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الملخص التنفيذي
تشــّكل البرملانــات الســلطة التمثيليــة األساســية للمواطنــني يف أّي نظــام دميقراطــي، وتعّبــر قراراتهــا عــن اإلرادة العامــة 
للمواطنــني )األغلبيــة واألقليــة( يف ســّن التشــريعات ومســاءلة الســلطة التنفيذيــة، واحملاســبة السياســية لهــذه الســلطة.

ــة  ــا بأهمي ــة الناجتــة عنه ــات للســلطة التشــريعية وشــكل التركيب ــة االنتخاب ــدول لعملي ــذا تنظــر النخــب احلاكمــة يف ال ل
بالغــة باعتبارهــا أحــد عناصــر اإلمســاك باحلكــم للســيطرة علــى قراراتهــا، عــن طريــق ضمــان احتــواء األغلبيــة البرملانيــة 
فيهــا، مــا يســّهل عليهــا ســّن تشــريعات حتافــظ أو تقــّوي بقــاء هــذه األنظمــة وتوجيــه املوازنــات والسياســات العامــة وفقــاً 
ملصاحلهــا وجتعــل أعمــال كبــار املســؤولني فيهــا يف مأمــن مــن املســاءلة، وذلــك بإقــرار احلصانــات الالزمــة، األمــر الــذي 

ميــس بنزاهــة احلكــم يف الدولــة. 
علــى الصعيــد الفلســطيني، مورســت العمليــة االنتخابيــة للبرملــان الفلســطيني مرتــني منــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية. 
كانــت األولــى يف العــام 1996 والثانيــة يف العــام 2006. ويعــود عــدم االنتظــام يف عقــد االنتخابــات إلــى عــدة أســباب أهمهــا 
ــة الناجتــة عــن  ــارات السياســية الداخلي ــب االعتب ــى جان ــات يف القــدس، إل ــالل اإلســرائيلي لعقــد االنتخاب ــة االحت عرقل

االنقســام السياســي.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع العمليــة االنتخابيــة وشــكل الســلطة التشــريعية املتوقــع انتخابهــا ودورهــا يف حتديــد 
ــة  ــن النظــام السياســي يف العملي ــر تدخــل أطــراف م ــم مخاطــر وأث ــب تقيي ــى جان ــم يف فلســطني. إل ــع نزاهــة احلك واق

االنتخابيــة للمجلــس التشــريعي للتحكــم يف نتائجهــا ويف شــكل ودور الســلطة التشــريعية اجلديــدة.
بعــد مراجعــة اإلطــار القانونــي واملؤسســي لعمليــة االنتخابــات التشــريعية، ودراســة واقــع النظــام السياســي الفلســطيني 
والعمليــات االنتخابيــة الســابقة، إلــى جانــب إجــراء العديــد مــن املقابــالت يف املؤسســات ذات العالقــة، ومــع مجموعــة مــن 
ممثلــي بعــض األحــزاب الفلســطينية، وخبــراء سياســيني وآخريــن يف الشــأن االنتخابــي نــورد أبــرز مــا خلصــت لــه الدراســة:

عــّزز قانــون االنتخابــات شــفافية عمــل اللجنــة والعمليــة االنتخابيــة، وحــدد ســقف التمويــل االنتخابــي ومصــادره، 	 
ولكّنــه لــم يحــدد آليــات مراقبتــه مــن قبــل اللجنــة، ولــم تبــادر اللجنــة مــن طرفهــا بوضــع لوائــح أو أنظمــة، ونّظــم 
القانــون أيضــاً الدعايــة االنتخابيــة ودور اإلعــالم الرســمي فيهــا، لكّنــه أغفــل تنظيــم مــا يتعلــق باإلعــالم اخلــاص.  
ــني  ــني احمللي ــة واملســاءلة مــن خــالل املراقب ــة للرقاب ــة االنتخابي ــات والعملي ــة االنتخاب ــون جلن ــا اخضــع القان كم
والدوليــني الذيــن نــّص القانــون علــى تواجدهــم أثنــاء العمليــة االنتخابيــة مــا يعــزز مــن شــفافية ونزاهــة العمليــة 

االنتخابيــة.
ــى 	  ــي تشــرف عل ــة املســتقلة، وهــي اجلهــة الرســمية الت ــة بالشــخصية االعتباري ــات املركزي ــة االنتخاب ــع جلن تتمت

العمليــة االنتخابيــة، وتتمتــع اللجنــة بإجمــاع كافــة الفصائل واملراقبني مبهنيــٍة وحيادية يف إدارة العملية االنتخابية، 
ولكــن حتــى تاريخــه لــم يجــِر تنظيمهــا بقانــون ومت االكتفــاء مبــا ورد يف قانــون االنتخابــات مــن حتديــد مهامهــا 
ودورهــا، وبنظــام أساســي داخلــي اقترحتــه اللجنــة لتنظيــم عملهــا، األمــر الــذي أدى إلــى وجــود بعــض الثغــرات يف 
عمــل اللجنــة نتيجــة غيــاب النصــوص القانونيــة كتمّتعهــا والعاملــني فيهــا باحلصانــة ضــد التأثيــرات اخلارجيــة.

إّن الســلطة التنفيذيــة هــي الالعــب الرئيســي يف النظــام السياســي الفلســطيني، حيــث قامــت بصياغــة النظــام 	 
االنتخابــي وصيــرورة العمليــة االنتخابيــة بشــكل واضــح مــن خــالل صياغــة قانــون االنتخابــات، وأّدى غيــاب 
ــي الســلطات  ــى باق ــا نحــو الســيطرة عل ــا وتوجهه ــى تفّرده ــاً إل ــة خمســة عشــر عام الســلطة التشــريعية لقراب

األخــرى.
إّن احلالــة الفلســطينية تنطــوي علــى مجموعــة مــن التعقيــدات التــي حتــول دون دوريــة وانتظــام عمليــة االنتخابــات 	 

للمجلــس التشــريعي، أهمهــا العراقيــل اإلســرائيلية املفروضــة علــى عقــد االنتخابــات يف مدينــة القــدس علــى وجــه 
التحديــد، إلــى جانــب منــح النظــام السياســي بعــض الصالحيــات للســلطة التنفيذيــة متّكنهــا مــن التحكــم بالعمليــة 
االنتخابيــة للســلطة التشــريعية والنتائــج املترتبــة عليهــا والتــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى نزاهــة احلكــم يف النظــام 

السياســي وتضمــن القــوة وحتقيــق املصالــح للســلطة التنفيذيــة مثــل: 
ــس،  	 حــق الرئيــس يف إصــدار التشــريعات يف حــاالت الضــرورة القصــوى يف حــاالت عــدم انعقــاد املجل

وإصــدار الســلطة التنفيذيــة للعديــد مــن التشــريعات التــي أضعفــت النظــام السياســي الفلســطيني 
وســاهمت يف التحكــم مبؤسســاته، خاصــة النظــام االنتخابــي حيــث جــرى صياغــة قانــون انتخابــات 
جديــد مبعــزل عــن الســلطة التشــريعية، والــذي تضّمــن قبــل تعديلــه بعــض القيــود علــى عمليــة الترشــح 
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خالفــت مبــادئ القانــون األساســي إلــى جانــب تأثيراتهــا املتوقعــة علــى حســم نتائــج انتخابــات الســلطة 
التشــريعية، مثــل االشــتراطات السياســية ملرشــحي املجلــس والتــي تعتبــر متييــزاً ضــد حريــة االعتقــاد 
السياســي، واشــتراط مــا يثبــت قبــول اســتقالة الفئــات املذكــورة يف القانــون والــذي يشــكل مساســاً بحــق 

الترشــح للموظفــني.
ــار أعضــاء  	 ــة الختي ــة والرئيــس الســلطة التقديري ــون والنظــام السياســي الســلطة التنفيذي ــح القان مين

ل مبرســوم رئاســي دون النــص علــى آليــات اختيــار أعضــاء اللجنــة، ودون  جلنــة االنتخابــات والتــي تُشــكَّ
احلاجــة إلــى املصادقــة عليهــم مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

إّن غيــاب قانــون ينّظــم عمــل األحــزاب ومصــادر متويلهــا، وغيــاب آليــات الرقابة على التمويــل االنتخابي  	
ــي واخلارجــي  ــال السياســي الداخل ــي املجــال واســعاً الســتخدام امل ــة يبق ــات العام ــون االنتخاب يف قان

للتأثيــر علــى نتائــج العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا.

ــة، خاصــة يف ظــل  	 ــح قوائــم معين ــى تصويــت قــوى األمــن لصال ــرة مــن التأثيــر عل وجــود تخوفــات كبي
عــدم تعريــف وحتديــد املقصــود بقــوى األمــن يف قانــون االنتخابــات ووجــود حزبــني حاكمــني يف كلٍّ مــن 

الضفــة وغــزة تتبعهمــا قــوى أمــن.
ترتبــط الســلطة التشــريعية ببعــض مؤسســات الســلطة التنفيذيــة مثــل ديــوان الفتــوى والتشــريع الــذي  	

يصــدر اجلريــدة الرســمية التــي يعتبــر نشــر القوانــني فيهــا شــرطاً مــن شــروط نفاذهــا، ويرتبــط املجلس 
التشــريعي أيضــاً مبوازنتــه بخزينــة الدولــة، فمنــذ تعطــل الســلطة التشــريعية اســتخدمت الســلطة 
ــذي مــّس  ــس التشــريعي، األمــر ال ــة املجل ــل موازن ــة يف حتوي ــر مــن احلــاالت املماطل ــة يف كثي التنفيذي
ــة يف  ــي للمجلــس. كمــا يرتبــط أعضــاء الســلطة التشــريعية بالســلطة التنفيذي ــدأ االســتقالل املال مبب
مكافآتهــم ورواتبهــم التقاعديــة التــي تصــرف مــن خزينــة الدولــة دون مســاهمتهم يف صنــدوق التقاعــد، 

األمــر الــذي يشــكل عامــاًل مؤثــراً علــى اســتقاللية الســلطة التشــريعية ووالءات نّوابهــا.

إّن جتاوز اإلشكاليات املشار إليها أعاه يتطلب ما يلي:

الطلــب مــن املجتمــع الدولــي الضغــَط علــى الســلطات اإلســرائيلية لضمــان عــدم ممانعــة عقــد االنتخابــات يف القــدس . 1
وتســهيل إجرائها.

االلتــزام بدوريــة االنتخابــات بغــض النظــر عــن الواقــع السياســي إلعــادة التــوازن إلــى النظــام السياســي والفصــل بــني . 2
ســلطاته، ودرءاً لســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى باقــي الســلطات وتعزيــزاً لنزاهــة احلكــم يف فلســطني.

مراجعــة قانــون االنتخابــات احلالــي وصياغــة قانــون جديــد لالنتخابــات مــن قبــل الســلطة التشــريعية مبعــزل عــن . 	
االعتبــارات السياســية وحتقيــق املصالــح احلزبيــة الضيقــة، علــى أن يأخــذ القانــون اجلديــد بعــني االعتبــار احلــّد 
مــن فــرص تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف العمليــة االنتخابيــة، كتوضيــح آليــات تنســيب أعضــاء اللجنــة وبــأن يجــري 
تنســيبها مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة واملصادقــة عليهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية قبــل إصــدار املرســوم الرئاســي 
بتشــكيلها كغيرهــا مــن مؤسســات الدولــة وذلــك لتمكــني الســلطة التشــريعية مــن مســاءلتها ولتحصينهــا مــن التأثيرات 

اخلارجيــة.
تعديــل املــواد اخلاصــة بالتصويــت املســبق لقــوى األمــن بإعــادة تعريــف وحتديــد املقصــود بقــوى األمــن وهــي )جهــاز . 	

الشــرطة( الــذي يشــارك أفــراده بشــكل مباشــر يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة، وحتديــد آليــات مشــاركة باقــي 
األجهــزة يف أيــام االنتخابــات العاديــة، وذلــك كمســاهمة للحــد مــن التخوفــات املتعلّقــة بتوجيــه قــوى األمــن للتصويــت 

لصالــح قائمــة معينــة.
ضــرورة إقــرار إجــراءات وسياســات لضبــط التمويــل االنتخابــي واحلــد مــن اســتخدام املــال السياســي واســتغالل . 5

املــوارد العامــة.
العمــل علــى إصــدار قانــون خــاص بالســلطة التشــريعية يضمــن اســتقاللها املالــي واإلداري، ويحــد مــن فــرص حتكــم . 6

الســلطة التنفيذيــة مبوازناتهــا ومكافــآت نوابهــا ورواتبهــم التقاعديــة، ويشــمل تنظيــم الشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
للعاملــني فيهــا لتحقيــق االســتقاللية التامــة للســلطة التشــريعية.
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المقدمة
تشــّكل البرملانــات الســلطة التمثيليــة األساســية للمواطنــني يف أّي نظــام دميقراطــي، وتعّبــر قراراتهــا عــن اإلرادة العامــة 
للمواطنــني )األغلبيــة واألقلّيــة( يف ســّن التشــريعات ومســاءلة الســلطة التنفيذيــة، واحملاســبة السياســية لهــذه الســلطة. 
وهــي اجلهــة التمثيليــة املخّولــة بإقــرار املوازنــة العامــة التــي تشــكل إيراداتهــا مــا يدفعــه املواطنــون بأشــكال مختلفــة مــن 
ضرائــب ورســوم وجمــارك وحتــدد أولويــات إنفاقهــا، كمــا أّنهــا تراقــب وتقــّر اخلطــط الوطنيــة التــي تقدمهــا احلكومــات1. 
لــذا تنظــر النخــب احلاكمــة يف الــدول لعمليــة االنتخابــات للســلطة التشــريعية وشــكل التركيبــة الناجتــة عنهــا بأهميــة 
بالغــة باعتبارهــا أحــد عناصــر اإلمســاك باحلكــم للســيطرة علــى قراراتهــا عــن طريــق ضمــان احتــواء األغلبيــة البرملانيــة 
فيهــا، مــا يســهل عليهــا ســّن تشــريعات حتافــظ أو تقــّوي بقــاء هــذه األنظمــة وتوجيــه املوازنــات والسياســات العامــة وفقــاً 

ملصاحلهــا وجتعــل أعمــال كبــار املســؤولني فيهــا يف مأمــن مــن املســاءلة، وذلــك بإقــرار احلصانــات الالزمــة. 

ــع القــرار، لذلــك تعتبــر مســألة  ــى عمليــة صن ــة االنتخابيــة يف حتقيــق الســيطرة عل ــة العملي ــع القــرار، لذلــك تعتبــر مســألة تــدرك النخــب مــدى أهمي ــى عمليــة صن ــة االنتخابيــة يف حتقيــق الســيطرة عل ــة العملي تــدرك النخــب مــدى أهمي
ــار  ــار( النظــام االنتخابــي 2 مســألة سياســية تنظيميــة بالدرجــة األولــى، فاخللفيــة التــي تقــف وراء اختيــار  مســألة سياســية تنظيميــة بالدرجــة األولــى، فاخللفيــة التــي تقــف وراء اختي ــار( النظــام االنتخابــي تصميــم )اختي تصميــم )اختي
النظــام االنتخابــي قــد تكــون بنفــس أهميــة اخليــار املعتمــد ذاتــه، وغالبــاً مــا تكــون املصالــح السياســية يف صلــب اعتبــارات النظــام االنتخابــي قــد تكــون بنفــس أهميــة اخليــار املعتمــد ذاتــه، وغالبــاً مــا تكــون املصالــح السياســية يف صلــب اعتبــارات 
االختيــار، ويف غالبيــة األحيــان يترّتــب علــى اختيــار نظــام انتخابــي معــني تبعــات هائلــة علــى مســتقبل احليــاة السياســية االختيــار، ويف غالبيــة األحيــان يترّتــب علــى اختيــار نظــام انتخابــي معــني تبعــات هائلــة علــى مســتقبل احليــاة السياســية 
يف البلــد املعنــي. ويف الوقــت الــذي يُنظــر فيــه للنظــم االنتخابيــة علــى أّن لهــا تأثيــراً حاســماً علــى بنــاء النظــام السياســي، يف البلــد املعنــي. ويف الوقــت الــذي يُنظــر فيــه للنظــم االنتخابيــة علــى أّن لهــا تأثيــراً حاســماً علــى بنــاء النظــام السياســي، 
ــا إدارة احلكــم، تتمحــور االهتمامــات السياســية احمليطــة بهــا  ــق بقضاي ــا إدارة احلكــم، تتمحــور االهتمامــات السياســية احمليطــة بهــا باإلضافــة إلــى أهميتهــا البالغــة يف كل مــا يتعل ــق بقضاي باإلضافــة إلــى أهميتهــا البالغــة يف كل مــا يتعل

أيضــاً حــول كيفيــة االســتفادة مــن احملفــزات التــي توفرهــا تلــك النظــم أيضــاً حــول كيفيــة االســتفادة مــن احملفــزات التــي توفرهــا تلــك النظــم 	..

