لذلك، وفي أعقاب إفصاح السلطة الوطنية عن رغبتها فـي إجـراء            
 الهيئةانتخابات تشريعية وتشكيلها للجنة االنتخابات المركزية، كانت        

ول على االعتماد الالزم من     من المؤسسات التي حرصت على الحص     
قبل لجنة االنتخابات المركزية للمشاركة في الرقابـة علـى عمليـة            
االنتخابات التشريعية، ومن قبلها االنتخابات الرئاسية والمحلية، وذلك        
من أجل ضمان إتباع إجراءات نزيهة وعادلة، تمكن المـواطن مـن            

  . نونية النافذةممارسة حقه في االنتخاب والترشح بحسب األحكام القا
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فراقبـت  .  عملية االنتخابات منذ إجراءاتها األولـي الهيئةوقد تابعت   
اإلجراءات التي تمت بهدف تسجيل الناخبين والوصول إلـى سـجل           

كما سجلت الخروقات التي نجمت عن اعتماد السلطة        . انتخابي نهائي 
في الوطنية لسجل األحوال المدنية في االنتخابات الرئاسية التي جرت          

، وكانت أول من طالب بعدم االعتماد على سجل األحوال          9/1/2005
المدنية وضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية من أجل إنجاز          
سجل الناخبين النهائي كسجل وحيد تجري على أساسه أي انتخابـات           

  . تشريعية تتم الحقا
  

نتخابات  في تقريرها المتعلق بالرقابة على عملية اال       الهيئةكما طالبت   
، بضرورة  2005الرئاسية التي تمت في التاسع من شهر كانون ثاني          

كذلك، كانت  . ضبط أعمال الدعاية االنتخابية التي تتم بخالف القانون       
 من أولى المؤسسات المطالبة في تقريرها المـذكور باتخـاذ           الهيئة

الترتيبات الالزمة لضمان وضبط عملية انتخاب قوى األمن، بمـا ال           
على قيامهم بواجبهم في توفير الحماية األمنية الالزمة للعمليـة          يؤثر  

  . االنتخابية بعامة
  

ومع ذلك، لم تتفادى السلطة الوطنية لدى وضعها لقانون االنتخابـات           
العامة عدد من السقطات القانونية التي وقعت فيها فـي االنتخابـات            

 مـن   الرئاسية، ولم تتمكن من وضع إجراءات فاعلة لمنع أو الحـد          
  .مظاهر الدعاية االنتخابية المخالفة للقانون

  
وفي الختام، استمرت تعديات االحتالل اإلسـرائيلي علـى العمليـة           
االنتخابية برمتها، وكان من أبرزها رفض سلطات االحتالل وضـع          
أية شروط جديدة لعملية االنتخـاب فـي مدينـة القـدس المحتلـة،              
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 التي تمت على أساسها     واالستمرار في العمل وفق الشروط المجحفة     
  . 1996انتخابات المجلس السابق في العام 
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م ������ ا�	��
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بعد اتفاقية أوسلو المبرمة بين منظمة التحرير الفلـسطينية وحكومـة           
ى تشكيل مجلس تشريعي فلـسطيني منتخـب        إسرائيل، تم االتفاق عل   

وفي . 4/5/1999ضمن المرحة االنتقالية، والمفترض أن تنتهي في        
أعقاب ذلك، أصدر رئيس السلطة الوطنية قانون االنتخابات العامـة          

، الذي تمت على أساسه أول انتخابات رئاسـية         1995 لعام   13رقم  
طق الفلـسطينية   وفي نفس الوقت تم تقسيم المنا     . وتشريعية فلسطينية 

 دائرة انتخابية، بحيث تجرى انتخابات رئاسة السلطة الوطنية         16إلى  
على أساس أن الوطن دائرة واحدة، بينما تجري انتخابـات المجلـس     

وقد تم بالفعل إجـراء     .  دائرة انتخابية  16التشريعي على أساس الـ     
، والتـي   20/1/1996االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى فـي       

رزت رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية وكـذلك مجلـساً تـشريعياً           أف
لكن في المجمل، لـم تنتهـي فتـرة         .  عضواً 88فلسطينياً مكون من    

، وإنما اسـتمر    1999المجلس األولى كما كان مخططا لها في العام         
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المجلس في العمل إلى أن تم انتخاب أعضاء المجلـس الجـدد فـي              
انتخابات رئاسة السلطة الوطنية فـي      ، وكانت قد تمت     2006/ 25/1

 في أعقاب وفاة رئيس السلطة الوطنية على أساس قانون          9/1/2005
  . ، بعد إجراء تعديالت بسيطة1995االنتخابات لعام 

  
ولغايات إجراء االنتخابات التشريعية، اتفقت الفصائل الفلسطينية فـي         

 في الفترة ما    االجتماعات التي جرت بينها في القاهرة لمدة ثالثة أيام        
 على دعوة المجلس التشريعي     2005 من شهر آذار عام      17-15بين  

التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل قـانون االنتخابـات التـشريعية،          
% 50على أساس القوائم، و   % 50(واعتماد النظام االنتخابي المختلط     

، هذا باإلضافة إلى زيادة عدد أعضاء       )على أساس الدوائر االنتخابية   
  . وتمثيل المرأة في القوائم االنتخابية132مجلس التشريعي إلى ال
  

وطبقا لتفاهمات القاهرة المذكورة، سيكون أعضاء المجلس التشريعي        
تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يـتم االتفـاق           

  . على تمثيل الشتات في المجلس المذكور
  

ون جديد لالنتخابات العامة    وفي هذا اإلطار، تم العمل على وضع قان       
 كموعـد لعقـد االنتخابـات      2006/ 25/1، وتحديد   2005في العام   

  .التشريعية الثانية
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الفلـسطينية المـستقلة     الهيئةاعتمدت اللجنة المركزية لالنتخابات     
الهيئات المحلية للرقابة علـى االنتخابـات        كإحدى   لحقوق المواطن 

 جهوداً حثيثة   الهيئةومنذ ذلك التاريخ، مارست     . 3/8/2004بتاريخ  
في الرقابة على عملية االنتخابات التي جرت الختيار رئـيس جديـد            

، 9/1/2005للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تم االقتراع فيها بتاريخ         
ـ       الس الهيئـات المحليـة فـي       كما راقبت كافة إجراءات انتخاب مج

، وكـذلك   2005 والعـام    2004مراحلها األربع في نهايـة العـام        
التعديالت القانونية المختلفة على التشريعات المتعلقة بانتخـاب هـذه          

 االنتخابات التي تمت في     الهيئةوفي نفس الوقت، لم تغفل      . المجالس
ـ     سطين، شهر نيسان من العام الفائت الختيار مجلس نقابة محـامي فل

  . والتأكد من سير عملية االنتخاب وفق أسس النزاهة والشفافية
  

وباالستناد إلى الجهود التي بذلتها في الرقابة على االنتخاب المحليـة           
 عدة تقـارير عـن سـير عمليـة      الهيئـة والرئاسية السابقة، أعدت    

االنتخابات الرئاسية والمراحل األربع النتخـاب مجـالس الهيئـات          
  : النحو التاليالمحلية على 

تقرير حول االنتخابات المحلية فـي المرحلـة األولـى بتـاريخ          •
  ).باللغتين العربية واإلنجليزية (23/12/2004
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بـاللغتين  (9/1/2005تقرير حول االنتخابات الرئاسية بتـاريخ        •
  ).العربية واإلنجليزية

تقرير حول انتخابـات مجلـس نقابـة محـامي فلـسطين فـي           •
2/4/2005.  
النتخابات المحلية فـي المرحلـة الثانيـة بتـاريخ          تقرير حول ا   •
5/5/2005.  
تقرير حول االنتخابات المحلية فـي المرحلـة الثالثـة بتـاريخ             •

29/9/2005.  
  .التقرير الشامل عن مراحل االنتخابات السابقة •
تقرير حول االنتخابات المحلية في المرحلـة الرابعـة بتـاريخ            •

15/12/2005.  
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ت ا�������. 1�
  �2006 ا��
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 الهيئةفي كل المناسبات وفي كافة التقارير الصادرة عنها، لم تتوقف           
عن المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية جديدة للمجلـس التـشريعي          

). 1/2006 -1/1996(الفلسطيني الذي استمر لمدة عشر سـنوات        
وعندما تحدد الموعد األكيد النتخاب مجلـس تـشريعي جديـد فـي          

عشرين من شهر كانون ثاني من العام الحالي، كان لزاما          الخامس وال 
 أن تراقب عملية االنتخابات التشريعية بكـل مراحلهـا،          الهيئةعلى  

ابتداء من عملية التسجيل وما رافقها من مشكالت داخلية وخارجيـة           
وخصوصا تلك المتعلقة باعتماد السجل المدني كأسـاس لالنتخـاب،          

تخابية، وعملية االنتخاب المسبق لقوى     وعملية الترشح، والدعاية االن   
كما . األمن، ومن ثم عملية االقتراع العام وفرز النتائج واإلعالن عنها   

 التعديالت المختلفة التي طرأت على النظام االنتخـابي         الهيئةراقبت  
والنظام القانوني الذي تمت على أساسه االنتخابات العامـة، وتقـديم           

  . مالحظاتها بشأنه
  

 في هذا الصدد، توجيه مـذكرتين       الهيئةلجهود التي بذلتها    ومن بين ا  
قانونيتين إلى رئاسة السلطة الوطنية ومجلس الوزراء الفلسطيني حول      
المرسوم بقانون الصادر في شهر كانون ثاني من هذا العام والالئحة           
التنفيذية الصادرة باالستناد إليه المتعلقين باالقتراع المـسبق ألفـراد          

لك البيان الصحفي حول إجراءات االحتالل اإلسـرائيلي        وكذ.  األمن
  .التي أعاقت عملية االنتخابات في القدس المحتلة
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 على مراقبة عملية االقتراع المـسبقة لقـوى األمـن           الهيئةوعملت  
مراقبيها ، حيث نشرت    23/1/2006-21الفلسطيني التي تمت بتاريخ     

عن عملية االقتـراع     ونشرت بيانها األولي     في كافة مراكز االقتراع   
في اليوم التالي، كما نشرت تقريرها الشامل عـن عمليـة االقتـراع          

  .25/1/2006المسبق التي مارستها قوى األمن بتاريخ 
  
  ���ــD ا��?
�ـــ�. 2
  

 عملية االنتخابات التشريعية الثانية من خـالل مكتبهـا          الهيئةراقبت  
المنتـشرة فـي    الرئيسي في محافظة رام اهللا وباحثيهـا ومكاتبهـا          

كمـا  . الخليل، نابلس، محافظات قطاع غزة، وبيت لحـم       : محافظات
 على تعيين منسقين ثمان موزعين علـى المحافظـات          الهيئةعملت  

الفلسطينية ومرتبطين بمنسق رئيسي آخر في الفتـرة األخيـر التـي        
سبقت عملية االقتراع بشهر، وذلك من أجل مراقبة عملية االنتخابات          

ات تقع خالل مرحلتي الترشّح والدعاية االنتخابيـة        ورصد أية خروق  
  .ومرحلة االقتراع والفرز

  
 مراقبـا لمتابعـة     170 على اعتماد ما يقرب مـن        الهيئةكما عملت   

ومراقبة سير عمليتي االقتراع والفرز في المحافظات المختلفة يـوم          
، منهم ثالثة يحملون الجنسية اإليطالية وآخـر يحمـل          25/1/2006

 مراقـب   34كما عمل معها في يـوم االقتـراع         . لبريطانيةالجنسية ا 
  .يتبعون مركز القدس للنساء
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  ا��3ــ
ل ا�����FGــ� ا3$ــــ�ى. 3
  
 وبغـرض   : تنظيم اجتماعات مع جهات ذات عالقة باالنتخابـات        .أ

متابعة مجريات العملية االنتخابية واإلطالع من ذوي العالقـة علـى           
 علـى عقـد عـدة       الهيئة الهامة، عملت    عدد من القضايا االنتخابية   

اجتماعات مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية، عدد من مكاتب لجنة          
  .االنتخابات في المحافظات، وعدد من المرشحين

  
 بهدف إكساب مراقبيها للمهارات التـي تمكـنهم مـن           : التدريب .ب

 للمـراقبين عـدة دورات      الهيئةالرقابة يوم االقتراع والفرز، أجرت      
دريبية تم فيها إطالعهم على األسس القانونية التي تتم وفقهـا سـير             ت

 2005 لعام   9العملية االنتخابية بحسب قانون االنتخابات العامة رقم        
وتعديالته،  وكذلك إطالعهم على السلوك الذي يتوجب عليهم التحلي          
به في مراقبة عملية االقتراع والفرز وفي عالقتهم مع موظفي لجنـة            

، وذلك وفقـا لألسـس التـي        االقتراعات المركزية في يوم     االنتخاب
فقـد أجـرت   . اعتمدتها لجنة االنتخابات المركزية للمراقبين المحليين    

 ثماني دورات تدريبية في محافظات طولكرم، جنين، نـابلس،          الهيئة
وكـذلك  .  الرئيسي في مدينة غزة    الهيئةرام اهللا، الخليل، وفي مكتب      

ية مماثلة للمراقبين المعتمدين من قبل مركز        دورة تدريب  الهيئةعقدت  
القدس للنساء ويعملون معها كمتطـوعين، وزودتهـم باالسـتمارات          

  .الالزمة لمتابعة عمليتي االقتراع والفرز
  
 باإلضافة إلى التقارير التي كانت تصل من مكاتبها  : االسـتمارات  .ت

ـ           دت الفرعية ومنسقيها في المحافظات عن سير عملية االقتـراع، أع
 صـفحات حـول     6 استمارتين للمراقبين، األولى، مكونة من       الهيئة
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عملية االقتراع، وخصوصا الظروف التي رافقت بداية يوم االقتراع،         
ظروف غرف االقتراع، ساحات مركز االقتراع، االحتياطات األمنية        
الالزمة لحماية مراكز االقتراع، ومسائل خاصة بـاقتراع األميـين          

لخاصة، وكذلك الظروف المتعلقة بإغالق مراكز      وذوي االحتياجات ا  
أما االستمارة الثانية فهي مكونة من صفحتين وهي خاصة         . االقتراع

  .بالمسائل المتعلقة بفرز النتائج في مركز االقتراع
  

 على عشرات التقارير ومئات االستمارات التـي        الهيئةوقد اعتمدت   
 رؤيتها عـن سـير      تصلها من مكاتبها ومنسقيها ومراقبيها في تكوين      

  . العملية االنتخابية، وباألخص في يوم االقتراع
  
 على استصدار بطاقات لمراقبيهـا      الهيئة عملت   : بطاقات الرقابة  .ث

من قبل لجنة االنتخابات المركزية من أجل تمكينهم من الرقابة علـى            
كافة مجريات عملية االنتخابات، ودخول مراكز االقتـراع ومتابعـة          

كافة مراحلها في مراكـز االقتـراع، مكاتـب لجنـة           عملية الفرز ب  
االنتخابات في الدوائر االنتخابية الست عشرة، وفي لجنة االنتخابـات        

  .المركزية
  
من أجل تمكين مراقبيها مـن      : للمراقبين) VEST(توفير بزات   . ج

ممارسة عملية الرقابة على االنتخابات بيسر وسهولة وعدم االعتمـاد   
 على تـوفير بـزات تحمـل     الهيئة فقط، عملت    على بطاقات الرقابة  

  .شعارها لكافة مراقبيها
  
  


ً��
= :��	

ت ا�������� ا���
��Aد ا��?
�� ا�����G وا�1و��� ��< ا�	��  
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 بشأن االنتخابات علـى أن تجـري        2005لسنة  ) 9(نص قانون رقم    
وبهدف ضمان قدر عـالي مـن       . العملية االنتخابية بشفافية وعالنية   

 والنزاهة في عملية االنتخابات، نص القـانون علـى مـنح            الشفافية
مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية صالحيات للرقابة علـى         

  ). 113، 88، 84، 83، 78المواد (سير إجراءات االنتخابات 

ستناد إلى تلك النصوص، عملت لجنة االنتخابات المركزية علـى          باإل
والدولية للرقابة على االنتخابات،    اعتماد مجموعة من الهيئات المحلية      