تشــترط العمليــة االنتخابيــة للحكــم الدميقراطــي انتخابــات يتــم إجراؤهــا بطريقــة »حــرة ونزيهــة«، مــا يعنــي احلــد مــن 
أعمــال تزويــر االنتخابــات أو التأثيــر يف إجراءاتهــا لصالــح طــرف وعلــى حســاب أطــراف أخــرى. إضافــة إلــى العناصــر 
الضروريــة للدميقراطيــة مثــل ســيادة القانــون والفصــل بــني الســلطات وحريــة اإلعــالم وتكافــؤ الفــرص بــني كّل املرشــحني 

حتــى ال متيــل العمليــة االنتخابيــة لصالــح أحــد.
علــى الصعيــد الفلســطيني، مورســت العمليــة االنتخابيــة للبرملــان الفلســطيني )املجلــس التشــريعي( مرتــني منــذ إنشــاء 
الســلطة الفلســطينية يف العــام 	199، كانــت األولــى يف العــام 1996 والثانيــة يف العــام 2006، ويف املرتــني لــم جتــِر 
ممارســة دوريــة االنتخابــات، حيــث اســتمر املجلــس التشــريعي األول قرابــة عشــر ســنوات بــدالً مــن أربــع، واســتمر 
ــس  ــب الرئي ــى طل ــاًء عل ــة الدســتورية بن ــن احملكم ــرار م ــه بق ــة، ومّت حلّ ــدة دون فاعلي ــاً لنفــس امل ــي تقريب ــس الثان املجل
محمــود عبــاس. ويعــود عــدم االنتظــام يف عقــد االنتخابــات إلــى عــّدة أســباب أهّمهــا عرقلــة االحتــالل اإلســرائيلي لعقــد 

ــة. ــارات السياســية الداخلي ــب االعتب ــى جان ــات يف القــدس، إل االنتخاب
بشــكل عــام ميكــن وصــف االنتخابــات التشــريعية األولــى والثانيــة بأّنهــا كانــت حــّرة ونزيهــة وبشــكل مقبــول، وفقــاً لتقديــر 
األطــراف الدوليــة التــي راقبــت هــذه العمليــة ووفقــاً لتقديــر األطــراف السياســية التــي شــاركت فيهــا. لكــن الفشــل بعــد 
ــى  ــات إل ــداول الســلطة بشــكل ســلس وســليم، فبعــد أن أفضــت نتيجــة االنتخاب ــة ت ــة حصــل يف عملي ــات الثاني االنتخاب
ســيطرة حركــة حمــاس علــى 	7 مقعــداً مــن أصــل 2	1 مــن مقاعــد البرملــان وتفّوقهــا علــى حركــة فتــح التــي تعتبــر أساســاً 
ــاس لالســتفراد بالســلطة،  ــة حم ــع حرك ــا دف ــة تشــاركية م ــت النتيجــة الفشــل يف تشــكيل حكوم ــم، وكان احلــزب احلاك
وصــوالً إلــى مــا تبــع ذلــك مــن صــراع للســيطرة علــى مراكــز اتخــاذ القــرارات يف املؤسســات العامــة، ومــن ثــم اســتخدام 
القــوة املســلّحة مــن قبــل حركــة حمــاس للســيطرة علــى الســلطة يف غــزة، تــاله انقســام سياســي ومؤسســي انعكــس علــى 
عمــل املجلــس التشــريعي، حيــث بــدأت كتلــة حمــاس بعقــد جلســات منفــردة يف املجلــس التشــريعي يف غــزة يف حــني جتتمــع 

باقــي الكتــل والقوائــم البرملانيــة يف الضفــة إلــى أن مت حــل املجلــس التشــريعي يف نهايــة عــام 2018. 

1  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. الفساد السيايس يف العامل العريب »حالة دراسية«. حزيران 2014  ص20

 2  إّن اختيار النظام االنتخايب الذي يتيح للسلطة الحاكمة ونخبها تحديداً مسبقاً لنتائج االنتخابات، حيث يتم تصميم النظام إلضعاف كتل ومجموعات املعارضة أو الفئات املستقلة يف حني يتم اختيار التصميم الذي 

     يسهل وصول االتباع واملوالني للربملان وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة يف التعرف عىل صيغة النتائج املتوقعة لكل نظام.

3  أشكال النظم االنتخابية، دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات »نسخة جديدة ومنقحة« 2010
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إّن عــدم انتظــام العمليــة االنتخابيــة بشــكل دوري، أّدى إلــى ســيطرة حركــة حمــاس باعتبارهــا احلــزب السياســي 
احلاكــم يف قطــاع غــزة علــى مواقــع الســلطات الثــالث يف القطــاع، ويف الضفــة الغربيــة بقيت الســلطة هي املســيطرة، 
تبــع ذلــك تصفيــة حســابات مــن قبــل الطرفــني أّدى إلــى تســييس الوظائــف العامــة واألمنيــة واســتقطاب وســائل 
اإلعــالم وبعــض اجلهــات املؤثــرة فيهــا كرجــال الديــن والعشــائر وغيرهــا. إّن الســيطرة مــن قبــل النظــام السياســي 
القائــم علــى البرملــان الــذي يعتبــر اجلهــة الرقابيــة التــي تضمــن التــوازن بــني ســلطات الدولــة وأجهزتهــا يعتبــر بدايــة 
تغييــر النظــام، لذلــك ســاهمت هــذه املعطيــات يف تشــكل بيئــة خصبــة للفســاد السياســي الــذي يســعى النظــام فيــه 
إلــى احملافظــة علــى نفســه أكثــر مــن احملافظــة علــى الصالــح العــام ويفضــي بالنتيجــة النهائيــة إلــى االســتيالء علــى 

مؤسســات الدولــة أو اختطافهــا. 
ــة  ــني الضف ــي الفلســطيني وعــززت الفصــل ب ــى املشــروع الوطن ــرت ســلباً عل ــة أّث ــة الفلســطينية املؤمل هــذه التجرب
ــل  ــر ممث ــذي يعتب ــس التشــريعي، ال ــت دور املجل ــة عّطل ــة وقطــاع غــزة )جناحــي الوطــن(، وبالنتيجــة النهائي الغربي
ــى حســاب  ــة وقطــاع غــزة عل ــة وبقــاء ســلطة النظــام السياســي يف كلٍّ مــن الضفــة الغربي ــح هيمن املواطنــني لصال
املصلحــة العامــة منــذ عــام 2007، كمــا لــم تنجــح محــاوالت ومبــادرات املصاحلــة وإنهــاء االنقســام بســبب إصــرار 
األطــراف املتنازعــة علــى اإلمســاك مبراكــز اتخــاذ القــرارات يف الســلطة. ويف عــام 2021 ظهــرت بارقــة أمــل 
لتحقيــق ذلــك مــن خــالل التوافــق علــى إجــراء انتخابــات عامــة تــؤدي إلــى انتخــاب مجلــس تشــريعي يعكــس حالــة 

ــى حكومــة تشــاركية إلنهــاء االنقســام بــني الضفــة والقطــاع. ــوع يف املجتمــع ويشــّكل مدخــاًل للتوافــق عل التن

هدف التقرير
ــد  ــا ودورهــا يف حتدي ــة وشــكل الســلطة التشــريعية املتوقــع انتخابه ــة االنتخابي الهــدف العــام: فحــص واقــع العملي

واقــع نزاهــة احلكــم يف فلســطني.
الهــدف اخلــاص: تقييــم مخاطــر وأثــر تدخــل أطــراف مــن النظــام السياســي يف العمليــة االنتخابيــة للمجلــس 

التشــريعي للتحكــم يف نتائجهــا ويف شــكل ودور الســلطة التشــريعية اجلديــدة مــن خــالل:
فحــص مؤّشــرات عمليــة التحضيــر لالنتخابــات ومجريــات اإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة )عادلــة 	 

ــة. ــل الســلطة املنتخب ــة نظــام عم ــا وطبيع ــة( وإدارة نتائجه وحــّرة ونزيه
اخلــروج بتوصيــات عمليــة تضمــن تعزيــز عدالــة ونزاهــة العمليــة االنتخابيــة بعــدم إعطــاء فرصــة ألّي 	 

طــرف أن يؤّثــر يف قراراتهــا ملصالــح خاصــة، باعتبارهــا أحــد الضمانــات األساســية لنزاهــة احلكــم واحلــّد 
مــن الفســاد السياســي يف فلســطني، وإنشــاء الســلطة التشــريعية بنزاهــة وشــفافية وضمــان إدارتهــا وفقــاً 

للمصلحــة العامــة وعــدم تأّثــر قراراتهــا بضغــوط أطــراف خارجيــة حترفهــا عــن املصلحــة العامــة.

منهجّية إعداد التقرير: يستخدم التقرير املنهج الوصفي التحليلي، ويتطّلب ذلك:
أوالً: جمع وحصر املعلومات ذات العالقة وكذلك الدراسات التي متت يف فلسطني.

ثانيــاً: مراجعــة اإلطــار التشــريعي للعمليــة االنتخابيــة يف املجــاالت واإلجــراءات ذات العالقــة بنزاهــة وشــفافية 
ــة  ــا الســلطة التنفيذي ــة مبــا فيه ــس تشــريعي مســتقل عــن ضغــوط أطــراف خارجي ــات )ضمــان وجــود مجل العملي
تضمــن إقــرار التشــريعات والسياســات وإدارة املــال العــام وفقــاً للمصلحــة العامــة باعتبــاره ممثــاًل عــن املواطنــني(.

ثالثاً: مراجعة اإلطار املؤسسي واجلهات ذات العالقة بالعملية الشاملة إلنشاء وإدارة السلطة التشريعية. 
رابعاً: وصف الواقع ويتضمن:

ــع 	  ــي( م ــس التشــريعي الثان ــس التشــريعي األول، واملجل ــات املجل ــة )انتخاب ــة ماضي وصــف منــاذج انتخابي
ــّرة لهــا. ــي والسياســات املق ــي والعمل ــى الواقــع القانون ــز عل التركي

وصــف مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة خــالل الســنوات العشــر الســابقة )موقعهــا يف اتفاقيــات املصاحلــة، 	 
وآليــات إصــدار التشــريعات اخلاصــة بهــا يف تلــك الفتــرة(.

فحــص واقــع املؤّشــرات املتعلقــة بالعدالــة والنزاهــة واحليادّيــة واالســتقاللية ذات العالقــة بالتحضيــر 	 
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للعمليــة االنتخابيــة والعمليــة االنتخابيــة وأطرافهــا، ومــن ثــم فحــص إدارة الســلطة التشــريعية وعالقاتهــا 
مــع الســلطات األخــرى )الرئيــس واحلكومــة(.

خامساً: حتليل املعلومات واملعطيات ونتائج املؤّشرات ذات العالقة.
سادســاً: اســتخالصات حــول )تأثيــر العمليــة االنتخابيــة علــى نزاهــة احلكــم يف الدولــة، ومخاطــر وأثــر تدخــل 

أطــراف يف النظــام السياســي يف العمليــة االنتخابيــة التشــريعية والتحكــم فيهــا(.
سابعاً: تقدمي التوصيات.
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اإلطار التشريعي للعملية االنتخابية 
اعتمــدت عمليــة االنتخابــات األولــى والتــي متــت عــام 1996 علــى بروتوكــول االنتخابــات امللحــق باتفاقيــة أوســلو "الوثيقــة 
ــه  ــاق علي ــذي مت االتف ــات التشــريعية يف الســلطة الفلســطينية، ال ــة االنتخاب ــي لعملي ــه كإطــار مرجع ــة" يف حين القانوني
بــني طــريف املفاوضــات )اإلســرائيلية - الفلســطينية( حيــث حــدد عــدد النــواب "مقاعــد املجلــس" والــدور العــام للمجلــس 
املنتخــب وآليــة االنتخــاب يف مدينــة القــدس. وقــد كان هــدف اإلســرائيليني آنــذاك انتخــاب جســم واحــد للســلطة 

الفلســطينية )تشــريعي وتنفيــذي( بينمــا كان هــدف الفلســطينيني فصــل دور التشــريعي عــن اجلســم التنفيــذي.

قانون االنتخابات الفلسطيني رقم )13( لسنة 1995 
السياق العام:

أشــار تقريــر االنتخابــات الفلســطينية العامــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وأعضــاء املجلــس التشــريعي للعــام 
1996 إلــى أّنــه جــرى وضــع مســودة قانــون االنتخابــات يف بدايــة العــام 1995 مــن قبــل وزارة العــدل الفلســطينية بالتعــاون 
مــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة ووزارة احلكــم احمللــي، وأشــار إلــى أّنــه جــرى بحــث مســودة مشــروع القانــون يف عــدد مــن 

االجتماعــات ضمــت مختلــف القــوى والفعاليــات الوطنيــة ومختلــف الفصائــل والقــوى اإلســالمية والفلســطينية	.

أهم املرتكزات:
أصــدر الرئيــس ياســر عرفــات يف العــام 1995 قانــون االنتخابــات الفلســطيني رقــم )	1( لســنة 1995، حيــث ورد يف 

ــذاك: ــة آن ــة االنتخابي ــت ســياق العملي ــي وصف ــون بعــض احملــددات الت ــة للقان ــرة اإليضاحي املذك
ــا القــدس )دون أن يشــمل فلســطينيي 	  ــة مبــا فيه ــة الغربي ــون ُخصــص فقــط لســكان قطــاع غــزة والضف القان

ــم للوطــن(. ــد عودته ــات يف وقــت الحــق بع ــم يف االنتخاب ــع حفــظ حّقه الشــتات م
اعتبار رئيس السلطة الوطنية وأعضاء املجلس الفلسطيني املنتخبني أعضاًء يف املجلس الوطني الفلسطيني.	 
نــص القانــون علــى إجــراء انتخابــات لرئيــس الســلطة الوطنيــة وألعضــاء املجلــس الفلســطيني الــذي ســيكون لــه 	 

رئيــٌس منتخــٌب مــن بــني أعضائــه بهــدف التأكيــد علــى الفصــل بــني الســلطات.
اعتمــد القانــون النظــام االنتخابــي القائــم عــل نظــام األكثريــة االنتخابــي والدوائــر متعــددة املقاعــد والقائمــة 	 

ــون ســبعة  ــا خصــص القان ــل ب88 عضــواً، كم ــد التعدي ــس التشــريعي بع املفتوحــة، وحــّدد عــدد أعضــاء املجل
مقاعــد لألقلّيــات الدينيــة )ســتة مقاعــد للمســيحيني، ومقعــداً واحــداً للطائفــة الســامرية( بينمــا لــم يخصــص 

ــة مقاعــد للمــرأة. أّي
القانون األساسي الفلسطيني 

جــاء يف القانــون األساســي املعــدل لعــام 	200 أّن نظــام احلكــم يف فلســطني نظــام دميقراطــي نيابــي يعتمــد علــى 
التعدديــة السياســية واحلزبيــة ويُنتَخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــاً مباشــراً مــن قـــبل الشــعب، وجــاء فيــه أيضــاً 
ــون األساســي يف  ــّص القان ــني منهــم. كمــا ن ــار ممثل ــات الختي ــت والترشــيح يف االنتخاب ــني احلــقّ يف التصوي أنّ للمواطن
املــادة )26( علــى حــق الفلســطينيني باملشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــاٍت وأّن لهــم علــى وجــه اخلصــوص 

حــّق تشــكيل األحــزاب السياســية واالنضمــام إليهــا وفقــاً للقانــون.