كما اعتمدت لهذه المؤسسات آالف من المراقبين، وأصـدرت لهـم           
بطاقات خاصة تمكنهم من الرقابـة علـى كافـة مراحـل العمليـة              

، أعلنت لجنة االنتخابات المركزيـة      15/1/2006وبتاريخ  . االنتخابية
اللجنة وصل  أن عدد المراقبين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل         

 مراقباً منـذ فـتح بـاب اعتمـاد المـراقبين بتـاريخ              17611إلى  
، وقد توزع هذا العدد على مؤسسات محليـة و دوليـة        14/5/2005

 850وحكومات دول عربية وأجنبية، وبلغ عدد المراقبين الـدوليين          
 مراقبا للمؤسـسة    120 مراقباً لالتحاد األوروبي و      241مراقباً منهم   
 مراقبـاً   60راطية ومركز كارتر األمريكي، وأكثر من       الدولية الديمق 

ـ   75تابعين للحكومة الكندية، و    حركـة مـن أجـل      " مراقباً تابعين ل
 مراقباً من جنوب إفريقيا، وما يزيـد        20، وأكثر من    )إيطاليا" (السالم
 مراقباً من الوفـد     27 مراقباً من وزارة الخارجية التركية، و      15عن  

مدت اللجنة عدداً مـن المـراقبين التـابعين     الروسي للرقابة، كما اعت   
   .للمملكة األردنية الهاشمية، والقنصلية المصرية
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وفي إطار توضيح حقوق وواجبـات المراقـب، أصـدرت لجنـة             
االنتخابات المركزية دليالً خاصاً يبين حقوق وواجبـات المـراقبين          

  . المحليين والدوليين

نتخابـات ومراقبـة    ومن خالل متابعاتها لعمليـة الرقابـة علـى اال         
  الهيئـة  المؤسسات الرقابية المختلفة فـي هـذا الـصدد، سـجلت          

 :المالحظات التالي

 بالرغم من اعتمـاد     :سوء توزيع المراقبين على مراكز االقتراع       ) أ
 مراقباً محلياً ودوليـاً للهيئـات       17000لجنة االنتخابات ما يزيد عن      

قتراع خلـت مـن     الرقابة المختلفة، إال أن عددا كبيرا من مراكز اال        
األمر . المراقبين، وبعضها اآلخر لم يستمر المراقبين فيها لفترة كافية        

الذي يشير إلى عدم وجود تنسيق واضـح بـين الهيئـات الرقابيـة              
  .المختلفة

 الهيئـة من خالل متابعـات     : عدم وجود تدريب كافٍٍٍ للمراقبين     ) ب
 علـى   المستمرة لعملية الرقابة، وبسبب تركيز المؤسسات الرقابيـة       

اعتماد عدد كبير من المراقبين لها، لم تقم الهيئات الرقابيـة بـإجراء            
التدريب الكافي لمراقبيها، ولم توضح المحاور الرئيسية التي تبـدي          

 .تركيزا عليها
ركزت معظـم الهيئـات     : التركيز على الرقابة في يوم االقتراع      ) ت

ليـة  الرقابية على الرقابة على يوم االقتراع وأهملـت إجـراءات عم        
  .االنتخابات األخرى  السابقة والالحقة ليوم االقتراع
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ت ا��������: را��ً�

	H ا��
	�	� �� ����� ا7	��I�ا  
  

إن التجربة االنتخابية الفلسطينية ما زالت حديثة، فلم تجر انتخابـات           
، وفـي  1996تشريعية قبل هذه االنتخابات إال مرة واحدة في العـام       

، وهو قانون صدر مـن      1995لسنة  ) 3(ت رقم   ظل قانون االنتخابا  
قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تمشيا مـع اتفاقيـات أوسـلو            

 اإلسرائيلية، حيث لم يكـن هنـاك مجلـس تـشريعي            –الفلسطينية  
  .فلسطيني قائم في حينه، كما لم يكن هناك قانون أساسي فلسطيني

  
انون جديد وهو قـانون     لقد جرت االنتخابات التشريعية الثانية وفقا لق      

، وفي ظل أوضاع سياسية مختلفـة       2005لسنة  ) 9(االنتخابات رقم   
إن أسس القانون   . فيها قائمة " انتفاضة األقصى "وفي مرحلة ما زالت     

االنتخابي الحالي كانت ثمرة لتفاهمات فلسطينية بين مختلف القـوى          
، وقد سن هذا القانون مـن قبـل المجلـس التـشريعي             1واألحزاب

القـانون  "لسطيني السابق، وفي ظل إطار دستوري واضح وهـو          الف
  ".األساسي الفلسطيني

  
، فـي  1995 عـن قـانون   2005لقد اختلف القانون االنتخابي للعام     

بعض المسائل المتعلقة بنظام االنتخاب وموضوع المرأة وقوى األمن         
وقد صدرت قبل إجراء االنتخابات الثانية مجموعـة مـن          . وغيرها

 التي وضعت األحكام التي نظمت إجراءها، ولم يقتـصر          التشريعات
التغيير على القانون االنتخابي فحسب، بل جرت بعـض التعـديالت           

                                                 
 –ات الفلسطينية ، فبعض القوى ترى أن التفامه2006 تتباين الرؤى حول األساس الذي جرت عليه انتخابات  1

  .، والبعض األخرى يرى أن اتفاقيات أوسلو هي األساس)تفامهات القاهرة(الفلسطينية هي األساس 
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على القانون األساسي، وصدرت أنظمة ولوائح ومراسيم جديدة فـي          
 وفيما يلي نحاول توضيح اإلطار القانوني الذي تمـت          2.هذا المجال 

  .انيةعلى أساسه االنتخابات التشريعية الث
  
1 . �J!� �J�K!�<�ا���1ل ا �"
  2003ا��
	�ن ا3"

يشكل هذا القانون المظلة الدستورية التي وضعت المباديء المتعلقـة          
بحرية المواطنين الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية بما في          

وضع هذا القانون القواعـد الرئيـسية الناظمـة         . ذلك حق االنتخاب  
، والتي  3 48 مكرر،   47،  47عية وذلك في المواد     لالنتخابات التشري 

حدد هذا القانون مدة المجلـس التـشريعي        : يمكن إجمالها في التالية   
بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، على أن تجري االنتخابات مرة           

كما أكد القانون علـى أن تجـري        . كل أربع سنوات بصورة دورية    
 وفقا لقانون االنتخابات الذي     االنتخابات بصورة عامة وحرة ومباشرة    

سيضع النظام االنتخابي ويحدد عدد األعضاء والدوائر، وكيفية ملء         
وبخـصوص  . الشاغر لمركز عضو أو أكثر من أعـضاء المجلـس        

المجلس التشريعي القائم اعتبر القانون األساسي أن مدة واليته تنتهي          
  .عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري

                                                 
الذي جاء بعد وفاة ) رئيس الس التشريعي( ننوه إىل أن رئيس السلطة الفلسطينية املؤقت السيد روحي فتوح  2

، بالدعوة إلجراء 8/1/2005 بتاريخ 2005لسنة ) 5 (الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات، أصدر مرسوما رئاسيا رقم

، غري أن هذا املرسوم مت جتاوزه، ومل يتم العمل به، وقد صدر بإلغائه املرسوم 17/7/2005انتخابات التشريعية يف 

 من على أن جيري حتديد االنتخابات التشريعية مبرسوم 2 الذي نص صراحة يف املادة 2005لسنة ) 11(الرئاسي رقم 

 55العدد . نشر املرسوم يف الوقائع الفلسطينية. (اسي بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة واملشاورات الوطنيةرئ

  ).27/6/2005املؤرخ يف 
 بتعديل بعض أحكام القانون األساسي 2005 تعدل القانون األساسي الفلسطيين مؤخرا بالقانون األساسي لسنة  3

  ).18/8/2005 املؤرخ يف 57العدد . عديل يف الوقائع الفلسطينيةنشر الت (2003املعدل لسنة 
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ت ر?4 . 2�

	�ن ا�	��?)9 ( �J!�2005 4  
سن هذا القانون من قبل المجلس التـشريعي الفلـسطيني فـي ظـل              
المباديء الدستورية المنوه إليها أعاله ليحل محل القانون االنتخـابي          

، والذي جرت علـى أساسـه االنتخابـات         1995الصادر في العام    
 وبعد التوافق الـوطني     ،1996التشريعية والرئاسية األولى في العام      

بين القوى واألحزاب الفلسطينية على إجـراء انتخابـات تـشريعية           
وقد صدر هذا القانون عن رئيس الـسلطة الوطنيـة بتـاريخ     . جديدة

وبوجه خاص، وضع هذا القانون بعض األحكام التي        . 13/8/2005
. أعطته مالمح جديدة وجعلته يختلف عن القانون االنتخابي الـسابق         

  :يلي أبرز مالمح هذا القانون، واألحكام القانونية التي تضمنهاوفيما 
  
وضع هذا القانون أحكاما خاصـة   :االنتخاب المسبق لقوى األمن) أ

بانتخاب قوى األمن، بحيث تجري على نحو مسبق قبل يوم االقتراع           
 أيام تحددها لجنة االنتخابات المركزية، وقـد جـاء          3العام، وخالل   

وني النتخابات قوى األمن بصورة تعديالت جرت       وضع اإلطار القان  
على القانون لكون النص األصلي لم يكن يتضمن تلك الخـصوصية،           

ويمكن . كما شاب وضع هذا اإلطار حالة من التخبط وعدم الوضوح         
اإلطالع على تفاصيل الجانب القانوني لذلك فـي الجـزء المتعلـق            

  5.ربانتخاب قوى األمن في موضع الحق من هذا التقري
  

                                                 
  18/8/2005 املؤرخ يف 57العدد .  نشر يف الوقائع الفلسطينية 4
ملعرفة كافة التفصيالت حول اإلطار القانوين النتخابات قوى األمن راجع القسم الرابع املتعلق بانتخاب فئات خاصة  5

 .من هذا التقرير
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حدد القـانون عـدد أعـضاء     :عدد أعضاء المجلس التشريعي) ب
، 2: عضوا، وجاء ذلك في مادتين هما     ) 132(المجلس التشريعي بـ    

عضوا، حيث أن المجلس    ) 44(، وبما يزيد عن الوضع السابق بـ        3
  .عضوا فقط) 88(السابق كان يضم 

  
س النظـام  اعتمد القانون االنتخابي أسـا  :نظام االنتخاب المختلط) ت

بـين نظـام األكثريـة      %) 50 -% 50(االنتخابي المختلط مناصفة    
ووفق هذا النظام يـتم انتخـاب      . ونظام القوائم ) تعدد الدوائر (النسبية  

) 16(نائبا على أساس الدوائر التي حددت بمقتضى القانون بـ          ) 66(
القدس، أريحا، الخليل، بيت لحم، جنـين، خـان         (دائرة انتخابية هي    

دير البلح، رفح، سلفيت، شمال غـزة، طوبـاس، طـولكرم،         يونس،  
بينما يتم انتخاب الــ   . 6) قلقيلية، رام اهللا والبيرة، مدينة غزة، نابلس      

باعتبار ) القوائم(نائبا اآلخرين على أساس نظام التمثيل النسبي        ) 66(
وقد اشترط القـانون فـي    . األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة    

وأن ال يزيد عن    ) 7(نتخابية أن ال يقل عدد المرشحين عن        القائمة اال 
من األصوات  % 2مرشحا، كما اشترط أن تجتاز القائمة نسبة        ) 66(

الصحيحة للمقترعين حتى تصبح قادرة على التنافس للحصول علـى          
، ويـتم   )نسبة الحـسم  (مقعد أو أكثر من المقاعد المخصصة للقوائم        

ليها كل قائمـة حـسب طريقـة    احتساب عدد المقاعد التي حصلت ع 
بينما اعتبر االنتخاب في الدوائر فردي حتى لو كـان          ". سانت لوجي "

  .هناك مرشحون يتبعون القوائم االنتخابية سالفة الذكر
  

                                                 
  . نظاما بتعيني حدود الدوائر االنتخابية والتجمعات السكانية التابعة هلا23/11/2005لوزراء بتاريخ  أصدر جملس ا 6
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وضع القانون أحكاماً وجوبيه تلزم القوائم االنتخابية  :تمثيل المرأة) ث
الثة األولى في   النسبية بإدراج امرأة واحدة من بين كل من األسماء الث         

القائمة، واألربعة أسماء التي تلي ذلك، وكل خمسة أسماء تلي ذلـك،            
. وهو ما يعني اعتماد القانون معيار الحـد األدنـى لتمثيـل المـرأة             

والمالحظ أن ذلك األمر محصور في نظام القوائم فقـط، وال يـشمل    
 مقاعد  نظام الدوائر االنتخابية، ما يعني أن المرأة يمكنها التنافس على         

  7.الدوائر كغيرها دون وجود حد أدنى
  
اعتمد القانون فـي إطـار إدارة    :إلغاء لجان الدوائر االنتخابيـة ) ج

: االنتخابات واإلشراف عليها المستويات التالية من اللجان االنتخابيـة        
لجنة االنتخابات المركزية، المكتـب التنفيـذي للجنـة االنتخابـات           

نتخابية التابعة للمكتب التنفيذي، ولجـان      المركزية، مكاتب الدوائر اال   
وقد ألغى القانون ما كان معروفا بلجـان الـدوائر          . مراكز االقتراع 

 السابق، وأعطيت مهامهـا لمكاتـب       1995االنتخابية في ظل قانون     
الدوائر االنتخابية التي اعتبرها القانون جزءا مـن الجهـاز اإلداري           

  .للجنة االنتخابات المركزية
  
اشترط القانون لكي يكون  :د السجل االنتخابي في االقتـراع اعتما) ح

الشخص مؤهال لممارسة حق االنتخاب عدة شروط من بينها أن يكون   
، وبذلك تم   "السجل االنتخابي "اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي       

استبعاد السجل المدني الذي إعتُمد في االنتخابات الرئاسية، وتـسبب          

                                                 
 مقاعد يف الس التشريعي، على أن 6أ منه للمسيحيني /3/2وكان قانون االنتخابات املذكور قد خصص يف املادة  7

 . حتدد الدوائر اليت توجد فيها هذه املقاعد مبرسوم رئاسي
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 وعمليا روعيت في االنتخابات التـشريعية      8.كالتفي الكثير من المش   
الثانية هذه المسألة بدقة سواء من حيث إتبـاع إجـراءات التـسجيل             
القانونية أو اعتماد السجل في االقتراع، خالفا لما كان عليه الحال في            
االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية األولى في ظـل قـانون          

  . السابق1995
  
  :رى متفرقة، وتشمل ما يليمسائل أخ) خ
جاء القانون الحالي أكثر تفصيال ووضوحا في مسألة الترشـيح          ) 1(

وتولي الوظائف العامة، بحيث منع القانون المحـافظين ومـديري          
ورؤساء وموظفي المنظمات األهلية كذلك من الجمع بين البقاء في          

  .وظائفهم والترشح لالنتخابات التشريعية
حالي للمواطن حق االعتـراض علـى جـدول         أعطى القانون ال  ) 2(

الناخبين االبتدائي أمام لجان مراكز االقتراع، كما جعـل قرارهـا           
قابال لالعتراض أمام مكتب الدائرة االنتخابية، وجعل قـرار ذلـك           
األخير قابال لالعتراض أمام لجنة االنتخابات المركزيـة علـى أن           

للطعن أمام محكمة   يكون القرار الصادر عن اللجنة المركزية قابال        
 السابق كـان يمـنح      1995في حين أن قانون     . قضايا االنتخابات 

للمواطن االعتراض أمام لجنة مركز االقتراع ويكون قرارها قابال         
لالستئناف أمام لجنة االنتخابات المركزية ويكـون قـرار اللجنـة           

  .المركزية قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى

                                                 
من القانون رقم ) 15(تعدل املادة " :قد نصت على ما يلي 2004 لسنة 4 من القانون رقم )1(انت املادة رقم  ك8

يعترب سجل الناخبني الذي مت إعداده وفقا ألحكام هذا القانون .1: املشار إليه لتصبح على النحو التايل1995 لسنة 13

يات إعداد السجل االنتخايب النهائي دف حتديد من هلم احلق إىل جانب سجل األحوال املدنية مها سجالن معتمدان لغا

 ".يف التصويت والترشيح يف االنتخابات العامة وانتخابات جمالس اهليئات احمللية الفلسطينية



 25

على أن تشكل   9ن الحالي محكمة قضايا االنتخابات      استحدث القانو ) 3(
من رئيس وثمان قضاة يعينون بمرسوم رئاسي بتنسيب من مجلس          

 السابق كان ينص علـى      1995القضاء األعلى، في حين أن قانون       
محكمة استئناف قضايا االنتخابات على أن تشكل من رئيس وأربعة          

ة إلى اختالف في    هذا باإلضاف . قضاة يعينهم رئيس السلطة الوطنية    
  .أحكام التمثيل أمام المحكمة

في انتخاب األميين أعطى القانون رئيس لجنة االقتراع صالحية         ) 4(
 السابق يعطيه   1995وجوبية في مراقبة االقتراع، بينما كان قانون        

  .صالحية جوازية بناء على طلب الناخب
حدد القانون الحالي صراحة حـدود الـصرف علـى الحملـة            ) 5(

تخابية بما ال يتجاوز مليون دوالر للقائمة وستون ألـف دوالر           االن
 1995لمرشحي الدوائر، وهو ما لم يكن موجودا أصال في قانون           

  .السابق
بخصوص االنتخابات في القدس المحتلة، اعتبر القانون الحـالي         ) 6(

أن االقتراع في القدس يجري وفـق أحكـام القـانون الفلـسطيني             
اإلجراءات التي تحددها لجنة االنتخابات، في      واألنظمة والتعليمات و  

 السابق كان ينص على إجراء االقتراع فـي         1995حين أن قانون    
  .1995القدس وفق أحكام اتفاقية واشنطن للمرحلة االنتقالية لعام 

                                                 
 26/12/2005 مرسوم رئاسي بتسمية رئيس وأعضاء احملكمة، كما صدر بتاريخ 31/10/2005 صدر بتاريخ  9

  .جبه إحداث تعديل على تشكيل احملكمةمرسوم رئاسي أخر مت مبو
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  المراسيم الرئاسية. 3
صدرت في مرحلة التحضير لالنتخابات التشريعية بعض المراسـيم         

  :هاالرئاسية كان من أبرز
) 9(المرسوم الرئاسي بشأن الدعوة لالنتخابات العامة رقـم           -  أ

الهدف من هذا المرسوم هـو فـتح بـاب          : 10 2004لسنة  
التسجيل لالنتخابات والبدء بإعداد السجل االنتخابي، وذلك في        
إطار بدء التحضير إلجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية          

  .ومحلية على مستوى الوطن
) 13(لجنة االنتخابات المركزية رقم      المرسوم الرئاسي بشأن     -  ب

، 1/4/2005صدر هذا المرسـوم بتـاريخ       : 11 2005لسنة  
وكان الهدف منه تشكيل اللجنة المركزية وتسمية أعـضائها،         

 .قضاة) 5(أعضاء من بينهم ) 9(لتضم 
المرسوم الرئاسي بشأن تحديد عدد النـواب فـي الـدوائر            -  ت

 المرسـوم   صدر هـذا  : 12 2005لسنة  ) 14(االنتخابية رقم   
، وكان الهدف منه تحديد عدد النواب في 15/9/2005بتاريخ 

الدوائر االنتخابية وفقـا لعـدد الـسكان، وتحديـد المقاعـد         
مقاعـد بحـسب قـانون    ) 6(المخصصة للمسيحيين وعددها   

 .االنتخابات العامة
المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد لالنتخابات التـشريعية         -  ث

هـذا المرسـوم بتـاريخ       صـدر    2005:13لـسنة   ( ) رقم  

                                                 
  .29/8/2004 املؤرخ يف 50العدد .  الوقائع الفلسطينية 10
  .8/9/2005 املؤرخ يف 58العدد .  الوقائع الفلسطينية 11
  .27/9/2005 املؤرخ يف 59العدد .  الوقائع الفلسطينية 12
13 http://www.elections.ps/  
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، وقد حدد بموجبه يوم االقتراع العام الختيـار         20/8/2005
كمـا صـدر    . 25/1/2006أعضاء المجلس التشريعي في     

 مرسوم رئاسي آخر حدد بموجبه بدء       20/11/2005بتاريخ  
ــارا مــن  ــشريعي اعتب ــس الت الترشــيح لعــضوية المجل

اقعة ما  ، وفترة الدعاية االنتخابية في الفترة الو      3/12/2005
وننوه إلى أن هذين المرسـومين لـم        . 23/1/2006-3بين  

ينشرا رسميا في الوقائع الفلسطينية حتى ما بعد انتهاء العملية          
 .االنتخابية
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 برزت في الجانب القانوني لالنتخابـات التـشريعية بعـض           اً،ختام
  :اإلشكاليات والمالحظات العامة التي يمكن إجمالها فيما يلي

  
راعاة التامة لقواعد النشر في الجريدة الرسمية       لوحظ عدم الم   .1
فبالرغم من أن النشر في الجريدة الرسمية هو        ). الوقائع الفلسطينية (

فقط إلثبات قرينة العلم وليس العلم الفعلي بالقانون بالنسبة للعامـة،           
إال أنه لم يتم نشر عدد كبير من المراسيم الرئاسية التي أصـدرها             

حول موضوع االنتخابات التشريعية، كما لم      رئيس السلطة الوطنية    
 9يتم نشر التعديالت التي طرأت على قانون االنتخابات العامة رقم           

، وباألخص تلك المتعلقة باالقتراع المسبق لقوى األمن،        2005لعام  
والنظام الخاص بتحديد الدوائر االنتخابية الـصادر عـن مجلـس           

ذه التشريعات قبل أن    وقد طُبقت ه  . 23/11/2005الوزراء بتاريخ   
وكان من الواجـب  . تنشر وقبل أن تصبح نافذة من الناحية القانونية 

على الجهات المختصة اإلسراع بنشر تلك التشريعات لـصيرورتها       
 اعتبـر   2005 علما بأن القانون االنتخابي الحـالي لـسنة          14.نافذة

النشر شرطا لنفاذ األنظمة ولم يكتف باإلصدار، فقد نص صـراحة       
أن تصدر األنظمة الالزمة لتنفيذ القانون بقرار مـن مجلـس           على  

  15.الوزراء وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
لوحظ وجود حالة من التخبط وعدم الوضـوح والتـضارب           .2

والتعارض أحيانا ما بين التشريعات الناظمة النتخابات قوى األمن،         

                                                 
ة باالنتخاب املسبق لقوى األمن واليت مل تنشر راجع القسم الرابع املتعلق ملعرفة املزيد عن التشريعات املتعلق 14

 .انتخابات قوى األمن/ بانتخابات فئات خاصة يف هذا التقرير
  .من القانون) 115( املادة  15
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لى القواعد الدستورية عند    إضافة إلى إتباع ممارسات تمثل التفافا ع      
 .إعداد تلك التشريعات

استغرق إعداد وسن القانون االنتخابي الحالي وقتـا طـويال           .3
، وتأثر وضـع القـانون برؤيـة        )ما يقارب سنة  (أكثر من الالزم    

األحزاب الكبرى على الساحة الفلسطينية، وهو ما كان لـه أثـرا            
عل أحد أسـباب    واضحا في تأجيل إجراء االنتخابات التشريعية، ول      

التأخر هو حالة الخالف التي رافقت سن القانون ما بـين الـرئيس             
الفلسطيني والكتلة التي مثلت األغلبيـة فـي المجلـس التـشريعي          
السابق، خصوصا فيما يتعلق باعتماد نظام القوائم وحده أم الدوائر          

 .والقوائم معا
حد لوحظ أن القانون منع استعمال شعار السلطة الفلسطينية كأ         .4

القيود على الدعاية االنتخابية، وكان من األفضل أن يكون الـنص           
 ".السلطة الوطنية الفلسطينية"واسعا بما يشمل منع استخدام عبارة 

لوحظ أن القانون لم يحدد مدة معينة يلتزم بها رئيس السلطة            .5
الوطنية في افتتاح الدورة العادية األولى للمجلس التـشريعي، بـل           

 . دون ضابط زمنيترك الباب مفتوحا
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، تـم تعيـين رئـيس لجنـة االنتخابـات           10/10/2002بتاريخ  
، تم تشكيل لجنة االنتخابـات      27/10/2002 وبتاريخ   16.المركزية

كزية والتي ضمت في عضويتها عدداً من القضاة والمحـاميين          المر
 وفي أعقاب استقالة لجنة االنتخابات المذكورة، أعاد      17.نواألكاديميي

  .1/4/2005رئيس السلطة الوطنية تشكيلها بتاريخ 
  


ً�	
= :;�S$
J�ا Q�I!  ������ �JI��إدارة ا  
  
1. 
ً0��� Q�I!��ا  

مراكـز التـسجيل التـي     في 4/9/2004بدأت عملية التسجيل في  
افتتحتها لجنة االنتخابات المركزية فـي كافـة البلـدات والمـدن            

، تـم   1/12/2005وقد استمرت عملية التسجيل إلـى       . الفلسطينية
وبالنسبة للسجل المدني، فقد تم     .  مرات 9خاللها فتح باب التسجيل     

 بعد أن كان قد اعتُمد قبل أسـبوعين مـن           13/8/2005إلغاءه في   
وقد تزامن إلغاء السجل المـدني      . نتخابات الرئاسة السابقة  إجراء اال 

                                                 
 .2002 لسنة 14املرسوم الرئاسي رقم  16
 .2002 لسنة 15املرسوم الرئاسي رقم  17
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. 2005 لـسنة    9مع وضع قانون جديد لالنتخابات العامـة رقـم          
ونتيجة النخفاض عدد المسجلين، فقد سـمحت لجنـة االنتخابـات           
المركزية باعتماد أسلوب التسجيل عن بعد حيث يجـوز للـشخص           

كذلك تم استخدام هـذا     تسجيل أقاربه من الدرجة األولى باإلنابة، و      
األسلوب لتسجيل طلبة الجامعات وكذلك لألشخاص مـن خـارج          

  . الوطن عن طريق إبراز صورة عن الهوية الشخصية
  

في اإلجمال، قامت لجنة االنتخابـات المركزيـة بتحـديث سـجل          
، بحيث وصل عدد الناخبين مـا ال        12/12/2005الناخبين بتاريخ   

انت لجنة االنتخابات قـد فتحـت     وك. يقل عن مليون وثالثمائة ألف    
باب التسجيل اإلستكمالي في مكاتب الدوائر االنتخابية الست عشرة،         

 بحيـث    ،)18/12/2005 –16(ولمدة ثالثة أيام في الفترة مـن        
سيكون التسجيل فقط للذين لم يسجلوا من قبل، ولم يسمح بنقل مكان            

نين الذين لم وهذا القرار جاء من اجل إتاحة الفرصة للمواط    .اإلقامة
يسجلوا وخصوصا أن لجنة االنتخابات قررت عدم التعـاطي مـع           

) 9(من قانون رقـم     ) 42(يذكر أنه بموجب المادة     . السجل المدني 
 بشأن االنتخابات، فإن لجنة االنتخابات المركزية تتولى        2005لسنة  

إعداد السجل العام للناخبين استناداً إلى جداول النـاخبين النهائيـة           
لمة إليها من مكاتب الدوائر االنتخابية، كما يحق لكل مـواطن           المس

  .االطالع على السجل العام للناخبين
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2 . ��J�K!�<�ى ا03; ا�? Q�I!   
فقد تم تسجيل قوى     18بحسب ما أفادت به لجنة االنتخابات المركزية،      

 عاديين، وبعد ذلك تم االتفاق بين لجنة االنتخابـات          األمن كمواطنين 
 قائمة في المحافظـات  16ة الداخلية على أن تقوم اللجنة بعمل      ووزار

وبعد ذلك، تـم إدخـال هـذة         . الفلسطينية من رجال األمن المسجلين    
القوائم على السجل العام وتم إسقاط أسمائهم من سجل الناخبين العام،           

وكان عدد قوى األمن المقـدم      . وذلك للتأكد من اقتراعهم مرة واحدة     
وبعـد مراجعـة مـن لجنـة        .  شخص 64000لية  من وزارة الداخ  

االنتخابات للقوائم المقدمة من وزارة الداخلية، اتضح أن عدد قـوى           
وبعد اجتمـاع لجنـة     .  من رجال األمن   58600األمن المسجلين هو    

االنتخابات المركزية مع وزارة الداخلية، تم فتح مراكز تسجيل خاصة      
، 18/12/2005-17لقوات األمن لمدة يومين في الفتـرة مـا بـين            

وقاموا بالتسجيل من خالل ذويهم وبإستخدام صورة عن بطاقة الهوية          
  .الشخصية

 
3. �J�K!�<�ا Qه�U��ح واW#7ا Mء �� �0اآ�MJ�ا Q�I!  

على الرغم من قيام لجنة االنتخابات المركزية باتخـاذ اإلجـراءات           
الالزمة لتسجيل الموقوفين في بعض مراكـز اإلصـالح والتأهيـل           

الفلسطينية، إال أن هذه العملية لم تـشمل كافـة الـسجون            ) لسجونا(
قامت اللجنة بتسجيل المـوقفين فـي مركـز         فقد  . ومراكز التوقيف 

إصالح وتأهيل مدينة أريحا سواء من السياسيين أو المـدنين غيـر            
 والموقفين فـي مقـر      نلسجناء السياسيي كما تم تسجيل ا   . المحكومين

التأهيل فـي مدينـة رام اهللا، ومركـز         المقاطعة ومركز اإلصالح و   
                                                 

 .5/2/2006التخطيط يف جلنة االنتخابات املركزية بتاريخ مقابلة مع رئيس قسم اإلسناد و 18
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غير أنه، لم يتم تسجيل الموقوفين      . اإلصالح والتأهيل في قطاع غزة    
في مراكز التوقيف المختلفة التابعة ألجهزة األمـن فـي محافظـات            
الضفة الغربية وقطاع غزة وبخاصة األمن الوقـائي، االسـتخبارات          

  .العسكرية، والمخابرات العامة
  
 ��; �1ى "�Iن ?�ات ا���Wل ا7"�اQ�I!  ���Y ا�����.4

بحسب اإلجراءات التي وضعتها لجنة االنتخابات المركزية، تم تحديد         
اإلجراءات الالزمة لتسجيل المعتقلين في السجون اإلسرائيلية علـى         
أساس أن يقوم السجين بتوكيل ذويه من الدرجة األولى بالتسجيل لـه            

 أشـهر فـي     3سجين ولـه    مع كتاب من الصليب األحمر يبين أنة        
 8000غير أن نسبة المسجلين من العدد اإلجمـالي البـالغ           . السجن

ويبدو أن ذلك راجـع     . معتقل في السجون اإلسرائيلية كانت قليلة جداً      
إلى تعقد اإلجراءات الالزمة للتسجيل، وإلدراك المعتقلين بعدم قدرتهم       

  .سجيلعلى االقتراع حتى ولو تسجلوا، وبالتالي عدم جدوى الت
  


ًZZ��
 1ZZ�1G �0اآMZZ ا�?��ZZاع و�1ZZود ا�1ZZوا�Y ا�	��
���ZZ وا��WR�ZZت      : =

A� ��ا���ا�  

 أحالت لجنة االنتخابات المركزية إلـى مجلـس         1/10/2005بتاريخ  
الوزراء مسودة نظام تعيين حدود الـدوائر االنتخابيـة والتجمعـات           

عليـه  السكانية التابعة لها، وذلك من أجل إبداء الـرأي والموافقـة            
وقد أعدت اللجنة هذا النظام بعد أن قامت        . وإصداره حسب األصول  

بدراسة كافة االعتبارات الجغرافية والسكانية والمحلية لكـل دائـرة،          
وبعد أن أخذت بعين االعتبار تقسيمات حدود الدوائر االنتخابية لعـام           

، وذلك بالتشاور مع مجلس التنظيم األعلى، بالرغم من بعض          1996
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ت المتعلقة بتداخل الدوائر وعدم تحديد الحدود الفاصلة بـين          اإلشكاال
فمثال، وقعت اعتراضات على تقسيم بعض المناطق وتبعيتها        . الدوائر