قانون االنتخابات رقم )9( لسنة 2005
بتاريــخ 2005/6/18 أقــّر املجلــس التشــريعي قانــون االنتخابــات العامة رقــم )9( لســنة 2005، حيــث اعتمــد فيه النظــام 
االنتخابــي املختلــط الــذي يجمــع مناصفــة بــني نظــام األغلبيــة النســبية )الدوائــر(، ونظــام التمثيــل النســبي )القوائــم(، 
كمــا حــّدد القانــون عــدَد أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني بـــ 2	1 عضــواً، يتــم انتخــاب 66 عضــواً منهــم وفــق نظــام 

األغلبيــة النســبية ويتــم انتخــاب 66 عضــواً آخريــن وفــق نظــام التمثيــل النســبي )القوائــم(.
إذ حــدد هــذا القانــون انتخــاب 66 مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي مبوجــب نظــام األغلبيــة، بحيــث يتــم توزيــع املقاعــد 
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علــى الدوائــر االنتخابيــة )16 دائــرة( وفــق عــدد الســكان يف الدائــرة ومبــا ال يقــل عــن مقعــد واحــد لــكل دائــرة، وحتــدد 
حصــة كل دائــرة مبوجــب مرســوم رئاســي يصــدر عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية. ووفــق نظــام األغلبيــة النســبية 
)الدوائــر( يتنافــس املرشــحون بشــكل فــردي ويف كل دائــرة علــى حــدة، بحيــث تظهــر أســماؤهم علــى ورقــة االقتــراع، 
ويكــون لــكل ناخــب عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد املقاعــد املخصصــة لدائرتــه أو أقــل، ويفــوز باملقاعــد املخصصــة 
للدائــرة املرشــحون احلاصلــون علــى أكثريــة األصــوات فيهــا، ويف حــال تســاوي األصــوات بــني مرشــحنْي أو أكثــر لدائــرة 
انتخابيــة ذات مقعــد واحــد، أو املقعــد األخيــر يف دائــرة متعــددة املقاعــد، يتــم إجــراء انتخابــات تكميليــة بــني مرشــحنْي 
أو أكثــر خــالل عشــرة أيــام، وينطبــق ذلــك علــى املقعــد أو املقاعــد املخصصــة للمرشــحني املســيحيني حيــث تعتبــر هــذه 

املقاعــد الســتة املخصصــة للمســيحيني حــداً أدنــى لتمثيلهــم يف املجلــس.
ــم  ــم انتخــاب 66 مــن أعضــاء املجلــس التشــريعي وفــق هــذا النظــام، حيــث يت ــم فيت أمــا يف النظــام النســبي/ القوائ
الترّشــح يف إطــار قوائــم انتخابيــة مغلقــة علــى مســتوى الوطــن، بحيــث ال تظهــر أســماء املرشــحني يف أوراق االقتــراع، 

وإمّنــا تظهــر أســماء القوائــم االنتخابيــة ويكــون للناخــب احلــق يف اختيــار قائمــة واحــدة فقــط.
 ويتــم ترتيــب أســماء املرشــحني يف كل قائمــة وفــق إرادة القائمــة االنتخابيــة ذاتهــا، بحيــث ال يقــّل عــدد املرشــحني عــن 
ســبعة وال يزيــد عــن 66 مرشــحاً، مــع التــزام القائمــة بتضمــني األســماء الثالثــة األولــى بامــرأة واحــدة علــى األقــل، 
إضافــة إلــى امــرأة واحــدة علــى األقــل يف كّل أربعــة أســماء تلــي ذلــك، وامــرأة واحــدة علــى األقــل لــكّل خمســة أســماء 

تأتــي بعــد ذلــك، وهكــذا حتــى نهايــة القائمــة.
ــكّل  ــث يخصــص ل ــة "ســانت لوغــي"، بحي ــق طريق ــة نســبية وف ــة بطريق ــم االنتخابي ــى القوائ ــع املقاعــد عل ــم توزي يت
قائمــة انتخابيــة حــازت علــى 2 % )نســبة احلســم( أو أكثــر مــن األصــوات الصحيحــة للمقترعــني عــدٌد مــن املقاعــد 
يتناســب وعــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا علــى مســتوى الوطــن، ويفــوز باملقاعــد املخصصــة لــكّل قائمــة مرشــحو 

تلــك القوائــم وفــق ترتيبهــم فيهــا. 

قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة
ــم )1( لســنة  ــون رق ــراراً بقان ــول/ ســبتمبر 2007، ق ــي مــن أيل ــاس يف الثان ــس الفلســطيني محمــود عب أصــدر الرئي
2007 بشــأن االنتخابــات العامــة، يقضــي بإلغــاء قانــون االنتخابــات الفلســطيني رقــم )9( لســنة 2005، ويســتند 
القــرار بقانــون يف ديباجتــه إلــى أحــكام القانــون املعــّدل للقانــون األساســي الفلســطيني، والســيما مــا تنــص عليــه املــادة 
)		( منــه، والتــي تعطــي الرئيــس احلــق يف إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون يف حــاالت الضــرورة يف غيــر أدوار انعقــاد 
املجلــس التشــريعي، وقــد مــارس الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« هــذه الصالحيــة بســبب عــدم قــدرة املجلــس 

التشــريعي علــى االنعقــاد بســبب االنقســام السياســي.
ويحــّل القــرار بقانــون محــل قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2005 الصــادر عــن املجلــس التشــريعي الفلســطيني 

واملصــادق عليــه مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 	1 آب 2005.
ــّص  ــث ن ــحهم، حي ــل ترّش ــى املرشــحني قب ــة االشــتراطات السياســية عل ــون كان إضاف ــرار بقان ــا جــاء يف الق ــرز م أب
القــرار بقانــون علــى شــرط “التــزام املرّشــح ملنصــب الرئيــس مبنظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارها املمثــل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني وبوثيقــة إعــالن االســتقالل وبأحــكام القانــون األساســي"، وأضيــف هــذا الشــرط يف 
العــام 2007 بعــد االنقســام السياســي بــني حركتــي "فتــح" و"حمــاس"، حيــث لــم يكــن هــذا الشــرط وارداً يف قانــون 

االنتخابــات العامــة لعــام 2005 والــذي أجريــت االنتخابــات التشــريعية يف العــام 2006 مبوجبــه. 
اعتمــد القــرار بقانــون مبــدأ التمثيــل النســبي الكامــل يف انتخابــات املجلــس التشــريعي )نظــام القوائــم( باعتبــار 
األراضــي الفلســطينية دائــرة انتخابيــة واحــدة، بــدالً مــن النظــام املختلــط احملــدد يف القانــون رقــم )9( والــذي جــرت 
ــس التشــريعي  ــع أعضــاء املجل ــم  انتخــاب جمي ــه يت ــر 2006، وعلي ــرة يف يناي ــات التشــريعية األخي ــه االنتخاب مبوجب
وفــق نظــام القوائــم، حيــث ســيتم الترّشــح يف إطــار قوائــم انتخابيــة مغلقــة علــى مســتوى الوطــن، كمــا وســيتم توزيــع 
املقاعــد علــى القوائــم االنتخابيــة بطريقــة نســبية وفــق طريقــة "ســانت لوغــي"، بحيــث  حتصــل كّل قائمــة علــى عــدد 

مــن املقاعــد تتناســب وعــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا علــى مســتوى الوطــن.
وتبّنــى القــرار بقانــون معظــم بنــود قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2005 كتعريــف املقيــم وشــروط الترشــيح 
وإجــراءات العمليــة االنتخابيــة، مــع وجــود بعــض التعديــالت منهــا إضافــة شــرط جديــد ألهلّيــة الترّشــح ملنصــب 
الرئيــس أو عضويــة املجلــس بــأن "يلتــزم مبنظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا املمثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب 
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الفلســطيني وبوثيقــة االســتقالل وبأحــكام القانــون األساســي".

قرار بقانون رقم )1( لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة
أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 11 كانــون الثانــي لســنة 2021 قــراراً بقانــون لتعديــل قانــون االنتخابــات الصــادر يف 
العــام 2007، ورغــم أّن التعديــل لــم ميــس النظــام االنتخابــي القائــم علــى مبــدأ التمثيــل النســبي، إاّل أّنــه ترّكــز يف مجموعــة 

مــن التعديــالت علــى النحــو التالــي:
إزالــة االشــتراطات السياســية التــي فرضهــا القــرار بقانــون لســنة 2007 علــى املرّشــحني، واســتبدال النــص فقــط 	 

بـ"االلتــزام بالقانــون األساســي الفلســطيني وقانــون االنتخابــات العامة".
إجــراء انتخابــات متتاليــة بــدءاً بانتخابات املجلــس التشــريعي ثم االنتقــال إلــى االنتخابــات الرئاســية يف موعــد 	 

آخــر علــى أن تعتبــر االنتخابــات القادمــة دورة واحــدة رغــم عــدم التزامــن.
التعديــل علــى ترتيــب املــرأة داخــل القوائــم االنتخابيــة بحيــث تــزداد نســبة مشــاركتها يف الترّشــح للمجلــس 	 

التشــريعي لتصــل إلــى مــا يقــارب 26 %
اشــتراط تســليم قبــول االســتقالة للمرشــحني مــن املوّظفــني العموميــني وباقــي الفئــات احملــددة يف القانــون مــع 	 

طلــب الترّشــح، وهــو شــرٌط كان موجــوداً يف القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007، ولكــن جــرت إعــادة صياغتــه 
يف تعديــل عــام 2021.

االشــتراط الضمنــي لرئيــس دولــة فلســطني أن يكــون رئيــس منظمــة التحريــر بالنــص التالــي يف التعديــل رقــم )	( 	 
"يصــدر رئيــس دولــة فلســطني، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية".

إلزام مرّشح الرئاسة أن يكون ضمن قائمة أو حزب.	 

تدّرجــت األنظمــة االنتخابيــة عبــر العمليــات االنتخابيــة التشــريعية بأشــكال مختلفــة حيــث بــدأت بنظــام الدوائــر تدّرجــت األنظمــة االنتخابيــة عبــر العمليــات االنتخابيــة التشــريعية بأشــكال مختلفــة حيــث بــدأت بنظــام الدوائــر ””النظــام النظــام 
االنتخابــي األغلبــياالنتخابــي األغلبــي”” الــذي يعــزز العشــائرية ويضعــف احلزبيــة يف النظــام السياســي، ثــم انتقــل إلــى النظــام املختلــط الــذي  الــذي يعــزز العشــائرية ويضعــف احلزبيــة يف النظــام السياســي، ثــم انتقــل إلــى النظــام املختلــط الــذي 
ناصــف بــني نظــام الدوائــر والنظــام النســبي وبــدء هــذا النظــام بإفــراز تعدديــة سياســية، وصــوالً إلــى النظــام النســبي ناصــف بــني نظــام الدوائــر والنظــام النســبي وبــدء هــذا النظــام بإفــراز تعدديــة سياســية، وصــوالً إلــى النظــام النســبي 
الكامــل. علــى الرغــم مــن العديــد مــن اإليجابيــات التــي تضّمنهــا قانــون االنتخابــات العامــة احلالــي، إاّل أّن بعــض البنــود الكامــل. علــى الرغــم مــن العديــد مــن اإليجابيــات التــي تضّمنهــا قانــون االنتخابــات العامــة احلالــي، إاّل أّن بعــض البنــود 
التــي تضّمنهــا القــرار بقانــون وتعديالتــه متّهــد لتحديــد شــكل الســلطة التشــريعية وتطــال حــّق حريــة االنتخابــات التــي التــي تضّمنهــا القــرار بقانــون وتعديالتــه متّهــد لتحديــد شــكل الســلطة التشــريعية وتطــال حــّق حريــة االنتخابــات التــي 
نــّص عليهــا القانــون األساســي والتــي ســنتناولها بالتفصيــل مــن خــالل تطبيــق املؤّشــرات يف الدراســة مثــل محــّددات إرفــاق نــّص عليهــا القانــون األساســي والتــي ســنتناولها بالتفصيــل مــن خــالل تطبيــق املؤّشــرات يف الدراســة مثــل محــّددات إرفــاق 
طلــب االســتقالة للمرشــحني، واشــتراط انتمــاء مرشــحي الرئاســة لقوائــم أو أحــزاب ومصــادرة حــّق املســتقلني يف هــذا طلــب االســتقالة للمرشــحني، واشــتراط انتمــاء مرشــحي الرئاســة لقوائــم أو أحــزاب ومصــادرة حــّق املســتقلني يف هــذا 

الترشــحالترشــح5..

اإلطار المؤسسي والجهات ذات العالقة بالعملية االنتخابية للمجلس 

5 * متت معالجة هذا البند بتنويٍه نرش يف الجريدة الرسمية، ولكن مل يصدر تعديل عىل القرار بقانون بذلك، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام الجدل القانوين يف هذه املادة.
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التشريعي 
ــس التشــريعي، أصــدر الرئيــس  ــل تأســيس املجل ــام 	199 وقب ــة الفلســطينية يف الع ــل تشــكيل الســلطة الوطني ُقبي
الراحــل ياســر عرفــات قــراراً يــوم 20 تشــرين الثانــي 	199 بتشــكيل »جلنــة احلكــم احمللــي واالنتخابــات« برئاســة 
ــة  ــي لبني ــل يف إعــداد تصــّور تفصيل ــورة تتمث ــة املذك ــام اللجن ــى أّن مه ــّص القــرار عل ــب عريقــات، ون ــور صائ الدكت
احلكــم احمللــي يف فلســطني ورفعــه للقيــادة إلقــراره، وكذلــك اقتــراح مســودة قانــون للمجالــس البلديــة والقرويــة، 
ــة، وصياغــة تصــّور متكامــل ملتطلبــات إجــراء  ــة والقروي ووضــع تصــّور ملتطلبــات إجــراء انتخابــات املجالــس البلدي
ــه ســيتم تعيــني بقيــة  االنتخابــات التشــريعّية مبــا يف ذلــك وضــع النظــام االنتخابــي، ونــّص القــرار املذكــور علــى أّن

األعضــاء مــن القانونيــني واخلبــراء يف وقــت الحــق6.
نــص "قانــون رقــم )	1( لســنة 1995 بشــأن االنتخابــات" علــى تشــكيل جلنــة االنتخابــات املركزيــة إلدارة االنتخابــات 
العامــة. ومت تشــكيل أول جلنــة انتخابــات بتاريــخ 21 كانــون األول مــن العــام 1995 حيــث صــدر املرســوم الرئاســي 
رقــم )	( لعــام 1995 بتشــكيل اللجنــة برئاســة الســيد محمــود عبــاس –وكان يف حينــه أمــني ســر اللجنــة التنفيذيــة 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية-، وقــد أدارت جلنــة االنتخابــات املركزيــة االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية األولــى 

التــي جــرت يــوم 20 كانــون الثانــي 1996.7
ويف 10 تشــرين األول مــن العــام 2002 أصــدر الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات مرســوماً رئاســياً عــنّي فيــه الدكتــور 
ــة عقــب إصــداره مرســوماً  ــات املركزّي ــة االنتخاب ــم تشــّكلت جلن ــة، ث ــات املركزي ــة االنتخاب ــا ناصــر رئيســاً للجن حّن
رئاســّياً يــوم 27 تشــرين األول 2002 عــنّي فيــه بقيــة أعضــاء جلنــة االنتخابــات، وقــد شــهدت عضـــوية اللجنــة منــذ 
العــام 2002 عــدداً مــن التغييــرات بهــدف تأكيــد اســتقاللية األعضــاء، مــا أّدى إلــى خــروج بعــض األعضــاء ألســباب 

تتعلــق يف معظمهــا بتبــوؤ بعــض األعضــاء مناصــَب عامــة يف الســلطة التنفيذيــة.
ــاً  ومــن أجــل متكينهــا مــن تنفيــذ الصالحيــات واملهــام املنوطــة بهــا، أنشــأت اللجنــة مبوجــب القانــون جهــازاً إداري
"اإلدارة االنتخابيــة" يترأســه املديــر التنفيــذي والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة، ويعمــل هــذا 

اجلهــاز حتــت اإلشــراف الكامــل جلنــة االنتخابــات.
تنــص املــادة )19( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أّن اللجنــة تعتبــر الهيئــة العليــا التــي تتولــى إدارة االنتخابــات 
واإلشــراف عليهــا، وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر لهــا وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان 
نزاهتهــا وحريتهــا، وتنــص أيضــاً علــى أّنهــا تتألــف مــن تســعة أعضــاء مــن القضــاة وكبــار األكادمييــني واحملامــني 
وذوي اخلبــرة، وعلــى تعيــني رئيــس اللجنــة وأمينهــا العــام مــن بــني أعضائهــا يف ذات املرســوم الرئاســي.  أمــا املــادة 
)22( مــن القانــون فقــد تضمنــت النــص علــى اســتقاللية اللجنــة "تتمتــع جلنــة االنتخابــات بصفتهــا جهــازاً دائمــاً 
ــص للجنــة االنتخابــات موازنــٌة تــرد كمركــز مالــي مســتقل يف  بشــخصية اعتباريــة واســتقالل إداري ومالــي، وتُخصَّ

املوازنــة العامــة". 

وبذلــك تتشــكل اللجنــة مــن أعضــاء اللجنــة املعينــني باملرســوم الرئاســي باعتبارهــم جهــة مرجعيــة وإشــرافية واجلهاز 
ــى  ــاًء عل ــة بشــكل دوري مــرة كّل شــهر بن ــة(. يجتمــع أعضــاء اللجن ــات )اإلدارة االنتخابي ــة االنتخاب ــذي للجن التنفي
ــات وتقــوم مبناقشــة  ــذ حلظــة الدعــوة لالنتخاب ــم من ــة اجتمــاع دائ ــة يف حال ــر اللجن دعــوة مــن رئيســها، كمــا تعتب

وإقــرار جميــع اإلجــراءات الالزمــة للعمليــة االنتخابيــة واملصادقــة علــى قــرارات اللجنــة اخلاصــة بسياســاتها8.