مثل منطقة المواصي هل هي تابعة لمدينة خان يونس أو مدينة رفح،            
في مدينة الخليل، حيث تم نقلها الى مدينة بيت         " الجبعة"وكذلك منطقة   

وقد تعاملت لجنة االنتخابات    .  مجلس التنظيم األعلى   لحم بتوصية من  
  . مع الشكاوى المقدمة بخصوص هذه المناطق

  
 بشأن االنتخابات في المادة رقم      2005لسنة  ) 9(وقد نص قانون رقم     

على أن تضع لجنة االنتخابات بالتشاور مع مجلـس التنظـيم           ) 6/3(
عـات الـسكانية    األعلى نظاماً يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجم       

وقد حدد النظام المذكور التجمعات السكانية التابعة لكـل          .التابعة لها 
ـ      التي نص عليها القـانون، كمـا        16دائرة من الدوائر االنتخابية ال

   19.احتوى على خرائط تفصيلية لكل دائرة
  



ت ا��������Z وا��WR�Zت ا���ا���Z           : را��ًZ�
��	W� \]���إدارة ����� ا

A�  
  

جنة االنتخابات المركزية باستقبال طلبات الترشيح النتخابـات        بدأت ل 
 ولغاية الساعة   2005-12-3 يوم السبت الموافق     المجلس التشريعي 

وبحـسب  . 14/12/2005 ليال من مساء يوم األربعاء الموافـق         12
 من قانون االنتخابات العامة، ال يجوز قطعيا إضافة أسماء          48المادة  

                                                 
القدس، جنني، طولكرم، طوباس، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام اهللا والبرية، أرحيا، بيت حلم، : وهذه الدوائر هي 19

  .اخلليل، مشال غزة، غزة، دير البلح، خان يونس، ورفح
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على الدوائر بعد هذا التاريخ، ولكن يمكـن        مرشحين على القوائم أو     
 ليال من   12انسحاب مرشحين من الدوائر أو من القوائم حتى الساعة          

كمـا يمكـن خـالل فتـرة      . 1/1/2006مساء يوم األحد الموافـق      
االنسحاب المذكورة لمنسق أية قائمة انتخابية، بعد موافقة المرشحين         

 12مة، وذلك حتى الساعة   ذوي العالقة، تعديل موقع المرشح في القائ      
ويعلن الكشف النهائي بأسـماء  . 1/1/2006ليال من مساء يوم األحد     

المرشحين على مستوى الدوائر والقـوائم وترتيبهـا النهـائي فـي            
وتكون أسماء المرشحين في الدوائر والقوائم، بما فـي         . 2/1/2006

  .الطعنذلك ترتيبهم بالنسبة للقوائم، نهائية غير قابلة للتعديل أو 

وقد حدث العديد من المشاكل أثناء فترة الترشـيح تمثلـت باقتحـام             
مجموعة مسلحة من الملثمين التابعين إلحدى القوائم المترشحة يـوم          

 مكتب دائرة القدس االنتخابية التابع للجنة االنتخابـات     12/12/2005
المركزية، مطالبين بمعرفة أسـماء مرشـحي قـائمتهم االنتخابيـة،           

استمرار اقتحام المكتب في حال عدم الكشف عـن قائمـة           ومهددين ب 
وفور ذلك، أغلقت لجنة االنتخابات مكاتبها احتجاجا على        . المرشحين

 أعلنت لجنة االنتخابـات المركزيـة عـن     13/12/2005وفي  . ذلك
االستمرار في إغالق مكاتبها، إلى أن يتم توفير األمـن والـضمانات     

. ا من أية اعتداءات قد تتعرض لهـا   الحقيقية لسالمة موظفيها ومكاتبه   
وكانت مكاتب اللجنة في غزة ونابلس، قد تعرضت العتداءات مماثلة          
في وقت سابق، حيث تم إقفال بعض المكاتب وتحطـيم عـدد مـن              

  .األجهزة والمعدات وسرقة البعض منها
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وقد أعلنت لجنة االنتخابات المركزية عن فتح باب الترشيح مجـدداً           
ريعية القادمة لمدة ست ساعات، وذلك يوم األربعـاء         لالنتخابات التش 

، من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية من        28/12/2005الموافق  
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب صدور          . بعد الظهر 

قرار محكمة قضايا االنتخابات، والقاضي بإعادة فتح بـاب الترشـح           
ضية للساعات التي أغلقت فيها اللجنـة       ساعات، كفترة تعوي  ) 6(لمدة  

  .بعد مهاجمة مسلحين لمكاتبها

هذا وكان قد ترشح لالنتخابات التشريعية الثانية عدد من األسرى في           
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي
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ـ         ة بتـاريخ   بحسب قانون االنتخابات العامة، بدأت الدعايـة االنتخابي

 ساعة مـن    24 يوم، حيث انتهت قبل      22 واستمرت مدة    3/1/2006
يوم االنتخابات، أي في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الثالثـاء            

وقد نـشرت لجنـة االنتخابـات المركزيـة         . 24/1/2006الموافق
المعلومات المتعلقة ببدء عملية الدعاية االنتخابية وانتهائها، والمسموح        

كما طلب رئيس ديوان الرئاسة مـن رئـيس         . في الدعاية والممنوع  
ديوان الموظفين حذف أسماء جميع المرشحين من المـوظفين مـن           

 من قانون االنتخابات 11سجالت الوظائف العامة، سندا ألحكام المادة 
التي تمنع كل موظف من الترشح لالنتخابات التشريعية ما لم يكن قد            

حدد لإلعالن عن قوائم الترشح النهائيـة       تقدم باستقالته قبل الموعد الم    
  ).  2/1/2006أقصى موعد لإلعالن عن قائمة المرشحين النهائية (
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من اجل إعطاء المرشحين فرصة متساوية للدعاية االنتخابية، وقّعت         و
 مذكرة تفاهم 2006 من كانون ثاني 21لجنة االنتخابات المركزية في  

، بشأن تعامل اإلعالم الرسمي     مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني    
مع العملية االنتخابية، وضرورة التزام موقف الحياد التام في جميـع           

مـن  ) 63(مراحل العملية االنتخابية، وذلك تجاوباً مع نص المـادة          
قانون االنتخابات، التي تنص على ضرورة إتاحة فـرص متكافئـة           

 مـذكرة   كما نـصت  . ومناسبة للمرشحين المشتركين في االنتخابات    
 امتناع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني عـن        ةالتفاهم على ضرور  

بث أية دعاية مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر ألي من القـوائم             
، هذا  الهيئةأو المرشحين غير تلك التي يتم االتفاق عليها بين اللجنة و          

 باإلضافة إلى مسائل أخرى، 
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وهي التي تلت بداية الدعاية االنتخابية، وقد تميزت        : ة األولى المرحل
وبالرغم من ممارسة عدد من المرشحين لـبعض مظـاهر          . بالهدوء

الدعاية االنتخابية في هذه المرحلة، إال أنـه لـوحظ عـدم اهتمـام              
بموضوع الدعاية االنتخابية من قبل المرشحين، وذلك ألسباب تتعلق         

 االنتخابات، وخاصة أنه لم يـتم حـسم         بشعورهم بعدم جدية إجراء   
مشاركة المقدسيين في االنتخابات إال في فترة متأخرة، وبحسب ذات          

فخالل تلك الفترة، سـجل     . 1996اإلجراءات التي اعتمدت في العام      
 عدم وجود اهتمام كبير بالدعاية االنتخابيـة بالـشكل          الهيئةمراقبو  

 اهللا، ولم يالحظ أي     الكافي، وخصوصا في مدن نابلس والخليل ورام      
اهتمام جدي بموضوع الدعاية االنتخابية، األمر الذي أعاده الـبعض          

كما أن التصريحات التي أطلقـت   . إلى التخوف من تأجيل االنتخابات    
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في وسائل اإلعالم من قبل األعـضاء والمرشـحين فـي الـسلطة             
 . الفلسطينية لم تحسم موعد االنتخابات

  
س لجنـة االنتخابـات المركزيـة فـي          لـرئي  الهيئـة وأثناء مقابلة   

، أبدى أنه لم يتم حتى اآلن تبليغ اللجنة بموافقة إسرائيل           4/1/2006
على إجراء االنتخابات في مدينة القدس، األمر الذي يهدد بعدم إجراء           

وفي إطار الدور الذي ستمارسه لجنـة       . االنتخابات التشريعية بعامة  
بالقانون في مجـال الدعايـة      االنتخابات المركزية في إطار االلتزام      

االنتخابية، أفاد رئيس لجنة االنتخابات المركزيـة بـأن الحياديـة ال           
تجزأ، وبالتالي سوف تقوم اللجنة بالتعامل مع أي شكاوى تردها من           
أي من المرشحين، وسوف ترفع الشكاوى المحقة منها إلـى النائـب           

بعـد انتهـاء    العام ليتم مالحقة المسئولين عن هذه المخالفات، حتى         
 .االنتخابات

  
، حيـث وافقـت سـلطات       15/1/2006بدأت بعد   : المرحلة الثانية 

االحتالل اإلسرائيلية علـى مـشاركة المقدسـيين فـي االنتخابـات          
، ووفـق ذات    1996التشريعية، ولكن بنفس الطريقة التي تمت عام        

 لكافـة   الهيئـة وقد لوحظ أثناء الزيارات الميدانية لمراقبي       . الشروط
ناطق اهتمام جدي واضح بالدعاية االنتخابية، وخصوصا أن موعد         الم

 .  االنتخابات قد حسم، وال يمكن تأجيله
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بدأت الدعاية االنتخابية في بعض المناطق قبل الموعد المحدد لها           .1

في العديد من المحافظات ولم يتم متابعة ذلك من قبل العـاملين فـي              
 .االنتخابية، ولم يعلن عن اتخاذ أي إجراء بحق المخالفينالمكاتب 

لوحظ أنه من خالل المقابالت التي تمت مـع مـدراء الـدوائر              .2
االنتخابية في مدن نابلس والخليل وبيت لحم أنه تم تجاوز و خـرق             
المواد القانونية المتعلقة بالدعاية االنتخابية فـي قـانون االنتخابـات           

علق بالشعارات االنتخابية وفي أماكن العبادة العامة، وخصوصاً فيما يت   
. واألماكن العامة التي ال يجوز استغاللها من اجل الدعاية االنتخابيـة         

وكذلك تم استخدام شعارات السلطة من قبل بعض المرشـحين فـي            
كما استغلت بعض القوائم االنتخابية منجزات السلطة       . وسائل اإلعالم 

صحة والتعليم والزراعة، واستخدمتها    الوطنية في الحقول المختلفة كال    
وقـد  . في دعايتها االنتخابية، وبخاصة المنشورة في الصحف المحلية   

احتجت إحدى القوائم االنتخابية على ذلك وتقدمت للجنة االنتخابـات          
، غير أنـه لـم      18/1/2006المركزية بطعن في هذا الصدد بتاريخ       

دعايات المذكورة  يعلن عن أي إجراء اتخذ بهذا الخصوص، وظلت ال        
 .مستمرة في الصحف المحلية، وعلى نواصي الشوارع العامة

استمر عدد من النـواب الـسابقين والمترشـحين لالنتخابـات             .3
التشريعية في استخدام مكاتبهم التابعة إلى السلطة الوطنية من أجـل           

كما لوحظ قيام عدد مـن المـوظفين الحكـوميين          . الدعاية االنتخابية 
لدعاية االنتخابية، وعدم وقوفهم موقف الحياد بحسب       بالمشاركة في ا  

فمثال، لوحظ أن العديـد مـن       . ما نص عليه قانون االنتخابات العامة     
موظفي السلطة الوطنية يشاركون في الحملـة االنتخابيـة لـبعض           
المرشحين في داخل المقرات االنتخابية، وكذلك يقومون بجوالت مع         

لعديـد مـن المرشـحين      وقد لـوحظ أيـضا أن ا      . بعض المرشحين 
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والموظفين ال يدركون مفهوم الحياد ويتـذرعون بـأن الموظـف ال            
يمارس أي نشاط أثناء دوامه، وأنه ال يوجد أي تعارض مع القـانون             
إذا قام الموظف بالعمل في الدعاية االنتخابية بعـد انتهـاء الـدوام             

 . الرسمي
لوحظ استغالل موظفي بعض المؤسسات األهلية فـي الدعايـة           .4

 .االنتخابية وتوزيع البوسترات االنتخابية لبعض المرشحين
قام بعض أفراد حملة الدعاية االنتخابيـة إلحـدى المرشـحات            .5

 بالضرب على أفراد حملة انتخابية لمرشح آخر في مدينـة            بالتعدي
كما وقعت العديد من االعتداءات على الحمـالت االنتخابيـة          . نابلس

راق الكثيـر مـن البوسـترات       لبعض المرشحين، إذ تم تمزيق وإح     
والالفتات وتكسير الفتات ضوئية، زيادة استخدام الممتلكات الخاصة        

أصدرت قائمة انتخابية بيانا     .وتشويهها بإلصاق المزيد من البوسترات    
تقارن فيه بين موقف إحدى القوائم من االنتخابات التي جـرت فـي             

 في هـذا    1996، واستخدمت بيانا سابقا صدر في العام        1996العام  
 . المجال ووضعته خلف البيان وذلك بالمقارنة مع موقفها اآلن

كان يتم لصق البوسترات ومواد الدعاية االنتخابية على كل مـا            .6
يمكن أن تلتصق به هذه المواد الدعائية، وسـواء كانـت ممتلكـات             

وإلى جانب ذلك، أفسدت مواد الدعاية االنتخابيـة،        . خاصة أو عامة  
 يصعب إزالتها، المظهر العام للقـرى والمـدن         وخصوصا تلك التي  

وعلى الرغم من احتفاظ لجنـة االنتخابـات المركزيـة          . الفلسطينية
بالمبالغ التي دفعها المرشحين لالنتخابات ممن لم يفوزوا، من أجـل           
إزالة مظاهر الدعاية االنتخابية، إال أن العديد من مظـاهر الدعايـة            

 .م إزالتهاالنتخابية ال يزال موجودا ولم تت
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وفي اإلجمال، لم يلتـزم المرشـحون باألسـس القانونيـة للدعايـة             
االنتخابية، وتم مخالفة هذه األسس في كافة الجوانب دون اسـتثناء،           
كما لم تكن هناك مساءلة أو متابعة كافية للمخالفين لهذه األسس مـن             

ومن المالحظ أن الدعاية االنتخابيـة      . قبل لجنة االنتخابات المركزية   
لعدد من المرشحين لم تلتزم بالقانون الذي نص على ضـرورة أن ال             

 ألـف دوالر بالنـسبة للمرشـح،        60تتجاوز قيمة الدعاية االنتخابية     
" البوسـترات "فعـدد   . ومليون دوالر بالنـسبة للقائمـة االنتخابيـة       

والمؤتمرات والندوات االنتخابية لبعض المرشحين وما تم دفعه على         
 ضمن المقصود بالدعاية االنتخابية يبدوا أنها لـم       األعمال التي تندرج  

تقتصر على الحدود المالية التي نص عليها القـانون، وقـد تكـون             
  .  جاوزت الحد الذي يسمح به القانون

  


د"ً" :          �ZK�G��ا �Z��إدارة ����� ا�?��اع وا���WRت ا�1ا$���Z وا��
ر


A�  
  

 الموعد المحـدد    بدأت عملية االقتراع في اغلب محطات االقتراع في       
وهو الساعة السابعة صباحا، وتم إغالق باب االقتراع الساعة السابعة          
مساء في أغلب مراكز االقتراع، باستثناء مركزين في مدينة القـدس           
المحتلة، وذلك لضعف اإلقبال بسبب المعيقات اإلسـرائيلية لعمليـة          
 االقتراع، وبخاصة في محطات االقتراع المقامة في مدينـة القـدس          

مـن مجمـوع عـدد      % 77.69وقد بلغت نسبة االقتراع       . المحتلة
الناخبين باستثناء مدينة القدس، فبالرغم من جملة اإلجـراءات التـي           
قامت بها لجنة االنتخابات المركزية لتسهيل عمليـة االقتـراع فـي            

من عدد من يحق لهم     % 50المدينة، إال أن نسبة االقتراع لم تتجاوز        
  .االقتراع
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 يوم االقتراع لالنتخابات التشريعية بوجه عام بقدر عال من          وقد تميز 
قوائم (االنتظام والضبط والمسؤولية على مستوى األطراف المتنافسة        