- تعمــل اللجنــة علــى تطبيــق أحــكام القانــون واألنظمــة الصــادرة مبوجبــه، وإعــداد مشــاريع األنظمــة وفًقــا ألحــكام 
القانــون، ووضــع اللوائــح الداخليــة املنظمــة لعملهــا، واإلشــراف علــى تنظيــم وتنفيــذ العمليــات االنتخابيــة ومــا يتعلــق 
بهــا مــن مهــام، ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: إعــداد ســجل الناخبــني وتســجيل القوائــم االنتخابيــة، وإعــداد 
قوائــم املرشــحني النهائيــة ونشــرها، والبــت يف االعتراضــات، وإعــالن النتائــج النهائيــة. كمــا تقــوم اللجنــة بتنفيــذ 
برامــج توعيــة وتثقيــف للمواطنــني يف األمــور االنتخابيــة، ومنــذ إعــادة تشــكيلها كلجنــة دائمــة يف العــام 2002، قامــت 
اللجنــة بتنظيــم عــدة عمليــات وفعاليــات انتخابيــة، مبــا فيهــا انتخــاب رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف كانــون 
الثانــي 2005 وانتخــاب أعضــاء املجلــس التشــريعي يف كانــون الثانــي 2006، وانتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة يف 

https://www.elections.ps/tabid/597/language/ar-PS/Default.aspx 6  صفحة لجنة االنتخابات املركزية

7  املصدر السابق.

8  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل لجنة االنتخابات املركزية، كانون الثاين 2013، ص4
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أكثــر مــن دورة انتخابيــة، باإلضافــة إلــى إعــداد ســجل الناخبــني وحتديثــه بشــكل دوري ســنوي. وتعمل اللجنــة بشــكل 
مســتمر علــى رفــع جاهزيتهــا مــن خــالل تهيئــة كوادرهــا ورفــع قدراتهــم، حتــى تكــون علــى اســتعداد دائــم لتنفيــذ أّي 

عمليــة انتخابيــة تتــم الدعــوة إليهــا مبوجــب القانــون9.

- يتــم حتديــد حــدود الدوائــر االنتخابيــة واملقاعــد املخصصــة لهــا مبرســوم رئاســي يف االنتخابــات العامــة، حيــث 
تقــوم وزارة احلكــم احمللــي بتولــي مســؤولية حتديــد احلــدود اإلداريــة للدوائــر االنتخابيــة يف وقــت ســابق لالنتخابــات 

احملليــة.10
- كما يتولى األمن العام توفير احلماية للجنة االنتخابات ومكاتبها وملراكز االقتراع أثناء العملية االنتخابية.

- يتولــى اجلهــاز القضائــي مــن خــالل احملكمــة اخلاصــة باالنتخابــات، مهمــة النظــر يف الطعــون التــي تقــدم علــى 
ــة العامــة. ــة االنتخابي ــة يف مختلــف مراحــل العملي قــرارات اللجن

واقع عملية االنتخابات التشريعية الفلسطينية
نّصــت اتفاقيــة إعــالن املبــادئ املوقعــة بــني اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي يف واشــنطن بتاريــخ 28 أيلــول مــن 
عــام 	199 علــى البنــود املتعلقــة باالنتخابــات، نذكــر مــن بينهــا املــادة )	( التــي تنــص علــى أّنــه »كــي يتســنى للشــعب 
الفلســطيني يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة حكــم نفســه بنــاًء علــى أســس دميقراطيــة، ســتجري انتخابــات سياســية 
عامــة ومباشــرة وحــّرة للمجلــس حتــت إشــراٍف ومراقبــٍة دوليــة متفــق عليهــا، بينمــا تقــوم الشــرطة الفلســطينية 

بتأمــني النظــام العــام«.

االتفاقيــة اإلســرائيلية االتفاقيــة اإلســرائيلية –– الفلســطينية املرحليــة حــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة املوقعــة يف واشــنطن بتاريــخ  الفلســطينية املرحليــة حــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة املوقعــة يف واشــنطن بتاريــخ 
ــه  ــات والــذي جــرى النــص في ــه  حــددت يف ملحقهــا الثانــي البروتوكــول اخلــاص باالنتخاب ــات والــذي جــرى النــص في ــول مــن العــام 19951995 حــددت يف ملحقهــا الثانــي البروتوكــول اخلــاص باالنتخاب ــول مــن العــام  أيل 2828 أيل
علــى كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة املنضويــة حتــت العناويــن التاليــة: »أســس االنتخابــات، وحــق علــى كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة املنضويــة حتــت العناويــن التاليــة: »أســس االنتخابــات، وحــق 
الدوليــة  واملراقبــة  االنتخابيــة،  واحلملــة  وتنســيبهم،  املرشــحني  ومؤهــالت  االنتخابــي،  والتســجيل  الدوليــة االنتخابــات،  واملراقبــة  االنتخابيــة،  واحلملــة  وتنســيبهم،  املرشــحني  ومؤهــالت  االنتخابــي،  والتســجيل  االنتخابــات، 
لالنتخابــات، وترتيبــات االنتخابــات بخصــوص القــدس، والشــكل املتفــق عليــه ملعلومــات التصويــت بالشــروط العامــة لالنتخابــات، وترتيبــات االنتخابــات بخصــوص القــدس، والشــكل املتفــق عليــه ملعلومــات التصويــت بالشــروط العامــة 

املعتمــدة للمراقبــني الدوليــني، واالمتيــازات واحلصانــات التــي يتمتــع بهــا مندوبــو الرقابــة الدوليــة«املعتمــدة للمراقبــني الدوليــني، واالمتيــازات واحلصانــات التــي يتمتــع بهــا مندوبــو الرقابــة الدوليــة«1111..
كمــا نصــت اتفاقيــة طابــا يف العــام كمــا نصــت اتفاقيــة طابــا يف العــام 19951995 علــى حــق فلســطينيي القــدس والذيــن يعيشــون فيهــا باملشــاركة يف عمليــة  علــى حــق فلســطينيي القــدس والذيــن يعيشــون فيهــا باملشــاركة يف عمليــة 
ــي الثانــي يف  ــات، وفقــاً لألحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا االتفــاق، ويف املــادة السادســة للملحــق االنتقال ــي الثانــي يف االنتخاب ــات، وفقــاً لألحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا االتفــاق، ويف املــادة السادســة للملحــق االنتقال االنتخاب

»ترتيبــات االنتخابــات بخصــوص القــدس«»ترتيبــات االنتخابــات بخصــوص القــدس«1212..

العملية االنتخابية التشريعية األولى
ــدى الســلطة ســجل  ــر ل ــن يتوف ــم يك ــث ل ــات، حي ــن العقب ــد م ــى العدي ــة التشــريعية األول ــة االنتخابي ــت العملي واجه
انتخابــي فقــام معلمــو املــدارس بعمــل مســح داخــل كّل منــزل مــن منــازل املواطنــني الفلســطينيني يف املــدن والقــرى 
ــة إعــادة  ــة كانــت مســتمرة، فعملي ــة االنتقالي واملخيمــات، كمــا أّن املفاوضــات اإلســرائيلية الفلســطينية حــول املرحل
االنتشــار لقــوات االحتــالل اإلســرائيلي لــم تكــن منجــزة يف اخلليــل، لذلــك لــم تتواجــد الشــرطة الفلســطينية لضمــان 
أمــن االنتخابــات عنــد مراكــز االقتــراع، أمــا يف القــدس فقــد نشــرت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي آالف اجلنــود 
ومنعــت أعضــاء جلنــة االنتخابــات املركزيــة مــن اإلشــراف املباشــر علــى الصناديــق، إلــى جانــب تعقيــدات تخصيــص 
أماكــن االقتــراع وتعقيــدات االتصــال اجلغــرايف بــني الضفــة وغــزة وحتّكــم االحتــالل اإلســرائيلي يف املعابــر بينهمــا، 

9  صفحة لجنة االنتخابات.

10  الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن، تقرير حول لجان اإلدارة واإلرشاف عىل االنتخابات العامة، سلسلة تقارير خاصة رقم 17، رام الله، أيلول 2002، ص18

 11  االتفاقية اإلرسائيلية – الفلسطينية املرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة املوقعة يف واشنطن بتاريخ 28/أيلول من العام 1995، امللحق الثاين الربوتوكول الخاص باالنتخابات. كام ورد يف تقرير لجنة 

https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Election96_Docs.pdf االنتخابات املركزية. عىل الرابط       

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4891 12  اتفاقية طابا
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مــا أوجــد صعوبــات يف نقــل مــواد االنتخابــات وتنّقــل موظفــي جلنــة االنتخابــات	1.
أّمــا فيمــا يتعلــق بالدعايــة االنتخابيــة، فوصفتهــا جلنــة االنتخابــات بأّنهــا لــم تكــن ســاخنة بســبب عــدم متّكــن 
التلفزيــون الفلســطيني فنيــاً مــن توفيــر منّصــة للمرشــحني، ولغيــاب بعــض قــوى املعارضــة عــن االنتخابــات بســبب 
معارضتهــا التفاقيــات أوســلو وإفرازاتهــا، إلــى جانــب أّن الدعايــة االنتخابيــة ترّكــزت يف غالبيتهــا علــى إنهــاء 

ــى املرشــح نفســه	1. ــا عل ــة يف أغلبه ــزت الدعاي ــك رك ــة، لذل ــج الفعلّي ــا البرام ــت عنه ــي غاب ــالل وبالتال االحت
جــرت االنتخابــات التشــريعية الفلســطينية األولــى يف عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 
مــن عــام 1996، وشــّكلت هــذه االنتخابــات كمــا أشــار رئيــس جلنــة االنتخابــات آنــذاك محمــود عبــاس بدايــة مرحلــة 

بنــاء الســلطة القائمــة واملســتندة إلــى الشــرعية القانونيــة الدســتورية15.
ــاً مــن 88 عضــواً  ــر«، مجلســاً مكون ــة »الدوائ ــي اعتمــدت نظــام األغلبي ــى الت ــات التشــريعية األول أفــرزت االنتخاب
 تســوده غالبيــة احلــزب الواحــد »50 عضــواً مــن حركــة فتــح« و6	 عضــواً مســتقاّلً )غالبيتهــم منتمــون حلركــة فتــح(،  
ــر وهــي االئتــالف الوطنــي الدميقراطــي )1( واالحتــاد الدميقراطــي  وبعــض أحــزاب املعارضــة يف منظمــة التحري

الفلســطيني فــدا )1(، وبعــض االجتاهــات اإلســالمية.
كان مــن املقــرر سياســياً أن تســتمر فتــرة املجلــس التشــريعي األول طيلــة فتــرة املرحلــة االنتقاليــة حســب اتفاقيــات 
أوســلو لتنتهــي يف العــام 1999، إاّل إّن الوضــع السياســي العــام يف فلســطني الــذي متّثــل بانــدالع االنتفاضــة الثانيــة 
وتعّثــر املفاوضــات اإلســرائيلية – الفلســطينية وعــدم إنهــاء املرحلــة االنتقاليــة مــن قبــل إســرائيل أو منظمــة التحريــر 
ــه لنحــو عشــر ســنوات أي حتــى االنتخابــات  ــة أعمال الفلســطينية، أدّى إلــى اســتمرار املجلــس التشــريعي مبواصل

التشــريعية الثانيــة ســنة 2006.

العملية االنتخابية التشريعية الثانية
لغايــات إجــراء االنتخابــات التشــريعية الثانيــة، اتفقــت الفصائــل الفلســطينية فـــي االجتماعــات التــي جــرت بينهــا يف 
القاهــرة يف الفتــرة مــا بــني 15-17 آذار مــن عــام 2005 علــى دعــوة املجلــس التشــريعي التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
 لتعديــل قـــانون االنتخابـــات التـــشريعية، واعتمــاد النظــام االنتخابــي املختلــط )50 % علــى أســاس القوائــم، و
50 % علــى أســاس الدوائــر االنتخابيــة(، هــذا باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد أعضاء املجلس التشــريعي إلى 2	1 ومتثيل 
ــى هــذا االتفــاق16. ــاًء عل ــون رقــم )9( لســنة 2005 بن ــس التشــريعي قان ــة، وســّن املجل ــم االنتخابي ــرأة يف القوائ امل
جــرت االنتخابــات التشــريعية الثانيــة  بتاريــخ 25 كانــون الثانــي مــن عــام 2006، ويف هــذه االنتخابــات متّكنــت قائمــة 
التغييــر واإلصــالح التابعــة حلركــة حمــاس مــن حصــد )	7( مقعــداً مشــّكلًة بذلــك مــا نســبته 56 % مــن املجلــس 
التشــريعي، يف حــني فــازت حركــة فتــح بـــ )5	( مقعــداً مشــّكلًة مــا نســبته 		 %، فيمــا توّزعــت باقــي املقاعــد بــني 

املســتقلني وقوائــم صغيــرة أخــرى17.
واجهــت مســألة التــداول الســلمي للســلطة تعقيــدات جّمــة أّدت إلــى نتائــج كارثيــة علــى مســتوى الســاحة الداخليــة. 
فــردود األفعــال الفلســطينية والدوليــة واإلســرائيلية أّدت إلــى تـــأّزم النظـــام الـــسياسي الفلســطيني، وأفضــت إلــى 
ــه تقاســم  حالــة مــن االشــتباك السياســي، إلــى أن حتوّلــت يف النهايــة إلــى اقتتــال داخلــي يف قطــاع غــزة، نتــج عنـ
النظــام السياســي الفلســطيني، حيــث ســـيطرت حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة، واســتمرت ســيطرة الســلطة بقيــادة 

حركــة فتــح علــى الضفــة الغربيــة.
ألقــى هــذا االنقســام بظاللــه علــى املؤسســة البرملانيــة، حيــث احتــدم الصــراع بــني كتلتــي فتــح وحمــاس يف اجللســة 
ــرارات  ــع الق ــاء جمي ــخ 6/	/2006 بإلغ ــدة بتاري ــس يف جلســته املنعق ــرار املجل ــر ق ــس التشــريعي إث ــى للمجل األول

 13  كلمة أمني رس لجنة االنتخابات املركزية محمد اشتية »رئيس مجلس بكدار« يف افتتاح تقرير لجنة االنتخابات املركزية الخاص باالنتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء 

https://www.elections.ps/tabid/263/Default.aspx املجلس الترشيعي لعام 1996. عىل رابط      

14  املصدر السابق

15  كلمة رئيس لجنة االنتخابات املركزية محمود عباس »أمني رس منظمة التحرير الفلسطينية« يف افتتاح تقرير لجنة االنتخابات املركزية الخاص باالنتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنية 

 الفلسطينية 

https://www.elections.ps/tabid/263/Default.aspx وأعضاء املجلس الترشيعي لعام 1996. عىل رابط      

16  الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن. حول عملية االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف 2006/1/25 سلسلة تقارير خاصة 44 ص 3.

http://mesc.com.jo/Studies/Studies_3. 17  دراسة إحصائية وسياسية يف نتائج االنتخابات الترشيعية الفلسطينية الثانية، 25 كانون الثاين/ يناير 2006. مركز دراسات الرشق األوسط. عامن. عىل رابط

html#34 )فاز املستقلون املدعومون من حركة حامس بـ )4( مقاعد ويشكلون ما نسبته %3، أما قامئة الشهيد أبو عيل مصطفى التابعة للجبهة الشعبية ففازت بـ )3( مقاعد ويشكلون ما نسبته %2.3، يف 

حني فازت قامئة كل من: البديل وهي تحالف من »الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وحزب الشعب الفلسطيني واالتحاد الدميقراطي الفلسطيني”، وفلسطني املستقلة التابعة للمبادرة الوطنية الفلسطينية، 

والطريق الثالث بـمقعدين لكل منها، ويشكل كل منها %1.5 من عدد مقاعد املجلس(.
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الصــادرة عــن اجللســة األخيــرة للمجلــس التشــريعي األول املنعقــدة يف 	2006/2/1، تبــع ذلــك قيــام ســلطات االحتــالل 
باعتقــال نحــو 5	 نائبــاً أغلبهــم مــن حركــة حمــاس، مــن ضمنهــم رئيــس املجلــس التشــريعي. ويف بدايــة شــهر آذار/ 
مــارس 2007 طلبــت كلٌّ مــن كتلتــي حمــاس وفتــح مــن الرئيــس محمــود عبــاس متديــد الــدورة الســنوية األولــى للمجلــس 
التشــريعي الثانــي، فأصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســوماً بتاريــخ 5/	/2007 بتمديــد الــدورة أربعــة أشــهر، وذلــك يف 