، وعلى مستوى إدارة االنتخابات من قبل اللجنة المركزية         )ومرشحين
لالنتخابات، وكذلك على مستوى حفظ األمن في مراكز االقتراع، كما          

تراع والفرز بالهدوء والنزاهة والشفافية، وكـذلك       تميزت عملية االق  
وعموما، لم تسجل معوقات تحـد مـن        . برقابة دولية ومحلية واسعة   

حرية المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه االنتخابي باستثناء ما نجم          
عن تأخير اقتراع المواطنين في بعض المواقـع بـسبب ممارسـات            

  . المحتلةاالحتالل اإلسرائيلي وخصوصا في القدس 
  

 بعض الخروقات والمخالفـات     الهيئة بالرغم من ذلك، سجل مراقبو    
القانونية التي رافقت عملية االقتراع والفرز، والتي ال تـؤثر علـى            

 الهيئـة نزاهة العملية االنتخابية ونتائجها النهائية، وإنمـا تـسجلها          
بغرض تفاديها في أي انتخابات تجري الحقا بإدارة لجنة االنتخابات          

  :المركزية، وقد تمثلت هذه الخروقات والمخالفات فيما يلي
  
بالرغم من تعهدات إسرائيل بعدم     :  إجراءات وممارسات االحتالل  . 1

التدخل في عملية االقتراع والسماح للمواطنين بممارسة حق االقتراع         
بحرية، إال إن قوات االحتالل أقامت العديد من حواجز التفتيش فـي            

فمثال، أقامـت   .  أدى إلى إعاقة حركة المواطنين     بعض المناطق، مما  
" لتـواني "سلطات االحتالل حاجزاً على الطريق المؤدي إلى خربـة          

الخليل، ومنعت المواطنين من التوجه إلـى مراكـز   / شرقي بلدة يطا 
كما منعت قوات االحتالل المواطنين مـن       . االقتراع ألكثر من ساعة   

 بعض محطات االقتراع لفترة     الخليل من الوصول إلى   / بلدة بني نعيم  
  .من الزمن، مما أدى إلى تشويش عملية االنتخاب
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وكانت قوات االحتالل قد أقامت في اليوم السابق لالنتخابات العديـد           
فمثال، عمد  . من الحواجز العسكرية أثناء عملية نقل صناديق االقتراع       

ة جنود االحتالل في  حاجز جبارة جنوب طولكرم إلى إعاقة طاقم لجن  
االنتخابات وسيارة الشرطة المرافقة لمدة ساعة تقريباً، هذا بـالرغم          
من وجود تنسيق مسبق، كما تم منع أحد أفراد الشرطة الفلسطينية من            

وكذلك فرض جنود   . دخول الحاجز المذكور بحجة أنه مرفوض أمنياً      
االحتالل إجراءات تدقيق وتفتيش طويلة قبل أن يسمح للطاقم بالعبور          

التي يفصلها الحـاجز    " شوفة"أو المرور نحو قرية     " رية جبارة ق"إلى  
كما أقامت قوات االحتالل حاجزاً علـى       . عن باقي أجزاء المحافظة   

في محافظة طولكرم، حيـث     " الكفريات"الطريق المؤدي إلى منطقة     
أعاقت وصول سيارة االنتخابات التي تحمل صناديق االقتراع ألكثر         

أعـاق جنـود   ) شرق مدينة طولكرم  (وفي حاجز عناب  . من ساعتين 
االحتالل وصول طاقم لجنة االنتخابات وسيارة الشرطة المرافقة من         

 دقيقة، وأجروا تفتيشاً    45المرور وتم إيقافهم ومنعهم من المرور لمدة        
 .استفزازياً لطاقم اللجنة وألفراد الشرطة

 
خابية قبل  بالرغم من انتهاء موعد الدعاية االنت     :  الدعاية االنتخابية  .2

 ساعة من يوم االقتراع من الناحيـة القانونيـة، إال إن مظـاهر              24
الدعاية االنتخابية استمرت في كافة المراكز االنتخابية فـي الـضفة           

ولم تلتزم اغلب   .  الغربية وقطاع غزة وأمام ساحات مراكز االقتراع      
ار القوائم االنتخابية والمرشحين بالقانون االنتخابي الذي يحظر استمر       

الدعاية االنتخابية يوم االقتراع، حيث شوهدت البوسترات والالفتـات         
والشعارات االنتخابية و تم استخدام السماعات للتـرويج للمرشـحين          

فـي  " كفر زيباد "فمثال، في قرية    . والقوائم في غالبية مراكز االقتراع    
محافظة طولكرم وضعت سماعة على احد المنـازل التابعـة ألحـد            
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نتخابية مقابل مركز االقتراع دون أي تـدخل مـن جانـب      القوائم اال 
، اسـتخدمت   "بيت ليـد  "وفي قرية   . الشرطة التي تحمي تلك المراكز    

أكثر من قائمة انتخابية سماعات متنقلة للترويج للقائمـة والمطالبـة           
وقد تم توزيع البوسترات والقبعـات داخـل مركـز          . بالتصويت لها 

الخليـل مـن    /  بيت كاحل الثانوية   االقتراع الموجود في مدرسة بنات    
اغلب القوائم االنتخابية، وتم استخدام مكبرات الصوت فـي مركـز           

  .كمال عدوان في مدينة رفح
  

وفي اإلجمال، لم تتوقف مظاهر الدعاية االنتخابية المذكورة وغيرها         
من كافة المرشحين والقوائم االنتخابية وفي كافة مراكز االقتراع، إال          

خابات المركزية لم تتخذ أية إجراءات لوقـف الدعايـة          أن لجنة االنت  
على مداخل مراكز االقتراع، كما يبدو أن أفراد الشرطة المحيطـين           
بهذه المراكز لم تكن لديهم تعليمات واضحة تجاه من يخالف أحكـام            

إن هـذا األمـر     . قانون االنتخابات العامة بشأن الدعاية االنتخابيـة      
جدي في وضع اآللية الالزمة للحد مـن      يستدعي بالضرورة التفكير ال   

  .مظاهر الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع
  

تم افتتاح اغلب مراكز االقتراع في الوقت       : افتتاح مراكز االقتراع  . 3
المحدد باستثناء بعض المراكز التي تم افتتاحها بتأخير بـسيط عـن            

 الدين  ، مثل مدرسة سمير سعد    ) دقيقة 30-20ما بين   (الموعد المحدد   
 -جنـين ومدرسـة صـوريف األساسـية      / ومدرسة جنين الثانويـة   

كما لم يتم احتساب مـدة      . جنين/ الخليل، مدرسة كفر دان   / صوريف
  . التأخير تلك لدى أقفال الصناديق
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بالرغم من العدد الهائل من المـراقبين       : الرقابة المحلية والدولية  . 4
مختلفة التي اعتمدتها لجنة    الدوليين والمحليين الذين تسجلوا للهيئات ال     

االنتخابات المركزية للرقابة على عملية االنتخابات، إال إن العديد من          
مراكز االقتراع كانت تخلو من المراقبين سواء المحليين أو الدوليين،          

فمـثال،  . وفي ذات الوقت كانت تعج مراكز اقتراع أخرى بالمراقبين        
في " الزبيدات"و" ج نعجة مر"خلت مراكز االقتراع الموجودة في قرى       

في حين  شهدت بعض الدوائر االنتخابية       . منطقة أريحا من المراقبين   
ومراكز االقتراع  في بعض المناطق  تواجد عدد كبير من المراقبين            
المحليين والدوليين كمراكز االقتراع الموجودة في مدن القـدس، رام          

ا مراقبين، فقـد    وحتى في المناطق التي يوجد فيه     . اهللا، جنين ونابلس  
لوحظ عدم وجود مراقبين عند فتح الصناديق، وكذلك فـي أوقـات            

  . كثيرة من يوم االقتراع
  

من ناحية أخرى، منع بعض المراقبين من الـدخول إلـى مراكـز             
االقتراع في صباح يوم االقتراع بحجة أن بطاقاتهم صدرت في العام           

الثانوية فـي   ، مثل مركزي اقتراع طبريا ومدرسة يني سهيال         2005
  .محافظة خان يونس

  
تعددت المشكالت المرتبطة بانتخاب األميين فـي       :  اقتراع األميين  .5

فبالرغم من وجود الحكم القانوني وإجراءات انتخـاب        . يوم االقتراع 
األمي الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، إال أنه من المالحـظ           

فقـد  . عض بنودهـا  أن بعض موظفي مراكز االقتراع لم يلتزموا بب       
لوحظ انتشار الفوضى في بعض المراكز بسبب عدم قـدرة بعـض            
مشرفيها على ضبط الوضع داخلها، نتيجة دخول أكثر من أمي فـي            
نفس الوقت، مثل ما حدث في المراكز المقامة في مدرسة بني نعـيم             
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أريحـا،  / الخليل، ومدرسة مـرج نعجـة     / بني نعيم    -الثانوية للبنات 
كما تـم   . بريج، ومدرسة ابن زيدون في قطاع غزة      ومركز خدمات ال  

إلقاء القبض على احد األشخاص في مدرسة ذكور عـسكر بحجـة            
وتم تقديم شكوى ضد احد العاملين في محطة اقتـراع          . ادعاء األمية 

كما حاول احد العاملين .  في نابلس ألنة كان يقترع عن األميين    3رقم  
على قـرارات أالمـي فـي       في محطة االقتراع في بني نعيم التأثير        

 ارتفـاع   الهيئـة إضافة إلى ذلك، سجل العديد من مراقبي        . االنتخاب
عدد المنتخبين على أساس أنهم أميين في عدد من مراكز االقتراع في            

  . الضفة الغربية وقطاع غزة
  

لوحظ أن تعليمات استخدام الحبر االنتخابي قبل       :  الحبر االنتخابي  .6
على نحو سليم مما أدى إلـى تلويـث بعـض           عملية االقتراع لم تتم     

. أوراق االقتراع، األمر الذي هدد اعتبارها ورقة باطلة أثناء الفـرز          
كما أن إمكانية التخفيف من الحبر االنتخابي بعد وضعه على إصـبع            
اليد لم تكن موحدة لدى مراكز االقتراع، فبعض مراكز االقتراع فـي      

سح إصبع اليـد، وبعـضها      محافظة الخليل كان يمنع الناخبين من م      
إضافة . كالموجودة في محافظة رام اهللا كان يوفّر المواد الالزمة لذلك         

إلى أن الحبر الزائد على إصبع الناخب قد تقع على ورقة االقتـراع             
  .  وتؤدي بالتالي إلى اعتبارها باطلة أثناء الفرز

  
على الرغم من وجود عدد كاف      :  أداء الشرطة واألجهزة األمنية    .7

من أفراد الشرطة المكلفين بحفظ النظام واألمن في مراكز االقتـراع           
إال أنهم لم يعملوا على ضبط دخول المواطنين إلى مراكز االقتـراع            

كما وقعت  . والتأكد من بطاقات هوية الموجودين في ساحات المركز       
. العديد من المخالفات القانونية من قبل أفراد يتبعون األجهزة األمنيـة   
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جد داخل ساحات مراكز االقتراع في مدرسـة بنـات حزمـا            فقد توا 
الثانوية في منطقة القدس ومدرسة العوجا الثانوية في منطقة أريحـا           
أعداد كبيرة من المواطنين الذين ال يملكون الصفة التي تؤهلهم للبقاء           
في ساحات مركز االقتراع، حيث أنهم ليـسو مـراقبين وال ممثلـي             

سون نوع من الدعاية االنتخابيـة داخـل        مرشحين، وإنما كانوا يمار   
وفـي مدرسـة    . مراكز االقتراع، ولم يتم إخراج هؤالء من المركز       

أريحا، تم ضبط احد أفراد األجهزة األمنية وهو يـدعو          / مرج نعجة 
الناخبين إلى التصويت لصالح قائمة بعينها، وتم إخراجه من منطقـة           

ك فـي منطقـة     مركز االقتراع، وكذلك الحال في مدرسة بيت فوري       
وفي المقابل، وقع اعتداء على احد رجال األمن فـي مركـز            . نابلس

مدرسة الكرامة في بلدة بيت عوا عن طريـق رش مـادة كيماويـة              
غازية على وجهه، مما أدى إلى إغماءه ونشوب مشادة بين الـشرطة   

كما تم رصد اشتباك بين     . وأنصار المرشح الذي ألقى المادة المذكورة     
ن وبين رجال األمن في مركز مدرسة بنات بيت كاحـل    احد المواطني 

  . الخليل/  بيت كاحل-األساسية
  
 العديد من الخروقات التـي      الهيئةسجل مراقبو   :  سرية االقتراع  .8

فقد لوحظ وجود فوضى داخل عـدد مـن         . حدت من سرية االقتراع   
المراكز وعند سواتر االقتراع، كما لوحظ وجود  سـواتر االقتـراع            

ضها البعض في عدد من مراكز االقتراع، مثـل مراكـز           بجانب بع 
االقتراع الكائنة في مدرستي الجفتلك الثانوية وفصائل في مدينة أريحا       

كما حد ضـيق الغـرف      . وفي نادي خدمات المغازي في مدينة غزة      
المخصصة لالقتراع وعدم اتساعها في بعض مراكز االقتـراع مـن           

لمقام في مدرسة عـين عريـك       سرية االقتراع، مثل مركز االقتراع ا     
  . لالجئين
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 لوحظ أنه تم استخدام ورقتين لالقتراع مختلفـة         :أوراق االقتراع  .9
وعندما كان الناخب يطوي الورقة لوضعها . الحجم، ولكن بنفس اللون  

في الصندوق تصبح الورقتان بنفس الحجم، وهذا بدوره قـد يـؤدي            
فمـثال، تـم    . خطأبالناخب إلى وضع ورقة االقتراع في الصندوق ال       

التنبه ألحد الناخبين عندما كان يهم بوضـع ورقـة االقتـراع فـي              
  .الصندوق الخطأ في أحد مراكز االقتراع في مدينة الخليل

  

ً��
" :
AJ� نW�7ت وا
�
  إدارة ����� ��ز 	�
Y^ ا�	��
  

  ��ز أوراق ا�?��اع. 1
 
  ا�>�ز �� �0اآM ا�?��اع: ا������ ا3و�<  )  أ

م االنتخابية في عملية الفرز وفـق القـانون االنتخـابي           بدأت الطواق 
وحسب تعليمات لجنة االنتخابات المركزية، حيث تم البـدء بـأوراق           
اقتراع القوائم ثم تم عد األوراق ومقارنتها مع العدد المرسـل مـن             
اللجنة، ثم تم تقسيم األوراق إلى أوراق صـالحة وباطلـة والغيـة             

وتم بعد ذلك البدء    . ي مغلف خاص  وأوراق زائدة، ووضع كل منها ف     
وقـد تـم    . في العد وتم توثيق ذلك في محضر عد األصوات والفرز         

توثيق عدد األوراق الكلية والصالحة والباطلة والالغية ثـم النتـائج           
النهائية وتوقيع المحضر من رئيس وأعضاء مركز االقتراع ووكالء         

 النتخابـات   وقد تكررت العملية في عد األصوات والفرز      . المرشحين
وبعد انتهاء عملية الفرز تم تعليق النتائج على بوابة مركـز           . الدوائر

وفي اإلجمال، تمت إجراءات الفرز بهدوء ودون حـدوث         .  االقتراع
أي إشكاالت خطيرة تمس باإلجراءات القانونية المرسـومة لعمليـة          

  .الفرز
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ت  ارتفاع عدد األوراق التـي اعتُبـر       الهيئةومع ذلك، سجل مراقبو     
 ورقة، وقد اعتُبرت هـذه األوراق       30000الغية، حيث اقتربت من     

الغية، إما بسبب عدم ختم أوراق االقتراع من قبل مـوظفي مركـز             
االقتراع، أو لوجود أكثر من إشارة على ورقة االقتراع، مثل مركزي    

 القدس، ومدرسة -االقتراع المقامة في مدرسة ذكور العيزرية الثانوية    
وكذلك وجود إشارة بـصمة علـى ورقـة         . الخليل/  دورا -فلسطين

االقتراع والتي قد تكون في حقيقتها نسبة حبر انتخابي زائد على يـد             
الناخب، كما شوهد ذلك أثناء فـرز أوراق االنتخـاب فـي مركـز              