ضــوء تهيئــة األوضــاع السياســية الداخليــة لتشــكيل احلكومــة احلاديــة عشــرة )حكومــة الوحــدة الوطنيــة18(.
اعتبرت كتلة حماس أّن االعتقاالت قد أخلت باألغلبية العددية املجلس، وتخّوفت من إقرار قوانني وإصدار قرارات 
قد ال ترغب فيها، لذلك متيزت هذه الدورة بعدم انتظام أعمال املجلس. ويف تاريخ 2007/7/5 دعا رئيس السلطة 
 2007/7/11 الثانية للمجلس التشريعي بتاريخ  الوطنية محمود عباس مبرسوم رئاسي إلى افتتاح الدورة السنوية 
لكّن كتلة حماس يف املجلس التشريعي رفضت عقد اجللسة االفتتاحية للمجلس، وقام النائب األول لرئيس املجلس 
بالدعوة إلى دورة غير عادية جتنباً إلجراء انتخابات لرئاسة املجلس يف ظل غياب األغلبية العددية لكتلة حماس 
البرملانية التي أيدت عملياً )االنقالب العسكري( الذي جرى يف منتصف حزيران 2007 على السلطة الفلسطينية 
وإدارة احلكم يف قطاع  األمنية  األجهزة  ومقّرات  الرئاسة  العسكرية على مقر  ميليشياتها   يف قطاع غزة، بسيطرة 

 غزة. وأّدى عدم افتتاح الدورة العادية السنوية إلى تعطيل عمل املجلس التشريعي.19
العملية االنتخابية للمجلس التشريعي يف اتفاقيات املصاحلة بني حركتي فتح وحماس

ــا فتــح وحمــاس جــوالت عــدة للمصاحلــة إلــى جانــب بعــض احملــاوالت التوفيقيــة بــني الفصائــل مثــل  خاضــت حركت
وثيقــة األســرى يف العــام 2006، واتفــاق مكــة يف العــام 2007 الــذي دعــا إلــى وقــف االشــتباكات املســلحة وتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة، وإعــالن صنعــاء يف العــام 2008، ومحادثــات العــام 2009 يف القاهــرة يف 12 آذار، حيــث أفــادت 
ــزة األمــن الفلســطينية، ويف 15 مــارس بشــأن  ــى حــلٍّ توفيقــي بشــأن مســألة أجه ــأّن الطرفــني توصــال إل ــر ب التقاري
إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية بحلــول 25 ينايــر 2010. وقدمــت القاهــرة وثيقــة توقعــت فيهــا إجــراء انتخابــات 
عامــة يف قطــاع غزة والضفــة الغربيــة يف النصــف األول مــن عــام 2010 وإصــالح األجهــزة األمنيــة الفلســطينية حتــت 

إشــراف مصــري واإلفــراج عــن الســجناء السياســيني مــن قبــل الفصيلــني. 
قبــل انتهــاء واليــة املجلــس التشــريعي الثانــي والرئاســة يف العــام 2010 واســتناداً إلــى أحــكام القانــون األساســي أصــدر 
الرئيــس محمــود عبــاس املرســوم رقــم )5	( لســنة 2009، الــذي جــاء فيــه أّن »الشــعب الفلســطيني يف القــدس والضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة مدعــٌو النتخابــات عامــة رئاســية وتشــريعية حــرة ومباشــرة يــوم األحــد )	2 كانــون الثانــي مــن 

عــام 2010م(«20.
ــة حمــاس  ــة )غــزة( بســبب رفــض حرك ــات يف احملافظــات اجلنوبي ــات مــن إجــراء االنتخاب ــة االنتخاب ــم تتمكــن جلن ل
التعــاون مــع اللجنــة، وأبلغــت اللجنــة قرارهــا للرئيــس محمــود عبــاس بطلــب تأجيــل االنتخابــات بســبب عــدم قدرتهــا 
علــى إجرائهــا يف قطــاع غــزة، وبنــاًء علــى قرارهــا أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســوماً آخــَر بتأجيــل االنتخابــات 
الرئاســية والتشــريعية هــو املرســوم رقــم )1( لســنة 2010 بتاريــخ 2010/1/22، وجــاء فيــه أّنــه »بنــاًء علــى طلــب 
جلنــة االنتخابــات املركزيــة بتاريــخ 2009/11/12 يتــم تأجيــل إجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية لعــدم إمكانيــة 
إجرائهــا يف احملافظــات اجلنوبية مــن الوطــن، يؤجــل موعــد االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية مبقتضــى املرســوم 
الرئاســي )5	( لســنة 2009 الصــادر بتاريــخ 	2009/10/2، ويحــدد موعــد االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية القادمة 

مبرســوم رئاســي يصــدر حــني توّفــر الظــروف التــي تســمح بإجرائهــا«21.
ــي وقعــت عليهــا  ــي الفلســطيني الت ــة الوفــاق الوطن ــذ اتفاقي ــات تنفي ــل لوضــع آلي يف 2011/12/20 اجتمعــت الفصائ
الفصائــل بالقاهــرة يف 	/2011/5، حيــث جــرى االتفــاق علــى أســماء جلنــة االنتخابــات وعرضهــا علــى الرئيــس محمود 
عبــاس إلصــدار مرســوم بهــا، كمــا مّت االتفــاق أيضــاً علــى تفعيــل املجلــس التشــريعي عــن طريــق مشــاورات وتوصيــات 
تقدمهــا الكتــل البرملانيــة للرئيــس22. ويف يونيــو مــن عــام 2011 مّت تعليــق املفاوضــات املتعلقــة بتشــكيل حكومــة وحــدة 

وطنيــة بســبب اخلالفــات حــول مــن ســيكون رئيــس الــوزراء.
ــة الدوحــة يف شــباط/  ــد مشــعل اتفاقي ــع الرئيــس محمــود عبــاس ورئيــس املكتــب السياســي حلركــة حمــاس خال وّق

18  جهاد حرب وسامي جبارين. تقرير أداء املجلس الترشيعي الفلسطيني 2006-2998. مؤسسة مفتاح 2008 ص28

19  حرب وجبارين، املصدر السابق ص53

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16055  20

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16092  21

22  النص الرسمي ملا تم االتفاق عليه بني الفصائل الفلسطينية بعد اجتامعهم يف القاهرة بتاريخ 2011-12-20

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7650
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فبرايــر مــن عــام 2012، ويف 1 نيســان/ أبريــل مــن العــام ذاتــه، ُوصــف تنفيــذ املصاحلــة بأّنــه متعثــر مــع عــدم إحــراز 
أّي تقــدم يف مخطــط االنتخابــات املشــتركة. ويف أيــار/ مايــو مــن عــام 2012 وقعــت حركتــا فتــح وحمــاس اتفاقــاً 
آخــر يف القاهــرة حلكومــة الوحــدة اجلديــدة وتنفيــذ االنتخابــات الفلســطينية بعــد ثالثــة أشــهر ونصــف مــن إعــالن 
ــذ إعــالن الدوحــة الســابق وال ســيما تســجيل  ــد خطــوات أساســية لتنفي ــاق القاهــرة اجلدي الدوحــة، واتخــذ اتف

الناخبــني اجلــدد يف قطــاع غــزة وتشــكيل حكومــة مؤقتــة. 
ــداً للمصاحلــة، يشــهد تشــكيل  ــاً جدي ــح وحمــاس اتفاق ــا فت ــل مــن عــام 	201 وقعــت حركت ويف 	2 نيســان/ أبري
حكومــة وحــدة وطنيــة يف غضــون خمســة أســابيع، تليهــا االنتخابــات الرئاســية والبرملانيــة يف غضــون 6 أشــهر	2.

ويف خطابــه أمــام اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بتاريــخ 26 ســبتمبر مــن عــام 2019، أّكــد الرئيــس محمــود عبــاس 
أّنــه ســيدعو فــور االنتهــاء مــن مــداوالت اجلمعيــة العامــة إلــى إجــراء انتخابــات عاّمــة يف القــدس والضفــة الغربيــة 
وقطــاع غزة، داعيــاً األمم املتحــدة وجهــات دوليــة إلــى اإلشــراف عليها، كمــا قــال إّنــه ســيحّمل أّي جهــة تســعى إلــى 

تعطيــل إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا احملــدد املســؤولية كاملــة	2.
يف 	2 أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام 2020، خرجــت حركتــا فتــح وحمــاس ببيــان مشــترك أعقــب اجتماعــات يف 
العاصمــة التركيــة إســطنبول، بُحثــت خاللهــا املصاحلــة الفلســطينية عبــر الذهــاب لالنتخابــات وحلحلــة امللفــات 
العالقــة بــني احلركتــني منــذ االقتتــال الفلســطيني يف صيــف عــام 2007، وقــرر الطرفــان إحالــة مــا توافقــا عليــه إلى 
لقــاء قيــادي يجمــع األمنــاء العامــني للفصائــل، ويســبق إعــالن الرئيــس الفلســطيني رســمياً عن موعــد االنتخابات.25
ــخ 2021/1/15 بشــأن الدعــوة  ــم )1( لســنة 2021 بتاري ــاس املرســوم رق ــود عب ــس الفلســطيني محم أصــدر الرئي
النتخابــات رئاســية ومجلــس تشــريعي ومجلــس وطنــي، ومبوجــب املرســوم ســتجرى االنتخابــات التشــريعية بتاريــخ 
2021/5/22، والرئاســية بتاريــخ 1	/2021/7، علــى أن تعتبــر نتائــج انتخابــات املجلــس التشــريعي املرحلــة األولــى 
يف تشــكيل املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وأن يتــم اســتكمال املجلــس الوطنــي يف تاريــخ 1	/2021/8 وفــق النظــام 
األساســي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية والتفاهمــات الوطنيــة، وبحيــث جتــرى انتخابــات املجلــس الوطنــي حيثمــا 

أمكــن.26
وعليــه عقــدت الفصائــل الفلســطينية يومــي 8 و9 شــباط مــن عــام 2021م اجتماعــاً يف القاهــرة توافقت فيــه علــى 
وجــه التحديــد علــى إجراء االنتخابات مبواعيدهــا حســب املراســيم الرئاســية الصــادرة عــن الرئيس محمــود 
عبــاس، وأصــدرت بيانــاً حمــل يف طياتــه مجموعــة مــن التعّهــدات والضمانــات وّقعــت عليهــا الفصائــل لضمــان ســير 
العمليــة االنتخابيــة وعلــى رأســها التعّهــد باحتــرام نتائــج االنتخابــات وقبولهــا، والتوافــق علــى محكمــة االنتخابــات 
ــى أن جتتمــع يف شــهر  ــة، واتفقــت الفصائــل عل ــة االنتخابي ــق بالعملي ــة وكافــة مــا يتعل ــة االنتخابي واألمــن والدعاي
ــق  ــة الفلســطينية، للتواف ــات املركزي ــة االنتخاب ــي الفلســطيني، وجلن ــس الوطن ــارس بحضــور رئاســة املجل آذار/ م
علــى األســس واآلليــات التــي ســيتم مــن خاللهــا استكمال تشــكيل املجلــس الوطنــي اجلديــد، بهــدف تفعيــل منظمــة 

التحريــر الفلســطينية وتطويرهــا27.

جتربتا املجلس التشريعي األول واملجلس التشريعي الثاني وتأثيرهما على النظام السياسي 

ــه ألعمــال  ــس التشــريعي األول، ومــن خــالل متابعت ــور عزمــي الشــعيبي28 وهــو عضــو ســابق يف املجل أشــار الدكت
ــى أّن املجلــس األول وبالرغــم مــن عــدم وجــود قــوى سياســية معارضــة ذات  املجلــس التشــريعي الثانــي أيضــاً، إل

ــه يف أكثــر مــن مناســبة أحــرج النظــام السياســي آنــذاك مــن خــالل: معنــى إاّل أّن
ــي الــذي جــرى إعــداده مــن قبــل 	  ســعي املجلــس للحفــاظ علــى اســتقالليته، حيــث رفــض النظــام الداخل

رئيــس الســلطة يف حينــه بالتعــاون مــع رئيــس املجلــس الوطنــي ألعمــال املجلــس التشــريعي، وأصــّر علــى 
إعــداد نظامــه اخلــاص الــذي رفضــه الرئيــس آنــذاك، ومــع ذلــك اعتمــده املجلــس وعمــل مبوجبــه.
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24  أخبار األمم املتحدة، الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس: سنجري انتخابات عاّمة وأدعو األمم املتحدة وجهات دولية لإلرشاف عليها

1040402/09/https://news.un.org/ar/story/2019
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أصــدر املجلــس التشــريعي عــدداً مــن التشــريعات تتعــارض مــع رغبــة النظــام السياســي، مثــل القانــون 	 
املدنيــة، وغيرهــا. املنظمــات األهليــة، وقانــون اخلدمــة  القضائيــة، وقانــون  الســلطة  األساســي، وقانــون 

ويف مجــاالت املســاءلة والتصــدي لسياســات احلكومــة: هــّدد املجلــس بحجــب الثقــة عــن احلكومــة يف أكثــر 	 
مــن مناســبة، واعتــرض املجلــس يف أكثــر مــن مناســبة علــى سياســة إدارة املــال العــام واملــوارد العامــة وســاهم 
ــر خاصــة بواقــع  ــراح خطــط لإلصــالح يف مجــاالت الســلطة املختلفــة، وإصــدار تقاري بشــكل مباشــر يف اقت

الفســاد وضــرورة محاســبة الفاســدين مــن كبــار املســؤولني.
أمــا جتربــة املجلــس التشــريعي الثانــي فــكان لهــا تأثيــر مختلــف علــى نظــام احلكــم، فقــد أّدى فقــدان أغلبيــة احلــزب 
احلاكــم يف تركيبــة املجلــس، ورفــض املجلــس بتركيبتــه اجلديــدة االنصيــاع لتعليمــات الرئيــس أو املصادقــة علــى 
قــرارات اجللســة األخيــرة للمجلــس الســابق، إلــى إضعــاف النظــام السياســي مــن خــالل الســيطرة علــى مراكــز اتخــاذ 

القــرار يف احلكومــة وعلــى الســلطة التشــريعية مــن خــالل الســيطرة علــى هيئــة رئاســة املجلــس.

بشــكل عــام، يتضــح ممــا ســبق أّن عمليــة االنتخابــات التشــريعية يف فلســطني، ال تعقــد بصــورة سلســة ودوريــة، وحتيــط بشــكل عــام، يتضــح ممــا ســبق أّن عمليــة االنتخابــات التشــريعية يف فلســطني، ال تعقــد بصــورة سلســة ودوريــة، وحتيــط 
ــى عقدهــا يف القــدس  ــل املفروضــة عل ــالل اإلســرائيلي والعراقي ــدات املرتبطــة بوجــود االحت ــد مــن التعقي ــا العدي ــى عقدهــا يف القــدس به ــل املفروضــة عل ــالل اإلســرائيلي والعراقي ــدات املرتبطــة بوجــود االحت ــد مــن التعقي ــا العدي به
علــى وجــه التحديــد مــن جهــة واخلالفــات السياســية الداخليــة مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي أّثــر علــى طبيعــة وشــكل علــى وجــه التحديــد مــن جهــة واخلالفــات السياســية الداخليــة مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي أّثــر علــى طبيعــة وشــكل 
ــى باقــي الســلطات. حيــث مّت اتخــاذ قــرارات  ــة عل ــى باقــي الســلطات. حيــث مّت اتخــاذ قــرارات النظــام السياســي الفلســطيني، بســبب ســيطرة الســلطة التنفيذي ــة عل النظــام السياســي الفلســطيني، بســبب ســيطرة الســلطة التنفيذي
عقــد االنتخابــات أو إلغائهــا وحتديــد بعــض األســس بنــاًء علــى توافــق مصالــح الفصيلــني األكبريــن، مبــا يشــمل النظــام عقــد االنتخابــات أو إلغائهــا وحتديــد بعــض األســس بنــاًء علــى توافــق مصالــح الفصيلــني األكبريــن، مبــا يشــمل النظــام 
االنتخابــي ومحكمــة االنتخابــات واألمــن الــذي ســيتولى حمايــة االنتخابــات يف الضفــة وقطــاع غــزة، حيــث خضعــت االنتخابــي ومحكمــة االنتخابــات واألمــن الــذي ســيتولى حمايــة االنتخابــات يف الضفــة وقطــاع غــزة، حيــث خضعــت 
جميــع عناصــر صيغــة االنتخابــات وأسســها للتوافــق، وبقيــت جلنــة االنتخابــات املســتقلة العنصــر الوحيــد الــذي لــم جميــع عناصــر صيغــة االنتخابــات وأسســها للتوافــق، وبقيــت جلنــة االنتخابــات املســتقلة العنصــر الوحيــد الــذي لــم 

يخضــع للمحاصصــة أو الســيطرة عليــه مــن قبــل أيٍّ مــن األطــراف املختلفــة.يخضــع للمحاصصــة أو الســيطرة عليــه مــن قبــل أيٍّ مــن األطــراف املختلفــة.
خالصــة القــول: إّن كاّلً مــن األطــراف املتصارعــة علــى الســلطة ســعت لتوظيــف عمليــة االنتخابــات لتعزيــز ســيطرتها خالصــة القــول: إّن كاّلً مــن األطــراف املتصارعــة علــى الســلطة ســعت لتوظيــف عمليــة االنتخابــات لتعزيــز ســيطرتها 

علــى أهــّم مراكــز اتخــاذ القــرار العــام يف النظــام السياســي أي الســلطة التشــريعية.علــى أهــّم مراكــز اتخــاذ القــرار العــام يف النظــام السياســي أي الســلطة التشــريعية.
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عدالة ونزاهة وحيادية واستقاللية

عملية االنتخابات للمجلس التشريعي والجهات المشرفة عليها

انتخابات عادلة وحّرة ونزيهة

إّن حتقيــق شــروط انتخابــات تشــريعية )حــّرة وعادلــة ونزيهــة( يتطلّــب مجموعــة مــن املبــادئ التــي يجــب أن تتوفــر 
يف العمليــة التشــريعية برمتهــا، تبــدأ مــن توّفــر املبــادئ القانونيــة احلاميــة والضامنــة لنزاهــة العمليــة وعــدم الســماح 
الّي طــرف بتوظيفهــا لغيــر املصلحــة العامــة للمواطنــني، وتنتهــي بتبّنــي املمارســات الفضلــى لتنفيــذ هــذه املبــادئ. 