  .  بيت لحم/  العبيدية-االقتراع المقام في مدرسة ثانوية العبيدية للبنات
 

 H ا�1وا�Y ا��K�G  ) بR0 �� ا�>�ز� 

بعد االنتهاء من فرز األصوات في مراكز االقتـراع وكتابتهـا فـي             
محاضر عد األصوات،  تم إرسالها إلى مكاتب الـدوائر االنتخابيـة            

وقد تم التأكد من عدد المحاضر من قبـل العـاملين فـي             . وتجميعها
وتم التأكد من عـدم وجـود أخطـاء فـي           . مكتب الدائرة االنتخابية  

 مـن قـانون     88ء المرشحين وفق المادة     المحاضر وذلك أمام وكال   
وبعد ذلك قامت مكاتب الدوائر االنتخابية بعمل نسخ عن         . االنتخابات

المحاضر و إعالن النتائج، ومن ثم إرسالها إلى لجنـة االنتخابـات            
  . المركزية

  
 أية خروقات في هذه المرحلة      الهيئةوفي اإلجمال، لم يسجل مراقبو      

  . من عملية الفرز
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، أعلـن رئـيس لجنـة     26/1/2005مساء يوم الخمـيس الموافـق       

االنتخابات المركزية النتائج األولية لالنتخابات عبر مؤتمر صـحافي         
من أوراق االقتـراع علـى      % 95تم خاللة اإلعالن عن أنه تم فرز        

لية مستوى القوائم االنتخابية وعلى مستوى الدوائر، وأعلن النسب األو        
التي حصلت عليها كل قائمـة والفـائزين علـى مـستوى الـدوائر           

 الرسمية النهائية  جكما تم في وقت الحق اإلعالن عن النتائ       . االنتخابية
 الهيئةولم يسجل مراقبو    . لالنتخابات بعد فرز جميع أوراق االقتراع     

  .أية مالحظات في هذا الشأن
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ت ?�ى ا03; ا�>�!�J�K :أوً��
  ا	��
  

 انتخابات قوى األمن الفلسطينية كجزء من االنتخابات التشريعية         بدأت
، وامتدت عملية االقتراع لثالثة أيام حتى       21/1/2006الثانية بتاريخ   

، بينما تأخر فرز األصوات، ليتم بصورة موحـدة مـع        23/1/2006
. 25/1/2006ام بتاريخ   كافة صناديق االقتراع بعد نهاية االقتراع الع      

) 9(وقد جرت هذه االنتخابات وفقا لقانون االنتخابات الجديـد رقـم            
  .، وبإشراف لجنة االنتخابات المركزية2005لسنة 

  
 عدد أفراد قوى األمن الـذين    بلغ وبحسب لجنة االنتخابات المركزية،   

 ناخبا وناخبة، قام باالقتراع الفعلي منهم ما   58,705لهم حق االقتراع    
  %.92نسبته 

  
 التحضير النتخابات قوى األمن بعض اإلشـكاليات القانونيـة          رافق

والعملية، فيما تأثرت العملية االنتخابية فـي مرحلتهـا التحـضيرية           
بصعوبات سياسية وتقييدات فرضتها مواقف وإجراءات تعسفية سببها        

فيما جرت عمليـة    . االحتالل اإلسرائيلي خصوصا في القدس المحتلة     
ع في ظروف اتسمت بالهدوء وبقدر من النزاهـة والـشفافية،           االقترا

ولكنها ترافقت ببعض المظاهر السلبية والخروقات التي قد تؤثر على          
إرادة الناخبين، وعلى األخص فيما يتعلق بمـدى سـرية االقتـراع            
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الحبـر  "واستمرار المظاهر الدعائية داخل مراكز االقتراع واستخدام        
  .على نحو غير سليم" السرى

  

ت ?�ى ا03;. 1�
�0
��� و�0ا?�S ا	�� �� �@�A�دور ا  
  

 مرحلتي التحضير واالقتراع لقوى األمن الفلسطيني من        الهيئةتابعت  
  :خالل ما يلي

 رئـيس الـسلطة الوطنيـة    8/1/2006 بتاريخ   الهيئةخاطبت    ) أ(
الفلسطينية حول وضع األساس القانوني إلجراء انتخابـات مـسبقة        

لخلل في التشريع الـصادر عنـه بتـاريخ         لقوى األمن، ومواطن ا   
3/1/2006.  
 رئيس مجلـس الـوزراء      8/1/2006 بتاريخ   الهيئةخاطبت    ) ب(

حول وضع نظام االقتراع المسبق لقوى األمن الـصادر بتـاريخ           
 . ومواطن الخلل3/1/2006
 بمراقبة فترة االقتراع المحددة لقوى األمن بعدد        الهيئةقامت    ) ت(

وجرى توزيعهم فـي المنـاطق      من المراقبين زاد على العشرين،      
طولكرم، جنين، طوباس، نابلس، الخليل، بيت لحم، رام اهللا،       : التالية

هذا باإلضافة إلى مراكز االقتراع الموجودة في محافظات قطـاع          
 .غزة

 ملخصا وتقريرا يوضحان    24/1/2006 بتاريخ   الهيئةأعدت    ) ث(
  .ااإلطار القانوني والعملي النتخابات قوى األمن، وكيفية سيره
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  2005لسنة ) 8(قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ) أ(

حدد هذا القانون المقصود بقوى األمن في المادة الثالثة منـه لتـشمل        
قوى األمن  ، و قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني      

 وأية قوة أو قوات أخرى موجـودة أو         ،العامةالمخابرات  ، و الداخلي
 فيما بينت المـادة الثانيـة     .تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث     

الـشرطة، واألمـن    : عشرة من القانون قوى األمن الداخلي وهـي       
  .الوقائي، والدفاع المدني

  
  2005، وتعديله لسنة 2003القانون األساسي المعدل لسنة ) ب(

حق المشاركة في الحياة السياسية     للفلسطينيين  ضمن القانون األساسي    
التصويت والترشيح  بما يشمل على وجه الخصوص      أفراداً وجماعات   

في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقـاً           
 18/8/2005 كما وضع القانون األساسي بعد تعديله بتاريخ         .للقانون

القواعد الرئيسية إلنتخاب ) 2005ل لسنة   وفق القانون األساسي المعد   (
رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي، فيما أحال تحديـد عـدد           

وتـشكل  . األعضاء والدوائر والنظام االنتخابي لقـانون االنتخابـات       
مبادئ القانون األساسي أساسا وضـابطا عامـا وجوهريـا يحكـم            

م بما في ذلـك     التشريعات والتعليمات التي تنظم االنتخابات بوجه عا      
انتخابات قوى األمن، على نحو يكفل إجراء االنتخابات بصورة حرة          
ونزيهة دون أي إنتقاص أو تقييد أو منع ألي مواطن فلسطيني مـن             

  .ممارسة حقه السياسي ترشيحا وتصويتا وفق القانون
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  2005 وتعديله لسنة 2005لسنة ) 9(قانون االنتخابات رقم ) ت( 
األمن وفقا ألحكام قـانون االنتخابـات لعـام         تجري انتخابات قوى    

، وتنطبق جميع نصوص القانون على تلـك االنتخابـات دون           2005
 18/8/2005إستثناء، وننوه أن القانون األصلي عند سريانه بتـاريخ         

لم يكن يتضمن نصوصا خاصة حول تنظيم إنتخاب قوى األمن، وإنما     
ي سنه المجلـس    استحدثت تلك النصوص بموجب القانون المعدل الذ      

حيث نصت  . 2005التشريعي وصادق عليه الرئيس في كانون األول        
 من قانون االنتخابات العامة رقـم       73 منه على تعديل المادة      1المادة  

 للجنة االنتخابات أن  -4: ...  لتصبح على النحو التالي    2005 لسنة   9
تضع نظاما لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى األمن مـن االقتـراع            

الل الثمان وأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد لالقتراع وفقـا      خ
 أعاله، على أن يتم البدء بفرز صناديق االقتـراع للـشرطة            2للبند  

وأفراد األمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق االقتراع            
. في االنتخابات العامة، باعتبار أن العملية االنتخابية جزء ال يتجـزأ          

 من القانون المعدل فإنه يسري فور نشره فـي         3جاء في المادة    وكما  
  .الجريدة الرسمية، علما أنه لم ينشر حتى لحظة إعداد هذا التقرير

  
 بشأن موعد اقتراع أفـراد      2006لسنة  (..) قرار بقانون رقم    ) ث( 

الشرطة وقوى األمن الصادر عـن الـرئيس الفلـسطيني بتـاريخ            
3/1/2006  

انون الذي تم نشره على موقع لجنـة االنتخابـات   صدر هذا القرار بق   
المركزية ليعدل على قانون االنتخابات العامة في مـسألة االقتـراع           
المسبق للشرطة وقوى األمن بما يسمح بإجراء االنتخابات على مدار          

وقد جاء  . 25/1/2006ثالثة أيام التي تسبق يوم االقتراع المحدد في         
 43فا للقانون األساسي وتحديدا المادة      إصدار هذا القرار بقانون مخال    
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لكون المجلس التشريعي كان منعقدا خالل تلك الفترة، إضافة إلى أنه           
، علما أن   3/1/2006ذُيل بأنه صدر عن الرئيس في رام اهللا بتاريخ          

كما خـالف هـذا   . الرئيس كان يتواجد خارج الوطن في ذلك التاريخ     
جريـدة الرسـمية للـسلطة      النص القانون األساسي، ولم ينشر في ال      

  20).الوقائع الفلسطينية(الوطنية 
  
نظام االقتراع المسبق لقوى األمن الصادر عن مجلس الوزراء         ) ج(

  3/1/2006بتاريخ 
جاء إصدار هذا النظام لوضع القواعد التي تنظم مـسألة االقتـراع             
المسبق لقوى األمن حيث أوضح هذا النظام موعد االقتراع المـسبق،    

قتراع وقوائم النـاخبين وإجـراءات االقتـراع وحفـظ          ومراكز اال 
ولوحظ أن هذا النظام كان مشوبا ببعض المخالفات      . الصناديق والفرز 

القرار بقانون  (القانونية سواء باستناده إلى قرار بقانون غير دستوري         
، أو بتحديده لمواقع إقتراع في مقرات األمن ممـا          )المنوه إليه أعاله  

، 8/3ون االنتخابات العامة وتحديدا المادتين      يتعارض مع نصوص قان   
ج التي تنص على أن يتم االقتراع في ذات الدائرة التي يـتم             /9/1و  

وكذلك األمر، بالنسبة لهذا النظام، لم يتم نـشره فـي           . فيها التسجيل 
  .الجريدة الرسمية

  
  

                                                 
تصدر القوانني باسم الشعب العريب الفلسطيين، :" ية على أنه من القانون األساسي للسلطة الوطن116 نصت املادة 20

وتنشر فور إصدارها يف اجلريدة الرمسية، ويعمل ا بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشرها ما مل ينص القانون على خالف 

 ".ذلك
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 بشأن موعد اقتراع أفـراد      2006لسنة  (..) قرار بقانون رقم    ) ح(
األمن الصادر عـن الـرئيس الفلـسطيني بتـاريخ          الشرطة وقوى   

19/1/2006  
يعتبر هذا القرار بقانون األساس الذي تمت بموجبه انتخابـات قـوى           
األمن، وجاء إصدار هذا القرار بقـانون لتـصحيح حالـة التخـبط             
والمخالفات القانونية والدستورية التي رافقت وضع األساس القانوني         

نوع من المرونة فـي إجـراء تلـك         النتخابات قوى األمن وإلعطاء     
االنتخابات سواء من ناحية تسهيل مهمة لجنة االنتخابات أو تـسهيل           

حيث سـمح هـذا     . مهمة أفراد األمن في التنقل والعودة إلى مواقعهم       
القرار بقانون ألفراد الشرطة وقوى األمن االقتراع على مدار ثالثـة           

قـرار مـن لجنـة      أيام تسبق الموعد المحدد لبدء االقتراع تحـدد ب        
االنتخابات المركزية، وعلى ضوء هذا القرار تحددت رسـميا فتـرة           

  . 23/1/2006 – 21االقتراع من 
  

يعد هذا القرار بقانون بمثابة تشريع أصلي إضافي فهـو لـم يعـدل              
بصورة مباشرة على قانون االنتخابات العامة، وإنما جـاء ليـضيف           

 وقد جاء صـدوره بعـد       .أحكام جديدة لم ترد أصال في ذلك القانون       
اختتام الدورة العاشرة للمجلس التشريعي بأيام، باالستناد إلى المـادة          

 من القانون األساسي التي تعطي للرئيس صالحية إصدار قرارات      43
لها قوة القانون في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التـأخير عنـدما             

ابقة التـي  يكون المجلس التشريعي غير منعقد، وتشير الممارسات الس  
تمت في وضع األساس القانوني النتخابات قوى األمـن أنـه كـان             
باإلمكان إجراء تعديل على قـانون االنتخابـات قبـل اختتـام دورة             
المجلس التشريعي، وإن تأخير إصدار القرار بقانون كان متعمدا، ما          
يثير عالمة استفهام واضحة حول وجود حالة ضـرورة مـن جهـة          
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واسـتمرت المخالفـة    . حة من جهة أخرى   وممارسة دستورية صحي  
القانونية الواضحة بالنسبة لهذا القانون، حيث لم يتم نشره في الجريدة           

  .الرسمية للسلطة الوطنية
  


ب ا��!DS ���ى ا03;��	W� �	�	
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أحاط وضع األساس القانوني النتخابات قوى األمن حالة مـن عـدم            

تخابات األصلي من أي نص بهذا الشأن،       الوضوح فقد خال قانون االن    
وتم تدارك ذلك بوضع قانون معدل ينص على انتخابات لقوى األمن           
ضمن ضوابط زمنية وموضوعية، دون أن ينشر هذا القانون رسـميا     

قبـل فتـرة   ) الوقائع الفلسطينية(في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية  
يب آثـاره القانونيـة     معقولة تكفل علم المواطن به بما يساعد في ترت        

  .على نحو سلس ومعروف للكافة
  

وقد ازدادت حالة عدم الوضوح وتحولت إلى حالة تخـبط بإصـدار            
 مـن قـانون     73الرئيس الفلسطيني للقرار بقانون بشأن تعديل المادة        

 في الفترة التـي كـان فيهـا         3/1/2006االنتخابات األصلي بتاريخ    
 يبرر جواز إصدار ذلك القرار      المجلس التشريعي قائما ومنعقدا ما ال     

بقانون النتفاء حالة الضرورة، وما تبع ذلك من إصدار نظـام عـن             
مجلس الوزراء بذات التاريخ ينظم كيفية اقتراع قوى األمن ويـستند           
في ديباجته من بين عدة تشريعات إلى القرار بقانون أعاله ما يجعلـه   

كل مـن القـرار     مبنيا على أحد األسس غير السليمة، إضافة إلى أن          
بقانون والنظام المذكورين قد خالفا القانون المعدل لقانون االنتخابات          

 ساعة، عندما   48في الضابط الزمني القتراع قوى األمن وهو خالل         
  . أيام3أجازا االقتراع خالل 

  



 60

إن تلك الحالة من التخبط دفعت الرئيس الفلـسطيني إلـى تـصحيح             
 القـرار بقـانون بتـاريخ       األمور وتوضيحها، وكان ذلك بإصـدار     

، أي بعد عدة أيام من إعالن اختتام المجلس التـشريعي          19/1/2006
لدورته العاشرة، وهذا القرار وإن جاء للتصحيح إال أن عدم اللجـوء            
إلى المجلس التشريعي إلجراء تعديل على القانون بما يسمح بـإجراء           

بات العامـة    أيام من موعد االنتخا    3انتخابات مسبقة لقوى األمن قبل      
وهو ما كان ممكنا، وتعمد إصداره في ذلك التاريخ يثير العديد مـن             
عالمات االستفهام حول مدى صحة الممارسـة الدسـتورية واألداء          

  .القانوني لمؤسسة الرئاسة
  

ت ?�ى ا03;. 3�
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سبق مرحلة االقتراع لقوى األمن تحضيرات عديدة لضمان إجـراء          
خابات بسهولة ودون أي تعقيدات، وظهر ذلك مـن تحديـد           تلك االنت 

لجنة االنتخابات المركزية لمراكز االقتراع في الضفة الغربية وقطاع         
) 6(مركزا فـي الـضفة و     ) 11(مركزا منها   ) 17(غزة والتي بلغت    

محطة اقتراع، وإعـداد سـجل   ) 60(مراكز في قطاع غزة بمجموع  
ـ        ن وزارة الداخليـة قـوائم      انتخابي خاص بقوى األمن بعد الطلب م

بأسماء أفراد قوى األمن، واستكمال التحضيرات اللوجستية المختلفـة         
ليوم االقتراع، وإصدار إعالنات توضيحية في الصحف بخـصوص         

 19/1/2006االقتراع المسبق، وإصـدار نـشرة خاصـة بتـاريخ           
  .باالقتراع المسبق لقوى األمن
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ـ       وى األمـن العديـد مـن       أثارت العملية التحضيرية النتخابـات ق
التساؤالت، حول مكان إجراء االنتخابات هـل تـتم فـي المواقـع             
العسكرية أم في الدوائر، وحول آلية التسجيل لقوى األمن وهل يشمل           
ذلك المتقاعدين العسكريين أم العاملين فقط، وحول تأخر إعالن بـدء           

لطواقم اليوم األول لالقتراع ما أثار حالة من البلبلة حتى في صفوف ا           
المكلفة بمتابعة عملية االقتراع، حول السرية المتعلقـة بعـدم نـشر            
السجل االنتخابي الخاص بقوى األمن رغم عدم وجود نص في قانون           

 حول ذلك،   19/1/2006االنتخابات أو القرار بقانون الصادر بتاريخ       
وحول استمرار فعاليات الدعاية االنتخابية مع بدء اقتراع قوى األمن          

ا يشير إلى غياب التناسق واالنسجام ما بين قانون االنتخابـات           وهو م 
العامة الذي نص على مواعيد الدعاية االنتخابية والقرار بقانون الذي          
شرع البدء بانتخابات قوى األمن، وأخيرا حول مدى حيادية بعـض           
القيادات األمنية ومحاوالت التأثير على عملية التصويت لصالح قائمة         

ميم الصادر عن مدير شرطة المحافظات الـشمالية فـي          التع(محددة  
 ويدعو فيه قوى الشرطة لالنتخاب لصالح مرشـحي   12/2005شهر  

  ).طرف محدد
  
  ����0 ا�?��اع ���ى ا03;. 4

جرت عملية االقتراع على مدار الثالثة أيام بصورة اتسمت بالهـدوء           
فـق  ودون أي خروقات تستدعي إبطال عملية االقتراع، ومع ذلك را         

عملية التصويت مجموعة من الخروقـات والتجـاوزات القانونيـة،          
  :وتمثلت فيما يلي

لم تقم لجنة االنتخابات بتعليق السجل االنتخابي       : سجالت الناخبين ) أ(
الخاص بقوى األمن خارج مراكز االقتراع بإدعاء السرية ألسـباب          
أمنية خالفا للقانون، كما ظهر أن السجل ال يحتـوي علـى أسـماء              
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مركز اقتراع مدرسـة  : مثال(لبعض المقترعين من أفراد قوى األمن       
بيت لحم، ومركز اقتراع مدرسة أحمد شـوقي  /بنات بيت لحم الثانوية 

  ). غزة-الرمال/الثانوية للبنات
  
لوحظ أن آلية وضع الحبر االنتخابي لم تكـن         : الحبر االنتخابي ) ب(

قتراع، وهو مـا    سليمة، األمر الذي أدى إلى تلويث بعض أوراق اال        
يؤثر على مدى اعتبارها صحيحة عند الفرز وهل يشكل وجود الحبر           

كما أن عـدم وجـود      . عالمة فارقة أم ال وبالتالي إبطالها من عدمه       
تعليمات أدى في بعض مراكز االقتراع إلى قيـام بعـض مـسئولي             
المراكز إلى اعتبار األوراق الملوثة بالحبر االنتخابي تالفـة وإعـادة           

مركـز بركـات الثانويـة      : مثـال ( المقترعين أوراق جديدة     إعطاء
وهو ما لم يحصل في مراكز أخرى حيث أعتبرهـا          ). الخليل/للبنات

المسئول صحيحة ما ال يستلزم إعادة تزويد الناخب بورقـة اقتـراع            
  ).بيت لحم/مركز مدرسة بنات بيت لحم الثانوية: مثال(أخرى 

  
 أنه لم يـتم تزويـد بعـض         لوحظ: أوراق االقتراع والصناديق  ) ت(

المراكز بأوراق اقتراع كافية بما يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين          
، )الخليل/مركز مدرسة بركات الثانوية للبنات    : مثال(في ذلك المركز    

كما لوحظ تشابه في أوراق وصناديق االقتراع المخصـصة للقـوائم           
  .وللدوائر من حيث اللون في جميع المراكز

  
على الرغم من وجود قواعد واضـحة حـول         :  األميين انتخاب) ث(

انتخاب األميين في قانون االنتخابات العام وتعليمات لجنة االنتخابات،         
إال أن اللجنة أعاقت انتخاب بعض األميين لفترات، بذريعة افتـراض           

مركـز  : مثـال (لجنة االنتخابات عدم وجود أميين من قوى األمـن          
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الخليل، ومركز مدرسة فلسطين الثانوية    /مدرسة بركات الثانوية للبنات   
  ).غزة وشمال غزة/للبنين

  
 اسـتمرت مظـاهر     :الدعاية االنتخابية داخل مراكز االقتـراع     ) ج(

الدعاية االنتخابية داخل مراكز االقتراع، ولم تتخذ إجـراءات فعالـة           
دخول سيارات تابعة ألجهـزة أمنيـة       : لوقف تلك المظاهر، من ذلك    

بوسترات دعائية، ارتداء قبعات من قبل بعض       يوجد عليها ملصقات و   
الناخبين، ووجود ملصقات دعائية داخل مراكـز االقتـراع، وقيـام           
مناصري بعض المرشحين ببث الدعاية االنتخابيـة داخـل مراكـز           

  .االقتراع بوسائل مختلفة منها مكبرات الصوت داخل مراكز االقتراع
  
حدت مـن تـوفر   لوحظت بعض المظاهر التي    : سرية االقتراع ) ح(

سرية تامة لعملية االقتراع في بعض المراكز، ظهر ذلك من خـالل            
قرب السواتر في بعض محطات االقتراع بسبب وجود سواتر أكثـر           

مركز مدرسة بنات بيت لحـم      : مثال(من الطاقة االستيعابية للمحطة     
وقيام عدد من الناخبين بتصوير أوراق اقتـراعهم        ). بيت لحم /الثانوية

مركز مدرسة بنات جباليـا اإلعداديـة       : مثال(لهاتف النقال   بواسطة ا 
وحـصول  ). جنين/جباليا، ومركز مدرسة الكرامة األساسية    /لالجئات

مدرسـة جمـال    : مثال(اكتظاظ واضح داخل بعض مراكز االقتراع       
، وعدم تدخل من أفراد الشرطة      )طولكرم/ عبد الناصر الثانوية للبنات   

: مثـال (ض مراكز االقتـراع     في فض إزدحامات واضحة داخل بع     
  ).غزة-الرمال/مركز مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات
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أدى عدم وجود تعليمات صارمة من قيـادات        : الدخول بالسالح ) خ(
األجهزة األمنية تجاه مسألة اإللتزام بعـدم الـدخول إلـى محطـات          
االقتراع باألسلحة، إلى قيام بعض األفراد باالقتراع وهـم يحملـون           

  ).خانيونس/مركز مدرسة بني سهيال اإلعدادية للبنات: مثال(تهم أسلح
  
ظهرت بعض الممارسات خـالل     : التأثير على إرادة الناخبين   ) ز( 

عملية االقتراع من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين بالضغط عليهم           
للتصويت لصالح إتجاه أو مرشح معين، وكانت في صـورة تهديـد            

بعضهم على حلف اليمين وكذلك إعتقال أحد       لبعض الناخبين وإجبار    
األفراد، والتهديد بفصل أخر من الخدمة، كما حـدث فـي مركـزي            

  .إقتراع مدينتي طولكرم وطوباس سالفي الذكر
  


ً�	
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ة بـين منظمـة التحريـر       المبرم" اتفاقية المرحلة االنتقالية  "تتضمن  

الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة فـي واشـنطن بتـاريخ الثـامن            
يتعلق ) الملحق الثاني ( ملحقاً خاصاً    1995والعشرين من شهر أيلول     

في الملحق الثاني من    ) 5 -1(وتتعلق المواد   . باالنتخابات الفلسطينية 
من ) 6(المادة   باالنتخابات بشكٍل عام، في حين أن        المذكورةتفاقية  اال

مما جاء فـي بنـود      و. الملحق تتعلق بترتيبات االنتخابات في القدس     
، يتم االقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريـد تتبـع            )6(المادة  

 محطـة   11تـضم   (وعددها خمسة مكاتب     سلطة البريد اإلسرائيلية،  
وهذه المكاتـب هـي     . تقدم خدمات تبعاً لطبيعة هذه المكاتب     ) اقتراع

البريـد   ، مكتب)سبعة محطات(ب البريد في شارع صالح الدين مكت
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 مكتب البريـد فـي       ،)محطة واحدة ( البلدة القديمة    –في باب الخليل    
، )محطة واحـدة (، مكتب البريد في بيت حنينا )واحدة محطة(شعفاط 

  ). محطة واحدة( الطور -مكتب البريد في جبل الزيتون 
  
قـد  الفلـسطيني   العامـة   نتخابات  من قانون اال  ) 112(لمادة  كانت ا و

 هـذا القـانون     إلى أن االقتراع في القدس يجري وفق أحكام       أشارت  
ووفق األنظمة والتعليمات واإلجراءات التي تضعها لجنة االنتخابات        

  . المركزية
 

 ا��!�J�10 �� Q�I ا��1س . 2
 في جميـع    2004مع انطالق عملية تسجيل الناخبين في شهر أيلول         

تخابية في الضفة الغربية وقطاع غـزة، افتتحـت لجنـة           الدوائر االن 
االنتخابات المركزية ستة مراكز لتسجيل الناخبين المقدسيين القاطنين        

ولكن سرعان ما قامت الشرطة والمخابرات      . محتلةالقدس ال مدينة  في  
اإلسرائيلية بمداهمتها، وعمدت إلى توقيف طواقم التسجيل والتحقيـق         

وتصوير نماذج التسجيل والمواد التـي       معهم لعدة ساعات، وفحص   
 لجنـة   بعد عدة أيام من المداهمـة وترهيـب مـوظفي         و. بحوزتهم

 والمسجلين بشكل مستمر، أقدمت الـسلطات اإلسـرائيلية         االنتخابات
على إغالق مراكز التسجيل في المدينة وعلقت على أبوابهـا أوامـر         

  .تمنع استخدامها كمراكز للتسجيل
  

يل على إجراء االنتخابات الرئاسـية الثانيـة فـي          بعد موافقة إسرائ  و
بعـد اسـتالم    و،2004من العام   كانون األول  26 في    المحتلة القدس

تفاصـيل   لجنة االنتخابات المركزية من السلطة الوطنية الفلـسطينية       
 كـانون   29ترتيبات االنتخابات في القدس، باشرت طواقم اللجنة في         
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نتقال من بيت إلى بيت لتسجيل       بحملة تسجيل واسعة باال    2004 األول
ناشـدت لجنـة االنتخابـات      كما  .  القدس الناخبين المؤهلين في مدينة   

المركزية كافة المواطنين المقدسيين والمؤسسات الفلسطينية في القدس        
. ألهميتها وحـساسيتها   التعاون مع موظفيها إلنجاز هذه المهمة نظراً      
 حيث استطاع المواطنون    استمرت عملية التسجيل حتى يوم االقتراع،     

المقدسيون الذين لم يتمكنوا من التسجيل خالل الفتـرة المحـددة، أن            
يقوموا باالقتراع من خالل بطاقـات الهويـة الشخـصية المقدسـية            

  .، على أن يتم تسجيل أسمائهم عند االقتراع)البطاقة الزرقاء(
  

ـ         كما   سجيل عملت لجنة االنتخابات المركزية على البدء في حملة للت
االستكمالي لالنتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجـري          

 إال أنه وخالل تلك الحملة قامت القوات اإلسرائيلية         17/7/2005في  
  .بإغالق مركزين للتسجيل في مدينة القدس، بعد اعتقـال طواقمهمـا          

في وقت الحق أصدر وزير األمن اإلسرائيلي أمراً رسـمياً بعـدم            و
  .ي لجنة االنتخابات المركزية بالعمل داخل المدينةالسماح لموظف

  
 تم فتح مراكز التسجيل السبعة ثانية في داخل القدس المحتلة فـي   وقد

 هذا باإلضافة إلى المراكز التي فتحـت فـي الـضفة            4-9-2004
وقبل يومين من االنتخابات أعيـد فـتح بـاب          . الغربية وقطاع غزة  

وبحسب لجنة االنتخابـات    . ة مدارس في القدس المحتل    3التسجيل في   
  : ناخب على النحو التالي6001المركزية، تم تسجيل 
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وقـد تـم    : حاملي هوية زرقاء مقدسية من خارج سور القدس        .1
  .تسجيلهم في مراكز التسجيل في ضواحي القدس المحتلة

وقد تم تسجيلهم   : هوية الضفة الغربية من ضواحي القدس      حاملي   .2
موجودة في ضواحي القدس مثل العيزرية وأبو       في مراكز التسجيل ال   

  .ديس
داخـل سـور    ) J1"(المضمومة"حاملي هوية زرقاء من القدس       .3

بعد إغالق قوات االحتالل لمراكز التسجيل في فترة انتخابات         : القدس
الرئاسة، وعدم السماح بفتحها في مرحلة االنتخابات التشريعية، تـم          

لحملة الهوية الزرقاء فيما     مركز تسجيل في ضواحي القدس       14فتح  
  . يسمى بالسجل المفتوح

  
وقد تم إعطاءهم بطاقات ملونة بدون ذكر األسماء من أجل االقتـراع   

  .في مراكز البريد الستة، ولم يكن هؤالء قد تسجلوا من قبل
   
  ا�?��اع �� �J�10 ا��1س.3

بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا في مدينة القدس في مراكـز البريـد             
وقد بـدأت مراكـز   . أشخاص من المجموع العام للمسجلين ) 3006(

االقتراع بالعمل الساعة السابعة صباحا، واستمر االقتراع إلى الساعة         
 مساء، حيث تم تمديد االقتراع ساعتين من قبل لجنـة االنتخابـات         9

المركزية التي بررت ذلك بوجود عدد من األشـخاص الـذين لـم             
كز البريد وعدم كفاية طاقم المشرفين      يصوتوا بسبب الضغط في مرا    

في هذه المراكز، وكذلك نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية المتشددة تجاه         
 المقدسـيين   نالمقدسيين وعملية االقتراع، حيث أن كثير من المواطني       

لم يشارك في االقتراع الختيار أعضاء المجلس التـشريعي الجـدد           
مشاركته فـي عمليـة     بسبب خشيته من أن تستغل سلطات االحتالل        

  . االقتراع والتأثير عليه الحقا
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 للمتضرر مـن أي     2005 لسنة   9سمح قانون االنتخابات العامة رقم      
من اإلجراءات المتعلقة بالعملية االنتخابيـة كالتـسجيل، والترشـح،          

كمـا  . ية االنتخابية، االقتراع والفرز الطعن في ذلك اإلجـراء        والدعا
جرم القانون مخالفة أحكامه بعقوبات تصل إلى الحبس ثالث سنوات          

  . أو الغرامة بمبلغ ثالثة آالف دوالر/ و
  

وعلى المستوى العملي، قررت لجنـة االنتخابـات المركزيـة فـي            
لدعاية االنتخابيـة    إحالة كافة مخالفات ا    3/1/2006اجتماعها بتاريخ   
 بأن الطعـون التـي      21وقد أفادت لجنة االنتخابات   . إلى النائب العام  

قُدمت بشأن االنتخابات التشريعية كانت اغلبها طعون عادية تتعلـق           
بتجاوزات في الدعاية االنتخابية، وكانت تعالجها اللجنة فـي حينـه           