انتخابات عادلة 
- توّفر احلقوق االنتخابية

كفــل قانــون االنتخابــات رقــم )1( لســنة 2007 وتعديالتــه، حمايــة معظــم احلقــوق االنتخابيــة، فقــد نــّص القانــون 
علــى إيجــاد اإلطــار اإلداري املســتقل الــذي يعمــل علــى إدارة االنتخابــات ويعمــل علــى متكــني كّل صاحــب حــقٍّ مــن 
ممارســة حّقــه ســواء كان ناخبــاً أو مرّشــحاً. وتنــاول البــاب الثالــث مــن القانــون )إدارة االنتخابــات واإلشــراف عليهــا( 
ــى اســتقاللية  ــة اتخــاذ قراراتهــا، وأكــدت املــادة )12( مــن القانــون عل ــة االنتخابــات وصالحياتهــا وآلي تشــكيل جلن
ــٍي مســتقٍل مــن  ــز مال ــة كمرك ــا موازن ــة، وخصصــت له ــا بالشــخصية االعتباري ــى متّتعه ــاً، وعل ــاً ومالي ــة إداري اللجن

املوازنــة العامــة، ومنحــت حــّق إعــداد الســجّل االنتخابــي وقبــول طلبــات الترشــح. 
ومنــح قانــون االنتخابــات العامــة لســنة 2007 يف املــادة )19( احلــّق لــكّل أطــراف العمليــة االنتخابيــة باالعتــراض 
ــّص  ــث ن ــات، حي ــة خاصــة باالنتخاب ــى تشــكيل محكم ــادة )20( عل ــّص يف امل ــا ن ــا، كم ــة أمامه ــرارات اللجن ــى ق عل
القانــون يف مــواد مختلفــة ومــن بينهــا املــادة )	1( علــى إعطــاء احلــّق لــكل أطــراف العمليــة االنتخابيــة ويف كّل مرحلــة 
مــن مراحلهــا إمكانيــة اللجــوء إلــى احملكمــة للطعــن يف قــرارات اللجنــة أو الطلــب إليهــا الفــّض يف أّي نــزاع قــد ينشــأ 
خــالل العمليــة االنتخابيــة. وجــاءت املــواد مــن )21( حتــى )26( لتبــني آليــات التقاضــي أمــام محكمــة االنتخابــات. 

- متثيل األقلّيات
نتيجــة العديــد مــن الضغوطــات مــن املؤسســات النســوية علــى املجلــس التشــريعي األول، جــرى رفــع متثيــل املــرأة يف 
الترشّــح لالنتخابــات إلــى قرابــة ال20 %، حيــث نصّــت املــادة )	( مــن قانــون االنتخابــات العامــة لســنة 2005 علــى 
أن تتضّمــن كّل قائمــة مــن القوائــم االنتخابيــة املرّشــحة لالنتخابــات النســبية )القوائــم( حــداً أدنــى لتمثيــل املــرأة ال 
يقــّل عــن امــرأة واحــدة مــن بــني كلٍّ مــن: األســماء الثالثــة األولــى يف القائمــة، واألســماء األربعــة التــي تلــي ذلــك، وكّل 

خمســة أســماء تلــي ذلــك. 
ونّصــت املــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 وتعديالتهــا علــى ضــرورة أن تتضمــن القوائــم االنتخابيــة 
املترشــحة حــّداً أدنــى لتمثيــل املــرأة، بحيــث تتضمــن األســماء الثالثــة األولــى امــرأة بينهــا، ثــم امــرأة واحــدة علــى 
األقــّل يف كل أربعــة أســماء تلــي ذلــك. كمــا نّصــت الفقــرة )5( مــن نفــس املــادة علــى إصــدار مرســوم يخصــص عــدداً 

مــن املقاعــد للمســيحيني باعتبارهــم أقلّيــة. 
ويعتبــر املجلــس التشــريعي الثانــي أكثــر متثيــال ملكونــات املجتمــع الفلســطيني مــن األول، حيــث أفــرز نوابــاً مــن 
أحــزاٍب سياســية متعــددة بعــد خــوض جميــع فصائــل اليســار والتيــارات اإلســالمية )حمــاس( االنتخابــات، كمــا مت 
حتديــد كوتــا للمــرأة إلــى جانــب كوتــا للديانــة املســيحية، وجــرى تخفيــض ســّن الترشــح إلــى ثمانيــة وعشــرين عامــاً.
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انتخابات حّرة
- التنافس بني قوى متنوعة

نــّص قانــون االنتخابــات لعــام 2007 وتعديالتــه يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )6( علــى تخصيــص عــدد مــن املقاعــد 
لــكّل قائمــة انتخابيــة حــازت علــى نســبة 1.5 % مــن األصــوات الصحيحــة للمقترعــني يتناســب مــع مجمــوع مــا حصلــت 
عليــه مــن األصــوات. لذلــك تعطــي هــذه العتبــة فرصــة ألّي قائمــة حتصــل علــى هــذا الرقــم أن حتصــل علــى مقعديــن 

يف املجلــس التشــريعي29. 
إّن اعتمــاد نســبة احلســم 1.5 % ســيزيد عــدد القوائــم املشــاركة، ولكــّن مــن ســيصل منهــم للمجلــس ســيكون مقتصــراً 

علــى الكتــل املدعومــة مــن الفصائــل الكبــرى، ومــن املتوّقــع وصــول أعــداد محــدودة مــن بقيــة القوائــم األخــرى.

يــرى أمــني عــام حــزب الشــعب الفلســطيني بســام الصاحلــي أّن النظــام النســبي هــو أكثــر عدالــة مــن أّي نظــام انتخابــّي يــرى أمــني عــام حــزب الشــعب الفلســطيني بســام الصاحلــي أّن النظــام النســبي هــو أكثــر عدالــة مــن أّي نظــام انتخابــّي 
آخــر، خاصــة أّن نســبة احلســم أصبحــت أقــل مــن الســابق، وأضــاف أنــه كان مــن األفضــل لــو أن القانــون حــّدد أيضــاً آخــر، خاصــة أّن نســبة احلســم أصبحــت أقــل مــن الســابق، وأضــاف أنــه كان مــن األفضــل لــو أن القانــون حــّدد أيضــاً 
حــّداً أعلــى لــكل قائمــة يف الترشــح، مبعنــى أاّل يزيــد عــدد مرشــحيها مثــاًل عــن حــّداً أعلــى لــكل قائمــة يف الترشــح، مبعنــى أاّل يزيــد عــدد مرشــحيها مثــاًل عــن 6060 مرّشــحاً، حتــى يكــون هنــاك مســتوى  مرّشــحاً، حتــى يكــون هنــاك مســتوى 
أعلــى مــن احلفــاظ علــى التعدديــةأعلــى مــن احلفــاظ علــى التعدديــة0	.  وأشــارت النائــب عــن حركــة فتــح يف املجلــس الثانــي الدكتــورة جنــاة األســطل إلــى   وأشــارت النائــب عــن حركــة فتــح يف املجلــس الثانــي الدكتــورة جنــاة األســطل إلــى 
أّن نظــام التمثيــل النســبي مســتخدٌم يف غالبيــة دول العالــم حيــث يتيــح هــذا النظــام فرصــاً أكبــر للقوائــم الصغيــرة وال أّن نظــام التمثيــل النســبي مســتخدٌم يف غالبيــة دول العالــم حيــث يتيــح هــذا النظــام فرصــاً أكبــر للقوائــم الصغيــرة وال 

يضيــع أصــوات الناخبــني علــى عكــس نظــام االنتخــاب الفــردييضيــع أصــوات الناخبــني علــى عكــس نظــام االنتخــاب الفــردي1	.

- حرّية االنتخابات 
جــاء البــاب الثانــي عشــر مــن القانــون ليتنــاول اجلرائــم االنتخابيــة والعقوبــات وجــاء البنــد )و( مــن الفقــرة 1 ليعتبــر أّن 
مــن أّثــر علــى حريــة الناخبــني يف ممارســة حّقهــم، أو أعــاق العمليــات االنتخابيــة بــأّي صــورة مــن الصــور يعتبــر أّنــه قــد 
ارتكــب ُجرمــاً. وجــاءت املــادة )109( مــن القانــون لتتنــاول موضــوع الرشــوة االنتخابيــة وتعتبــر كّل أشــكال التأثيــر علــى 

الناخبــني وخياراتهــم عمــالً إجراميـّـاً يُعاقــب عليــه القانــون. 
ــة االنتخابــات املركزيــة هشــام كحيــل إلــى أّن العقوبــات املفروضــة يف  ــر التنفيــذي للجن ويف هــذا الســياق أشــار املدي
ــا يتأّخــر البــّت  قانــون االنتخابــات مطّبقــة مــن طــرف اللجنــة مــن حيــث اإلجــراءات، حيــث أوضــح أّن بعــض القضاي
فيهــا بســبب تأّخــر التحقيــق فيهــا واتخــاذ املقتضــى القانونــي مــن قبــل النائــب العــام، كمــا هــو احلــال يف قضيــة تغييــر 
مــكان التســجيل يف محافظــة اخلليــل، حيــث قامــت اللجنــة منــذ قرابــة الشــهر بتحويــل امللــف للنائــب العــام ومــا زال 

حتــى تاريخــه دون اتخــاذ قــرار بــه2	. 

- التحكم بوزن الصوت وفرص الفوز
ــه لــم  ــه يحســم مــن يفــوز، وأشــار كحيــل إلــى أّن يف األنظمــة االنتخابيــة الســابقة، كان وزن الصــوت ذا قيمــة حيــث أنّ
ــات التشــريعية، بينمــا  ــى صعيــد االنتخاب ــن اإلقامــة عل ــة تغييــر يف عناوي ــات الســابقة لــدى اللجن ل يف االنتخاب يُســجَّ
جــرى ذلــك يف االنتخابــات الرئاســية يف العــام 2005، وحتديــداً يف قــوى األمــن، حيــث مت فتــح الســجل املدنــي وتغييــر 

عناويــن كثيــرة.
ــة انتخابيــة واحــدة وبنــاًء عليــه يتســاوى وزن  أّمــا يف النظــام االنتخابــي النســبي، فيُمنــح الناخــب حــّق اقتــراع قائم
الصــوت، إاّل أّنــه يف بعــض احلــاالت تصبــح قيمــة الصــوت صفــراً، إذ خــال القانــون مــن النــص علــى آليــة التعامــل مــع 
فائــض األصــوات كمــا هــو احلــال يف القانــون الفلســطيني، فقــد اعتمــد نظــام ســانت لوجــي لتوزيــع املقاعــد وهــو نظــام 
ــى العتبــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا وهــي 1.5 %  ال يتيــح فائــض األصــوات مــا يعنــي أّن أّي قائمــة ال حتصــل عل
تصبــح قيمــة األصــوات املمنوحــة لهــا صفــراً، وبالتالــي أصبــح وزن الصــوت ال يتســاوى مــع وزن الصــوت املمنــوح لقائمــة 

تعــدت العتبــة. 

انتخابات نزيهة
- حّق االقتراع والترشح
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كفــل القانــون حــّق االقتــراع لــكّل مواطــن وفقــاً للمــادة )28( مــن القــرار بقانــون حــول االنتخابــات العامــة، حيــث حتدثــت 
ــا القــدس  ــة مبــا فيه ــة الغربي ــكّل فلســطيني يف الضف ــادة عــن نطــاق حــّق االنتخــاب، فمنحــت هــذا احلــّق ل هــذه امل
وقطــاع غــزة ممــن توّفــرت فيــه الشــروط املنصــوص عليهــا يف القانــون، بغــض النظــر عــن الديــن والــرأي واالنتمــاء 

السياســي واملكانــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة.

- إجراءات الترشح
نّصــت املــادة )	1( يف البنــد )11( مــن قانــون االنتخابــات لســنة 2007 علــى أّن مــن مهــام اللجنــة إعــداد قائمــة نهائيــة 
بأســماء القوائــم االنتخابيــة ومرشــحيها ونشــرها يف صحيفــة يوميــة محليــة علــى األقــل، وحســب املــادة )0	( يحــّق 
ــم أو املرشــحني لشــروط  ــن القوائ ــة أيٍّ م ــراض أو شــكوى حــول مخالف ــدمي اعت ــة أو مرشــح تق ــكّل ناخــب أو قائم ل

الترشــح، علــى أن يُرَفــق االعتــراض مبــا يؤيــد ويثبــت صحــة االعتــراض. 
ــات  ــل آلي ــه بالتفصي ــر في ــث تظه ــل إجــراءات تقــدمي االعتراضــات والشــكاوى، حي ــا دلي ــى موقعه ــة عل وتنشــر اللجن
ــة خــالل  ــى اللجن ــرد إل ــي ت ــدأ بدراســة االعتراضــات والشــكاوى الت ــي تب ــا، الت ــراض وإجراءاته ــات االعت تقــدمي طلب
ثالثــة أيــام كحــد أقصــى، وتصــدر قــراراً بشــأنها ويجــري تبليــغ املعتــِرض واملعتــَرض عليــه خطيــاً بقــرار اللجنــة. وميكــن 
ملــن يرغــب، الطعــن يف قــرار اللجنــة أمــام محكمــة قضايــا االنتخابــات خــالل 	 أيــام مــن تاريــخ تبليغــه بالقــرار، مــع 
توضيحهــا بــأّن احملكمــة تصــدر قرارهــا بالطعــون املقدمــة إليهــا يف غضــون 7 أيــام كحــد أقصــى، ويكــون قرارهــا نهائيــاً 
وغيــَر قابــل لالســتئناف. ويتضــح مــن خــالل الصفحــة الرســمية للجنــة االنتخابــات أّن هــذه اإلجــراءات فاعلــة، حيــث 

تنشــر اللجنــة عــدد القضايــا والطعــون املقدمــة ومراحلهــا		.

القيود على عملية الترّشح
حــّدد القانــون شــرط التســجيل كعامــل محــدد للحــق يف االقتــراع، حيــث تناولــت املــادة )27( شــروط أهليــة االنتخــاب 
وجــاء يف البنــد )ج( مــن الفقــرة )1( أن يكــون اســم املرّشــح مدرجــاً يف ســجل الناخبــني النهائــي، ويف البنــد )د( أاّل يكــون 
محرومــاً مــن حــّق االنتخــاب وفقــاً ألحــكام املــادة )29( مــن نفــس القانــون الــذي حــدد مجموعــة مــن القضايــا التــي 
حتــرم الناخــب مــن حــق االقتــراع، ومنهــا أن يكــون محرومــاً بحكــم محكمــة أو فاقــداً ألهليتــه مبوجــب حكــم قضائــي 
أو أديــن بجنايــة مخلّــة بالشــرف أو األمانــة أو أن يكــون قــد حصــل علــى اجلنســية اإلســرائيلية. وقــد قيــدت الفقــرة 
)	( مــن املــادة )28( مــن القانــون حــّق ممارســة االقتــراع للناخــب بــأاّل يكــون مســجاًل يف أكثــر مــن مركــز واحــد، وأن 

ميــارس االقتــراع يف املركــز الــذي ســجل فيــه، كمــا منعــت الفقــرة )2( مــن نفــس املــادة التصويــت بالوكالــة.
ــى الترشــح حيــث  ــة، ووضــع ضوابــط عل ــم انتخابي ــة الترشــح ضمــن قوائ ــون حري أمــا املرشــحون فقــد منحهــم القان
ــاً أو مخصصــاً  ــة أو يتقاضــى راتب ــل يف الســلطة الوطني ــن يعم ــى كّل م ــدل عل ــون املع ــن القان ــادة )8( م اشــترطت امل
شــهرياً مــن خزينتهــا أو مــن الصناديــق التابعــة لهــا أو الواقعــة حتــت إشــرافها ومــن موظفــي وأعضــاء ورؤســاء الهيئــات 
احملليــة وموظفــي املؤسســات العامــة أو الدوليــة ومــن رؤســاء ومــدراء وموظفــي املنظمــات األهليــة، تقــدمي مــا يفيــد 
قبــول اســتقالتهم كشــرٍط لتقــدمي طلــب الترّشــح، ويف هــذا الســياق يــرى بعــض احملللــني السياســيني أّن مــا ُفــرض علــى 

مرشــحي املنّظمــات األهليــة واألكادمييــني غيــر ضــروري ويحــد مــن فــرص املشــاركة.  
إّن شــرط االســتقالة يتماشــى مــع مبــدأ احليلولــة دون اســتفادة املرّشــحني مــن مناصبهــم خــالل فتــرة ترّشــحهم ســواء 
مــن خــالل منعهــم مــن اســتخدام النفــوذ أو االبتــزاز أو رشــوة الناخبــني، أو منعهــم مــن اســتخدام مــوارد املؤسســات 
التــي يعملــون فيهــا، ولــم يقــف القانــون عنــد فئــة موظفــي القطــاع العــام الذيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن اخلزينــة 
العامــة، وإمّنــا امتــد ليشــمل أعضــاَء ورؤســاَء الهيئــات احملليــة ورؤســاَء ومديــري وموظفــي الهيئــات األهليــة وموظفــي 

املؤسســات العامــة والدوليــة.  
ولكــن مــن جهــة أخــرى، يعتبــر النــص علــى إرفــاق مــا يفيــد قبــول االســتقالة كضــرورة وشــرط أساســي للترّشــح )أي 
ــة العمليــة االنتخابيــة وإعطــاء الفــرص املتســاوية للترّشــح، حيــث أّن مثــل  قبــل قبــول الترّشــح( مساســاً بجوهــر حّرّي
هــذا الشــرط مينــح الفرصــة ألّي مســؤول لرفــض اســتقالة أّي موظــف أو عــدم البــّت فيهــا، مــا قــد يحرمــه مــن فرصــة 
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الترّشــح ضمــن القائمــة، وهنــاك مخــاوف مــن أن يقــوم احلزبــان احلاكمــان باســتعمال هــذه املــادة كوســيلة ملنــع ترشــح 
اخلصــوم ســواء مــن األحــزاب والفصائــل األخــرى أو املســتقلني، إضافــة إلــى أّنــه يزيــد مــن حجــم الضــرر الــذي 

ســيلحق مبــن يفكــر بالترّشــح، خاّصــة إذا لــم يُقبــل طلــب ترّشــحه ألّي ســبب كان. 
كمــا وضعــت املــادة )5	( مجموعــة مــن شــروط الترّشــح مــن بينهــا أاّل يقــل عمــر املرّشــح عــن 28 ســنة، وأن يكون اســمه 
مدرجــاً يف ســجل الناخبــني النهائــي، وأن يقيــم إقامــة دائمــة يف األراضــي الفلســطينية، وأاّل يكــون محكومــاً بجنايــة 

أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف أو األمانــة. 
كما اشــترط القانون إيداع مبلغ عشــرة آالف دوالر يف حســاب اللجنة كرســوم ترّشــح ال تعاد إاّل إذا انســحبت القائمة 
خــالل فتــرة االنســحاب، أو مّت رفــض طلــب القائمــة بالترّشــح ولــم ينــص القانــون علــى إعــادة هــذا املبلــغ إذا فــازت 
القائمــة، باإلضافــة إلــى إيــداع عشــرة آالف دوالر أخــرى كتأمــني لضمــان عــدم خــرق شــروط الدعايــة االنتخابيــة، 

وحظــر اجلمــع بــني عضويــة املجلــس والترشّــح ملنصــب الرئيــس إالّ بعــد تقــدمي العضــو اســتقالته مــن املجلــس.
وأشــار كحيــل إلــى أّن الرســوم املفروضــة علــى الترّشــح هــي عشــرة آالف دوالر غيــر مســتردة إضافــًة إلــى مبلــغ عشــرة 
آالف دوالر أخــرى مســترّدة بــدل تأمــني، ويــرى أّنــه يف ظــّل أّن احلــد األدنــى للقائمــة هــو 16 مرّشــحاً، يصبــح املبلــغ 
ــم  ــة قــدرة القوائ ــر عــادل إذا مــا جــرت مقارن ــح غي ــه يصب ــرى أّن ــه ي ــى املرّشــحني، ولكّن ــه عل معقــوالً يف حــال توزيع
الصغيــرة باألحــزاب الكبيــرة، وأنّ األصــح أن يصبــح املبلــغ املســتحق مــن األحــزاب الكبيــرة أكبــر مــن املنصــوص عليه		.

- السجّل االنتخابي 
نصــت الفقــرة )2( مــن املــادة )0	( مــن قــرار بقانــون االنتخابــات العامــة لســنة 2007 وتعديالتــه علــى أن تقــوم 
جلنــة االنتخابــات بتســجيل الناخبــني وفقــاً ألحــكام القانــون، وحــددت املــادة )1	( آليــات حتديــث ســجل الناخبــني، 
فقــد نصــت الفقــرة )1( علــى أن تقــوم اللجنــة بتحديــث ســجل الناخبــني ســنوياً و/ أو قبــل كل عمليــة انتخابيــة 
بتدقيــق الســجل وفتــح بــاب التســجيل للناخبــني اجلــدد، ونّصــت نفــس الفقــرة علــى أن تقــوم اللجنــة بإعــالن الســجّل 
ــى ســجل  ــراض عل ــات االعت ــون ألي ــق، وحــددت املــواد )2	( و)		( مــن نفــس القان ــه كوســيلة للتدقي ــراض علي لالعت
ــات بدوائــر األحــوال  ــة االنتخاب ــى أن تســتعني جلن الناخبــني االبتدائــي، كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن نفــس املــادة عل

ــق الســجّل. ــة أخــرى ألغــراض تدقي ــاز اإلحصــاء أو أيّ جه ــة أو جه املدني
وأشــار املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات إلــى أّن الســجّل االنتخابــي يجــري حتديثــه مــن قبــل اللجنــة عنــد اإلعــالن 
عــن مواعيــد عقــد االنتخابــات التشــريعية، كمــا يجــري تدقيقــه عــن طريــق التعاقــد مــع مؤسســات خارجيــة تقــوم بعمــل 
اســتطالع لعــدٍد مــن املســّجلني وأماكــن تســجيلهم، ثــم تعطــى هــذه املؤسســات الســجّل االنتخابــي احملــّدث مــن قبــل 

اللجنــة ملقارنتــه بنتائــج االســتطالع، وتعتبــر هــذه العمليــة تدقيقــاً خارجّيــاً للســجّل.

- دورية االنتخابات 
حــددت الفقــرة )	( مــن املــادة )7	( مــن القانــون األساســي وفقــاً لتعديــل عــام 2005 مــدة واليــة املجلــس التشــريعي 
بـــ	 ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه، وجتــري االنتخابــات مــرة كل أربــع ســنوات بصــورة دوريــة، ونّصــت املــادة )7	( مكــرر 
ــد املنتخــب اليمــني الدســتورية،  ــس اجلدي ــد أداء أعضــاء املجل ــي عن ــم تنته ــس التشــريعي القائ ــة املجل ــى أّن والي عل
وفعليــاً حتتــوي هــذه املــادة علــى فجــوة قانونيــة وهــي عــدم حتديــد مــدة زمنيــة لدعــوة املجلــس اجلديــد لالنعقــاد بعــد 
اإلعــالن عــن نتائــج االنتخابــات، حيــث منــح القانــون األساســي الرئيــس حــق الدعــوة الفتتــاح الــدورة العاديــة األولــى 
للمجلــس بينمــا لــم ينــص علــى حتديــد مــدة زمنيــة بعــد إعــالن نتائــج االنتخابــات تلــزم الرئيــس خاللهــا بدعــوة املجلــس 
لالنعقــاد، لذلــك متّكــن هــذه الفجــوة الرئيــس مــن تعطيــل انعقــاد املجلــس. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن قانــون االنتخابــات 
لــم ينــص أيضــاً علــى الفتــرة الزمنيــة لدعــوة الرئيــس املجلــس التشــريعي لالنعقــاد بعــد اإلعــالن عــن النتائــج، مــع 
التنويــه إلــى أنّ النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي عالــج هــذا النقــص بالنــص يف املــادة )2( علــى أّن دعــوة الرئيــس 

تكــون يف بدايــة األســبوع الثانــي الــذي يلــي إعــالن النتائــج الرســمية لالنتخابــات.
ووفقــاً للمــادة )2( مــن القانــون فــإّن الرئيــس هــو مــن يدعــو لالنتخابــات خــالل مــدة ال تقــل عــن 	 شــهور مــن قبــل 
تاريــخ انتهــاء مــدة واليتــه أو واليــة املجلــس التشــريعي، مــن خــالل مرســوم يدعــو فيــه النتخابــات تشــريعية أو رئاســية 
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ويحــدد فيــه موعــد االقتــراع.  
واجهــت االنتخابــات التشــريعية إشــكالّية متكــّررة يف دوريــة االنتخابــات، حيــث جــرت أول انتخابــات تشــريعية يف 
العــام 1996، وكانــت مدتهــا حســب املــادة )7	( مــن القانــون األساســي لســنة 	200 هــي طيلــة الفتــرة االنتقاليــة 
والتــي امتــدت لقرابــة عشــر ســنوات، مبعنــى أّن املجلــس التشــريعي األول اســتمر ملــدة 10 ســنوات. مت تعديــل 
ــخ  ــن تاري ــع ســنوات م ــح أرب ــس التشــريعي لتصب ــدة املجل ــت م ــث ُعّدل ــام 2005، حي ــون األساســي يف الع القان
ــات التشــريعية  ــة. ومــع ذلــك جــرت االنتخاب ــع ســنوات بصــورة دوري ــات مــرة كل أرب ــه، وجتــري االنتخاب انتخاب
الثانيــة يف العــام 2006 وحســب القانــون كان مــن املقــرر أن جتــري االنتخابــات الثانيــة يف العــام 2010، وأشــار 
خبيــر االنتخابــات الدكتــور طالــب عــوض إلــى أّن تعقيــدات االنقســام السياســي أّدت إلــى تعقيــدات يف انتظــام 
عمــل املجلــس التشــريعي ودوريــة االنتخابــات5	، فقــد دعــا الرئيــس محمــود عبــاس يف شــهر أكتوبــر مــن عــام 
2009 إلــى انتخابــات تشــريعية ورئاســية لتجــري يف 	2 ينايــر مــن العــام 2010، وردت جلنــة االنتخابــات علــى 
هــذه الدعــوة بأّنهــا ال تســتطيع إجــراء هــذه االنتخابــات يف ظــل االنقســام، ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم يصــدر أّي 
مرســوم بتحديــد موعــد انتخابــات، حيــث كان هنــاك العديــد مــن االتفاقــات بخصــوص املجلــس التشــريعي بــني 
الفصائــل ضمــن اتفاقــات املصاحلــة، ولكّنهــا لــم تنجــح وانتهــى األمــر بقــرار حــل املجلــس التشــريعي مــن قبــل 
احملكمــة الدســتورية يف أواخــر شــهر ديســمبر مــن العــام 2018، وحتديــد إجــراء انتخابــات تشــريعية خــالل ســتة 
أشــهر، ثــم انتهــت هــذه املــدة دون إجــراء االنتخابــات إلــى أن مت االتفــاق بــني الفصائــل بــأن جتــرى االنتخابــات 
مــع نهايــة العــام 2019، حيــث تعــّذر إجراؤهــا أيضــاً بسببانتشــار وبــاء كورونــا وفــرض حالــة الطــوارئ، ومــع نهايــة 

عــام 2020 صــدر مرســوم بعــد توافــق القــوى السياســية املختلفــة علــى موضــوع االنتخابــات6	.
وأشــار عــوض إلــى وجــود ثغــرة قانونيــة يف القانــون األساســي الفلســطيني تتعلــق بتحديــد حــاالت متديــد عمــل 
ــه، حيــث أّن متديــد االنتخابــات بالعــادة يســتوجب نّصــاً دســتورياً بالتمديــد ملــدة معينــة كمــا هــو  البرملــان وحلّ
احلــال يف الدســتور األردنــي يســمح بتمديــد االنتخابــات ملــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــن ســنتني، باإلضافــة 
إلــى أّنــه إذا جــرى حــّل البرملــان فيجــب أن جتــرى االنتخابــات خــالل مــدة ال تتجــاوز 120 يومــاً مــن تاريــخ حلـّـه، 
وإذا لــم جتــرى االنتخابــات خــالل هــذه املــدة يســمح الدســتور األردنــي القــدمي للبرملــان الــذي مت حلّــه بالعــودة 

إلــى عملــه7	.
مــن جهتــه، يــرى بســام الصاحلــي أّن قــرار عقــد االنتخابــات هــو خليــط بــني القــرار الفــردي والقــرار بالتشــاور 
بــني الفصائــل، فاالنتخابــات األخيــرة صــارت بتشــاور مــن حيــث مشــاركة جميــع الفصائــل ووضــع اجلــدول 
الزمنــي لالنتخابــات، ولكــّن عــدم إجــراء االنتخابــات يف الســابق هــو إلــى حــد بعيــد قــرار الرئيــس، فــإرادة 
الرئيــس هــذا العــام هــي التــي حســمت إجــراء االنتخابــات والتشــاور مــع الفصائــل ســاعد أن يكــون هنــاك 

ضمانــات أفضــل إلجرائهــا8	.

- مدّونات السلوك وإقرارات الذمة املالية 
ال يوجــد نــصٌّ يف القانــون يلــزم املرشــحني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة وبالتالــي ال يوجــد مــا يجــب نشــره، 
وهــذا ميــّس بشــفافية التمويــل االنتخابــي، يف حــني تلتــزم جلنــة االنتخابــات والعاملــون فيهــا بتقــدمي إقــرارات 

الذمــة املاليــة، ولكــن ال يجــري نشــرها بحكــم القانــون.
ويف ذات الســياق أشــار هشــام كحيــل إلــى وجــود مدّونــة ســلوك للجنــة االنتخابــات وأعضائهــا مّت تطويرهــا 
مــن قبــل ائتــالف أمــان، فضــاًل عــن وجــود مدّونــة ســلوك علــى شــكل إجــراءات لــكل موظفــي اللجنــة حتتــوي 
علــى العديــد مــن الضوابــط. وعلــى مســتوى قــوى األمــن يوجــد مــا يســمى مدّونــة قواعــد ســلوك يتــم تدريــب 
ــة وجتــري محاســبة الفئــات  ــة عليهــا، وهــي فّعال ــة االنتخابي قــوى األمــن الذيــن يجــري فرزهــم لصالــح العملي
املســتهدفة يف حــال مت خرقهــا. أّمــا فيمــا يتعلــق باحملاكــم، فــال توجــد مدّونــة ســلوك مــن قبــل اللجنــة خاصــة 

ــات العمــل9	. ــح آلي ــة لتوضي ــم، ولكــن يجــري االجتمــاع باحملكمــة املؤقت .باحملاك
مــن جهــة أخــرى أوضــح كحيــل أّنــه جتــري مراقبــة ورصــد ســلوك أطــراف العمليــة االنتخابيــة مــن قبــل اللجنــة، 

35  د. طالب عوض، خبري انتخابات. مقابلة بتاريخ 2021/3/29.

36  طالب عوض، مصدر سابق.

37  عوض، املصدر السابق.

38  الصالحي، مصدر سابق.

39  كحيل، مصدر سابق.
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حيــث يُراَقــب مــدى التــزام العاملــني مــن قبــل إدارة اللجنــة، كمــا جتــري مراقبــة املعلمــني وأفــراد قــوى األمــن امللحقــني 
مبراكــز االقتــراع مــن قبــل مديــر مركــز االقتــراع، أّمــا محكمــة االنتخابــات، فأشــار كحيــل إلــى أّنهــا مســتقلة وال جتــري 
ــى أّن  ــاروري إل ــة الســتقالل القضــاء ماجــد الع ــة األهلي ــذي للهيئ ــر التنفي ــا0	. ويف هــذا اجلانــب أشــار املدي مراقبته

قواعــد ســلوك القضــاة تنطبــق علــى قضــاة محكمــة االنتخابــات1	.