  . النتخاباتوالبعض القليل منها هو الذي تم تقديمه إلى محكمة قضايا ا
  

ومن أبرز الطعون االنتخابية في مرحلة الترشح، الطعن المقدم مـن           
 6قبل أحد القوائم االنتخابية مطالبة بضرورة فتح باب الترشح لمـدة            

 ساعات التي أغلقت فيهـا لجنـة        6ساعات إضافية بدال من مدة الـ       
االنتخابات المركزية باب الترشح خالل الفتـرة القانونيـة للترشـح           

، وذلك بـسبب    )14/12/2005-3في الفترة ما بين     (سب القانون   بح
                                                 

 . 5/2/2006مقابلة مع رئيس قسم اإلسناد والتخطيط يف جلنة االنتخابات املركزية بتاريخ  21
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االعتداءات التي وقعت على مكاتب اللجنة فـي عـدد مـن المـدن              
 13الفلسطينية، واضـطرها إلـى إغـالق مكاتبهـا فـي يـومي              

، قبلـت محكمـة قـضايا       26/12/2005وبتاريخ  . 14/12/2005و
 6مـدة   االنتخابات الطعن، وحكمت بفتح باب الترشح مـن جديـد ل          

وباالستناد إلى قـرار المحكمـة المـذكور، قامـت لجنـة            . ساعات
 بفتح باب الترشـح مـن       28/12/2005االنتخابات المركزية بتاريخ    

 ساعات في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة صباحا          6جديد لمدة   
  .  والساعة الثانية بعد الظهر

  
شكاوى حول الدعاية   كما ورد لجنة االنتخابات المركزية العديد من ال       

االنتخابية والمخالفات التي رافقتها، وتعاملت اللجنة مع عدد من هـذه    
 حـالتين إلـى     15/1/2006فمثال، أحالت اللجنة بتـاريخ      . الشكاوى

ففي الـشكوى   . النائب العام بسبب مخالفتها ألحكام الدعاية االنتخابية      
عقد مؤتمرها   قيام قائمة أخرى ب    ةاألولى ادعت إحدى القوائم المترشح    

االنتخابي بجانب مستشفى، ولدى تحقق اللجنة من صـدق الـشكوى           
أما في الشكوى الثانية فقد اشـتكت إحـدى         . أحالتها إلى النائب العام   

القوائم من قيام شخص بتمزيق البوسترات الخاصة بها، ولدى تحقـق     
لجنة االنتخابات المركزية من الشكوى وتبين صدقها، لجأت اللجنـة          

لكن لم يتم اإلعالن عـن قيـام        . لة المخالفة إلى النائب العام    إلى إحا 
 . النائب العام بأية إجراءات بخصوص هذه الشكاوى

  
، أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، أنـه ومـع         5/2/2006وبتاريخ  

إغالق باب تقديم الطعون االنتخابية في النتائج النهائية أمام محكمـة           
حكام النهائية في الطعون المقدمـة      قضايا االنتخابات، وإصدارها لأل   

إليها، تصبح نتائج االنتخابات التشريعية الثانية المعلنة من قبل اللجنة          
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 وكانت المحكمة المذكورة قد انتهت في ذلك اليوم من النظر           22.نهائية
في الطعون المقدمة إليها، وقضت برفض الطعون المقدمـة بعـضها          

وذلـك لقناعتهـا بـأن      شكال وبعضها بعد الدخول في الموضـوع،        
المخالفات المذكورة في الطعون المقدمة إليها لن تؤدي إلـى تغييـر            

 .النتيجة النهائية لالنتخابات
  
  

                                                 
 بشأن االنتخابات العامة بأحقية القوائم واملرشحني يف الطعن 2005 لسنة 9من القانون رقم  ) 93(ضت املادة ق 22

يف القرارات الصادرة عن جلنة االنتخابات املركزية أمام حمكمة قضايا االنتخابات خالل مدة يومني من تاريخ إعالن 

 .  أيام5 مدة اللجنة للنتائج النهائية، وتصدر احملكمة قرارها خالل
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متن التقرير، أدى االنقسام    باإلضافة إلى المعوقات التي تم ذكرها في        

داخل المجتمع الفلسطيني وغياب سيادة القانون وفرض النظام إلـى           
ظهور العديد من الممارسات السلبية، انعكست بدورها على العمليـة          

فقد أقدم مجهولون على اقتحام مقرات الدوائر االنتخابيـة         . االنتخابية
ن نـابلس والخليـل     التابعة للجنة االنتخابات المركزية في كل من مد       

وجنين أثناء فترة الترشيح، مما دعا اللجنة إلى إغالق مراكزها قبـل            
انتهاء موعد الترشيح، هذا األمر الذي انعكس بصورة سلبية وزاد من           

ومن ناحية أخرى، لـم     . حدة االنقسام حول المشاركة في االنتخابات     
ائمهـا،  تنجح بعض الكتل الحزبية في حسم شكل التركيبة النهائية لقو         

األمر الذي أدى إلى زيادة االنقسام داخل الكتلة، وأثر بـشكل سـلبي             
على العملية االنتخابية، وأدى إلى مهاجمة مراكز الدوائر االنتخابيـة          

كما قامت مجموعة مـن الملثمـين بتـاريخ         . في بعض المحافظات  
 باقتحام مكتب دائرة رفح االنتخابية، وطالبوا بإغالق        14/11/2005

  . ون إبداء األسبابالمكتب د
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بعد قيام انتفاضة األقصى، قامت إسرائيل بوضع عشرات الحـواجز          
العسكرية الثابتة والمتنقلة من أجل منع حركـة المـواطنين داخـل            

وأدى ذلك إلى عزل القرى الفلـسطينية  . المحافظات وبين المحافظات 
ز حدت من سير إجراءات االنتخابات    هذه الحواج . عن المدن الرئيسية  

بصورة حرة ونزيهة، كما منعت هذه اإلجراءات المواطنين من التنقل          
وقد اتخذت إسرائيل العديد من اإلجراءات إلعاقـة العمليـة          . بحرية

االنتخابية، فأقدمت على اعتقال المئات من المـواطنين مـن كافـة            
لسجون، كما زادت وزجهم في ا) ومنهم مرشحين(الفصائل الفلسطينية   

من وتيرة االعتقاالت أثناء مراحل التـسجيل والترشـيح والدعايـة           
 و  15/1/2006االنتخابية مثل ما حدث في طولكرم والخليـل فـي           

وقد أقدمت إسرائيل كذلك على إغالق حواجز التفتيش        . 17/1/2006
كما قامت بتوقيف الشاحنات المحملة بـصناديق       . ومنعت حرية التنقل  

 أثناء توجهها من مقر اللجنة      2006/ 24/1قتراع بتاريخ   وأوراق اال 
في رام اهللا إلى محافظة طولكرم عند حواجز جبارة والرأس وعناب           
ومنعت الصناديق من المرور لمدة ساعة ومنعت الشرطة الفلسطينية         

  . من المرور بالرغم من وجود تنسيق مسبق
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  :من مجمل ما جاء في التقرير، نستنتج األمور التالية
 لعـام   9يعتبر القانون رقم    : اإلطار القانوني لعملية االنتخابات   . 1

 نقلة نوعية في موضوع االنتخابات الفلسطينية، حيـث أنـه           2005
نتخاب على أساس الدوائر االنتخابية فقط إلى مرحلـة         انتقل من اال  

مـن عـدد مقاعـد      %  50(الجمع بين انتخاب القوائم االنتخابيـة       
، )من عدد مقاعـد المجلـس     % 50(والدوائر االنتخابية   ) المجلس
محددة للمرأة في القوائم االنتخابية، وحذف القـانون        " كوتة"ووضع  

ن قانون االنتخابـات العامـة      غير أ . الجديد لجان الدوائر االنتخابية   
والتعديالت التي طرأت عليه، وبخاصة تلك التعديالت التي تـسمح          
باالقتراع المسبق لقوى األمن شابها بعض الخلل القانوني، إضـافة          
إلى أنها خالفت القانون األساسي للسلطة الوطنية الذي يستلزم نشر          

 .  نافذاالقانون في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية لصيرورته
 
خالل عمليـة   : المعيقات الداخلية واإلسرائيلية لعملية االنتخاب    . 2

االنتخابات التشريعية الثانية، اسـتمرت سـلطات االحـتالل فـي           
إجراءاتها الهادفة إلى إعاقة حركة المواطنين في التنقل بين المـدن           
والبلدات الفلسطينية، األمر الذي أثر سلبا علـى عمليـة تـسجيل            

ولعل أهم المعيقـات    . وعملية االقتراع والفرز في العموم    الناخبين  
اإلسرائيلية التي رافقت إجراء عملية االنتخابات التشريعية الثانيـة،         
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هي عدم الموافقة على وضع إجراءات تسهل من عملية االقتـراع           
في مدينة القدس المحتلة، واإلبقاء على اإلجراءات غيـر العادلـة           

 . 1996انتخابات العام والتي سبق وأن استخدمت في 
  
بعد إغالق باب الترشح لالنتخابات بحسب      : الترشح لالنتخابات . 3

 بعد قرار محكمة    28/12/2005القانون، تم فتحه من جديد بتاريخ       
قضايا االنتخابات القاضي بإعادة فتح باب الترشح لالنتخابات لمدة          

ـ          6 ة  ساعات، عوضا عن فترة الست ساعات التي أغلقت فيها اللجن
، على خلفية جملـة االعتـداءات التـي         12/2005/أبوابها بتاريخ   

وقعت على مكاتب لجنة االنتخابات في المحافظات وكـان آخرهـا     
االعتداء الذي وقع على مكتب اللجنة في مدينـة القـدس بتـاريخ             

12/12/2005. 
  
 تميزت عملية الرقابة بارتفـاع      :عملية الرقابة على االنتخابات   . 4

المحلية والدولية التي راقبـت عمليـة االنتخابـات،         عدد الهيئات   
).  مراقب 18000ما يقرب من    (وارتفاع عدد المراقبين التابعين لها      

غير أن ارتفاع عدد المراقبين الذين ساهموا في عملية الرقابة لـم            
فأغلـب  . يسهم في الرقابة على القسم األكبر من مراكز االقتـراع         

القتراع الموجـودة فـي المـدن       المراقبين كان يتركز في مراكز ا     
 . والقرى والبلدات القريبة منها

  
ظل المميز الرئيسي لعملية الدعايـة      : أجواء الدعاية االنتخابية  . 5

االنتخابية وقوع العديد من خروقات الدعاية االنتخابية مـن أغلـب    
المرشحين وفي أغلب الدوائر االنتخابية، وفي جميع أوقات عمليـة          

ة سواء المسموح بها أو غير المسموح بها، وكذلك         الدعاية االنتخابي 
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عدم وجود متابعة ومحاسبة كافيتين من قبـل لجنـة االنتخابـات            
 .المركزية

  
تميز يوم االقتراع بالهدوء بشكل عـام       : أجواء عملية االقتراع  . 6

في كافة المناطق، بالرغم من بعض المشكالت والخروقات العامـة          
 والتي لم توثر علـى سـير        راعالتي حدثت في بعض مراكز االقت     

كما تميـز أداء    .  االقتراع أو على النتائج النهائية لالنتخابات      عملية
موظفي لجنة االنتخابات المركزية، وبخاصة في مراكز االقتـراع         
بالمهنية والخبرة والحيادية، حيث نجحوا في إدارة العملية االنتخابية         

 . بشكل فاعل خالل عملية االقتراع
  
جرت االنتخابات الفلسطينية في    : ابات في القدس المحتلة   االنتخ. 7

فقـد انعكـست    . القدس المحتلة في أجواء تغيب عنها حرية التنقل       
اإلجراءات اإلسرائيلية بصورة سلبية على العملية االنتخابية، ومنع        
. عدد من المرشحين من ممارسة الدعاية االنتخابية في مدينة القدس         

ي اإلعالن رسميا عن السماح بـإجراء       وتأخرت سلطات االحتالل ف   
انتخابات تشريعية في المدينة، حيث لم تسمح بإجراء االنتخابات إال          

 ووفق اإلجراءات التي تمت وفقها انتخابـات        15/1/2005بتاريخ  
هذا باإلضافة إلى جملة من المعيقـات اإلسـرائيلية         . 1996العام  

 االنتخـاب،   لعملية االنتخاب في مدينة القدس منـذ بدايـة عمليـة          
 .وبخاصة في مرحلة التسجيل
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تمكن جهاز الـشرطة    : دور الجهات األمنية في فرض النظام واألمن      
ولكن في  . من فرض قدر عالي من النظام واألمن يوم االقتراع العام         

الوقت ذاته، ظل أفراد جهاز الشرطة عاجزين عـن منـع أنـصار             
لتـي كانـت تـتم      المرشحين من ممارسة مظاهر الدعاية االنتخابية ا      

ويبدو أن ذلك يعود إلى قرار مسبق بذلك من         . خارج مراكز االقتراع  
الجهات المعينة، المقصود منه تفادي وقوع أي احتكاك بين الـشرطة           

 .وأنصار المرشحين

وفي الختام، وبالرغم من األجواء غير المستقرة التي رافقت عمليـة           
اسـتكمال إجـراءات    االنتخابات التشريعية، إال أن ذلك لم يمنع من         

وجرت االنتخابات بصورة حرة ونزيهة     . التسجيل والترشح واالقتراع  
،  ولم تسجل أي مخالفات تحـد        9/2005وفق القانون االنتخابي رقم     

من الناخبين في   % 78من مصداقية النتائج ونزاهتها، وشارك حوالي       
لـى  كما اجمع كافة المراقبين المحليين والدوليين، ع      . عملية االقتراع 

سالمة العملية االنتخابية، وأشادوا بأداء لجنة االنتخابـات المركزيـة          
 كما تحملت القوائم االنتخابيـة مـسؤوليتها        .وجهودها في هذا الصدد   

  . بروح عالية، وتمكنت من الحد من أي خالف فيما بينها
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وفي إطار زيادة وضوح اإلجراءات التي تـتم وفقهـا االنتخابـات،            
وبهدف الحد من الخروقات التي كشفت عنها الممارسة العمليـة فـي    

الهيئة الفلـسطينية المـستقلة     االنتخابات التشريعية الثانية، توصي     
  : بما يليلحقوق المواطن

ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية بمراجعة شاملة لإلطار القانوني         . 1
  .المنظم لعملية االنتخابات العامة

ر كافة التشريعات التي تصدر بشأن االنتخابات       ضرورة أن يتم نش   . 2
  .قبل أن يتم العمل بها) الوقائع الفلسطينية(في الجريدة الرسمية 

ضرورة أن يتم وضع اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل كافـة          . 3
النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ومراكـز التوقيـف          

كذلك األمر وضع اإلجـراءات     و. غير المحرومين من حق االنتخاب    
  .الالزمة القتراع هذه الفئة من المواطنين

ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية بإجراء دراسة شـاملة لآلليـة           . 4
السليمة للتعاطي مع موضـوع الدعايـة االنتخابيـة ووفقـا للبيئـة             

فقد لوحظ أنه لم يـتم      . االجتماعية التي ينظمها القانون في هذا الشأن      
وص القانونية المتعلقة بالدعاية االنتخابية مـن الجميـع،         احترام النص 

وفي نفس الوقت لم تتم محاسبة المخالفين لألصول القانونية في مجال           
  . الدعاية االنتخابية
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ضرورة أن تقوم الهيئات الرقابية المختلفة، وباألخص المحليـة،         . 5
ن منهـا   بتنسيق أعمال الرقابة فيما بينها، سواء في المناطق التي يكو         

المراقبين أو التي يتم توزيعهم عليها، وذلك لتفادي إكتظـاظ بعـض            
  .مراكز االقتراع بالمراقبين وخلو البعض األخر منها

ومن أجل تسهيل عملية االقتراع والحد من المشكالت التي يمكـن   . 6
 الختيار  أن تقع فيها، فإنه من الضروري أن يتم طباعة أوراق إقتراع          

ائر والقوائم اإلنتخابية من لون مختلـف، ولـيس    المرشحين على الدو  
كما قد يكون من المناسـب أن يـتم إعتمـاد           . فقط من حجم مختلف   

صناديق إقتراع تحمل ذات لون ورقة اإلقتراع التي يجب أن تـدرج            
  فيها

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