40  املصدر السابق.

41  ماجد العاروري. املدير التنفيذي للهيئة األهلية الستقالل القضاء. مقابلة هاتفية بتاريخ 2021/4/22.
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الجهات المشرفة على االنتخابات:

حيادية غير منحازة لطرف سياسي محدد

ــة مســتقلة يف بدايــات  ــأن تكــون جلن ــة االنتخابــات ب ــار شــكل جلن ــه مت اختي أشــار الســيد هشــام كحيــل إلــى أّن
نشــوء الســلطة قبيــل إجــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية األولــى، وقــد جــرى حتديــد شــكل اللجنــة بنــاًء علــى 
توصيــات للرئيــس الراحــل ياســر عرفــات مــن عــدة جهــات بضــرورة إنشــاء هيئــة مســتقلة ألّن الطابــع الدولــي كان 

أكثــر ميــاًل لهــذا التوجــه2	.
وقــد نــّص قانــون االنتخابــات يف املــادة )12( علــى اســتقاللية اللجنــة ومتتعهــا بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل 
اإلداري واملالــي، كمــا نظــم قانــون االنتخابــات تشــكيل جلنــة االنتخابــات مبســتويني سياســي وإداري، حيــث نّصــت 
املــادة )9( مــن قانــون االنتخابــات علــى تشــكيل جلنــة االنتخابــات وهــي املســتوى السياســي مبرســوم يصــدر عــن 
الرئيــس، لتتولــى إدارة االنتخابــات واإلشــراف عليهــا، ومهمتهــا التحضيــر لالنتخابــات وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع 
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات، كمــا نــّص القانــون علــى أن تقــوم 
اللجنــة بتعــني املســتوى اإلداري لهــا وهــو اجلهــاز اإلداري والفنــي الــالزم لتمكينهــا مــن تنفيــذ الصالحيــات واملهــام 
املنوطــة بهــا مبوجــب أحــكام هــذا القانــون، علــى أن يتأّلــف هــذا اجلهــاز مــن مكتــب االنتخابــات املركــزي ومكاتــب 

املناطــق االنتخابيــة.
وأضــاف الســيد هشــام كحيــل أن القانــون حــدد السياســة العامــة لعمــل اللجنــة مــن حيــث املهــام والــدور، وأنــاط 
بهــا تنفيــذ شــكل النظــام االنتخابــي املنصــوص عليــه يف القانــون، وعلــى صعيــد اجلهــاز اإلداري فاللجنــة هــي مــن 

يقــوم برســم السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بذلــك		.

آليات اختيار أعضاء اللجنة
ل مبرســوم رئاســي وتتألــف مــن تســعة أعضــاء،  نصــت املــادة )9( مــن قانــون االنتخابــات علــى أّن اللجنــة تشــكَّ
يتــم اختيارهــم مــن بــني القضــاة واألكادمييــني وذوي اخلبــرة مــن محامــني أو غيرهــم، وعلــى الرغــم مــن حتديــد 
ــم يوضــح  ــه ل ــون، إاّل أّن ــادة )10( مــن القان ــات يف امل ــة االنتخاب ــر يف أعضــاء جلن ــي يجــب أن تتوف الشــروط الت
آليــات تنســيب واختيــار هــؤالء األعضــاء، وتفضيــل مرّشــٍح عــن آخــر تتوفــر فيهمــا نفــس الشــروط واملواصفــات، 
باســتثناء مــا نصــت عليــه املــادة )8( مــن النظــام األساســي للجنــة االنتخابــات حيــث منحــت رئيــس اللجنــة يف 
حــال شــغور منصــب أمــني عــام اللجنــة أو أّي مــن أعضائهــا ألّي ســبب كان، حــّق تنســيب مرّشــح بديــل واحــد علــى 

األقــّل للمنصــب الشــاغر إلــى رئيــس دولــة فلســطني، دون توضيــح آليــة التنســيب أيضــاً.
ومــن جهتــه أضــاف كحيــل أّن اللجنــة يتــم تشــكيلها مــن الرئيــس بالتشــاور مــع األحــزاب، وقــد كان آخــر توافــق بــني 
الفصائــل علــى اللجنــة يف العــام 2012 يف القاهــرة، مــع تغييــر بعــض األعضــاء بحكــم توليهــم مناصــب حكوميــة، 
وباســتثناء ذلــك لــم يجــر تغييــر اللجنــة بشــكل كامــل منــذ العــام 2012. ومــن أهــم املعاييــر التــي يجــب توافرهــا 
يف أعضــاء اللجنــة أن يكونــوا مســتقلني ال ينتمــون إلــى أحــزاب، حيــث أّن كلَّ عضــو يوّقــع عنــد توليــه عضويــة 
ــه السياســية، كمــا أضــاف كحيــل  ــة ومبعــزل عــن ميول ــه يعمــل لصالــح اللجن ــة علــى وثيقــة يقــّر فيهــا بأّن اللجن
أّنــه يتــم بشــكل عــام االلتــزام بالقانــون يف تشــكيل اللجنــة، حيــث حصلــت واقعــة أن قــام الرئيــس بتنســيب عضــو 
للّجنــة كان عضــواً يف حــزب وترّشــح لالنتخابــات التشــريعية حيــث رفــض رئيــس اللجنــة عقــد اللجنــة إاّل إذا قــام 

الرئيــس بتغييــر هــذا العضــو، مــا يشــير إلــى قــوة اللجنــة يف جوانــب احلياديــة واالســتقاللية.
ويــرى احمللــل السياســي وخبيــر االنتخابــات الدكتــور علــي اجلربــاوي أّن اآلليــة األفضــل الختيــار أعضــاء جلنــة 
االنتخابــات هــي أن يتــم ترشــيحهم أو تنســيبهم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة واملصادقــة عليهــم مــن قبــل الســلطة 

التشــريعية، األمــر الــذي يجعــل اللجنــة خاضعــة للمســاءلة		 ومحصنــة ضــد التأثيــرات اخلارجيــة.

آليات اتخاذ القرارات يف اللجنة
لــم ينــص قانــون االنتخابــات علــى آليــات اتخــاذ القــرارات يف اللجنــة، ولكــّن النظــام األساســي للجنــة االنتخابــات 
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نظــم هــذا البنــد بــأّن اللجنــة تتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة احلضــور وليــس أغلبيــة األعضــاء، ويف حــال تســاوت األصــوات 
يعتبــر صــوت رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه يف رئاســة االجتمــاع مرجحــا5ً	، وعلــى الرغــم مــن هــذه النصــوص أشــار 
كحيــل إلــى أّن قــرارات اللجنــة باملمارســة العمليــة تصــدر بأغلبيــة أعضــاء اللجنــة، دون احلاجــة للمصادقــة عليهــا 

مــن أّي جهــة تنفيذيــة6	.

معايير تغيير أحد أعضاء اللجنة 
نصــت املــادة )11( مــن قانــون االنتخابــات علــى أّنــه يف حــال شــغور منصــب رئيــس اللجنــة أو عضويتهــا بســبب 
ــنّي الرئيــس عضــواً بــدالً عنــه خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعان  االســتقالة أو الوفــاة أو املــرض أو ألّي ســبب آخــر يُع

ــخ شــغور املنصــب. مــن تاري
وعلــى الرغــم مــن عــدم توضيــح القانــون لألســباب األخــرى، إاّل أّن النظــام األساســي للجنــة االنتخابــات نــص يف املــادة 
)8( منــه علــى حــق رئيــس دولــة فلســطني إقالــة أيٍّ مــن أعضــاء اللجنــة، وذلــك بنــاًء علــى قــرار منــه أو اســتناداً إلــى 
توصيــة مــن اللجنــة تتخذهــا مبوافقــة ثلثــي أعضائهــا، دون النــص أيضــاً علــى مبــررات اإلقالــة، مــع اإلشــارة إلــى أّن 
ذات النظــام خصــص بنــداً آخــر منــح للّجنــة صالحيــة التوصيــة لرئيــس الدولــة باســتبدال أحــد األعضــاء يف حــال 

تغّيبــه عــن اجتماعــات وفعاليــات اللجنــة لفتــرة تزيــد عــن ثالثــة اجتماعــات متتاليــة بــدون عــذر مقبــول.
االستقال املالي واإلداري للجنة 

نــص قانــون االنتخابــات علــى متّتــع اللجنــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري واملالــي، كمــا نــّص علــى 
تخصيــص موازنــة للّجنــة تــرد كمركــز مالــي مســتقل يف املوازنــة العامــة. وأشــار كحيــل إلــى أّن اللجنــة تقــوم بإعــداد 
موازنتهــا وترفعهــا لــوزارة املاليــة، ويتــم تنفيذهــا مــن اخلزينــة العامــة وهــي كافيــة إلدارة أعمــال اللجنــة، إلــى جانــب 
حصــول اللجنــة علــى بعــض املســاعدات اخلارجيــة التــي ال تقــدم علــى شــكل أمــوال وإمنــا كمعــّدات ومشــاريع لهــا 
عالقــة بالتوعيــة االنتخابيــة. كمــا يوجــد للّجنــة نظــاٌم إدارٌي ونظــاٌم مالــٌي مصــادق عليهمــا مــن قبــل اللجنــة، وهمــا 
مطبّقــان يف اللجنــة ولكــن غيــر منشــورين علــى الصفحــة، مــع اإلشــارة إلــى أّن اللجنــة توفرهمــا عنــد طلبهمــا مــن 

قبــل أّي جهــة7	.

تشكيل محكمة االنتخابات واختيار أعضائها 
تنــص املــادة )20( مــن قانــون االنتخابــات علــى تشــكيل محكمــة قضايــا االنتخابــات مــن رئيــس وثمانيــة قضــاة بنــاًء 
علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ويصــدر هــذا التشــكيل مبقتضــى مرســوم رئاســي، وقــد جــرت العــادة يف 

االنتخابــات الســابقة أن يتــم االلتــزام بالنصــوص القانونيــة يف تشــكيل محكمــة االنتخابــات.
وأشــار كحيــل إلــى أّن تشــكيل احملكمــة يف االنتخابــات احلاليــة علــى وجــه التحديــد خضــع للتوافــق بــني الفصائــل 
يف اتفــاق القاهــرة 2021، الــذي نــّص علــى »تشــكيل محكمــة قضايــا االنتخابــات بالتوافــق مــن قضــاة بالضفــة وغــزة 
والقــدس، وتتولــى هــذه احملكمــة حصــراً دون غيرهــا مــن اجلهــات القضائيــة متابعــة كّل مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة 
ونتائجهــا والقضايــا الناشــئة عنها«. ويعتبــر هــذا التوافــق مبثابــة إعطــاء شــرعّية لقضــاة غــزة الذيــن لــم يعّينــوا 
بالطــرق القانونيــة بعــد االنقســام. إذ جــرى بعــد ذلــك تنســيب األســماء املتفــق عليهــا إلــى الرئيــس مــن خــالل مجلــس 

القضــاء األعلــى حيــث صــدر مرســوم بتشــكيل احملكمــة.
وأشــار الصاحلــي إلــى أّن تشــكيل محكمــة االنتخابــات بصيغتهــا احلاليــة التــي أتــت يف ســياق املصاحلــة بــني فتــح 
وحمــاس ليــس األفضــل بســبب األخــذ باالعتبــارات السياســية، ولكــن ليــس بالدرجــة التــي تخــّل بعمــل احملكمــة 
بســبب اختيــار قضــاة مشــهود لهــم وبســبب تنســيبهم أيضــاً مــن قبــل مجلــس القضــاء األعلــى وصــدور مرســوم رئاســي 

بتشــكيل احملكمــة8	.
مــن جهتــه أكــد ماجــد العــاروري أّنــه ومــن خــالل مراقبــة الهيئــة األهليــة الســتقالل القضــاء وســيادة القانــون لعمــل 
محكمــة االنتخابــات فإنهــا تتمتــع مبــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة، وينعكــس ذلــك مــن خــالل الســرعة يف األداء، كمــا 

45 البند )16( و)17( من املادة 6 من النظام األسايس للجنة االنتخابات املركزية النقر يف العام 2004، ومعدل يف 2015.

46  كحيل، مصدر سابق.

47  كحيل، مصدر سابق.

48  الصالحي، مصدر سابق.
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يتضــح أيضــاً مــدى حتّصنهــا ضــد التأثيــرات اخلارجيــة، حيــث أّن احملكمــة قامــت بــرّد الطعــون املقّدمــة مــن 
حركــة فتــح، وكذلــك الطعــون املقدمــة مــن قبــل حركــة حمــاس، مــا يعنــي عــدم تأّثرهــا بأّيــة اعتبــارات سياســية 

خاصــة يف ظــل ســيطرة حــزب حاكــم يف الضفــة وآخــر يف غــزة9	.

حصانة أطراف العملية االنتخابية 
مــن خــالل مراجعــة قانــون االنتخابــات العامــة ال تظهــر أّيــة نصــوص متنــح جلنــة االنتخابــات أو العاملــني فيهــا 
ــا  ــة، أّم ــة اللجن ــم، كمــا ال توجــد أيضــاً نصــوص حتمــي قــوى األمــن العاملــني يف حماي ــى أعماله ــة عل احلصان

قضــاة جلنــة محكمــة االنتخابــات فيتمتعــون باحلصانــة بحكــم قوانــني القضــاء.
وبالرغــم مــن غيــاب النصــوص القانونيــة يف هــذا املجــال، أكــد كحيــل أّن املمارســات الواقعيــة حتّصــن اللجنــة 
والعاملــني فيهــا، وذلــك بحكــم قــوة املمارســات املفروضــة مــن قبــل رئاســة الدولــة ورئاســة اللجنــة، ولكــن يف حــال 
تغيــرت هــذه األنظمــة فــال يوجــد ضمانــات علــى حصانــة اللجنــة يف ظــل غيــاب قانــون ينــص علــى ذلــك بشــكل 

صريــح وواضح.

حيادية اجلهات املشرفة على االنتخابات
لــم ينــص القانــون بشــكل مباشــر علــى وجــوب حياديــة اللجنــة، لكّنــه قّيدهــا بنصــوص تلزمهــا ضمنــاً بالوقــوف 
موقــف احليــاد مــن كافــة املرشــحني، حيــث أجــازت املــادة )	1( حــق الطعــن يف كّل قــرار تصــدره اللجنــة أمــام 
احملكمــة بشــأن قبــول أو رفــض طلبــات الترشــيح ملنصــب الرئيــس ولعضويــة املجلــس، وإعــادة أو عــدم إعــادة 
االنتخــاب يف أّي مركــز مــن مراكــز االقتــراع، وقبــول أو رفــض طلبــات التســجيل املقدمــة مــن أّي قائمــة انتخابيــة. 
وألزمــت املــادة )19( اللجنــة بــأن تبــّت يف االعتــراض املقــدم لهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقدميــه، وأن يكــون 

قرارهــا يف هــذا الشــأن قابــاًل للطعــن أمــام احملكمــة.
ــة ال يتقاضــون رواتــب علــى عضويتهــم، وقــد مت  مــن جهــة، أخــرى أشــار كحيــل إلــى أّن رئيــس وأعضــاء اللجن
تخصيــص مكافــأة شــهرية لــكل عضــو قيمتهــا 250 دوالراً، وأّكــد أّن العديــد مــن األعضــاء يرفضــون تقاضــي 
هــذه املكافــأة انطالقــاً مــن مبــدأ أّن عملهــم هــو تكليــٌف وليــس مهمــًة أو وظيفــًة، وبالتالــي هــم مبنــأى عــن أّي 
ضغــط مــن أّي جهــة تنفيذيــة تتحكــم مبصيرهــم أو تؤثــر علــى حياديتهــم. كمــا أّن ســلم الرواتــب املاليــة املخصــص 

للعاملــني يف اللجنــة يعتبــر كافيــاً ومرضيــاً، حيــث إنهــا تتمتــع بســلّم وظيفــي ومالــي مســتقل50.
وأضــاف كحيــل أّن اللجنــة لــم تتعــرض مــن قبــل أّي فصيــل أو حــزب سياســي ألّي واقعــة تشــكيك مبصداقيــة 
عملهــا أو حياديتهــا أو موقفهــا مــع أّي فصيــل، كمــا أوضــح أّنهــا تلتــزم مــن خــالل إجراءاتهــا بالتعامــل بالتســاوي 
مــع كافــة القــوى السياســية والقوائــم املتقدمــة للترشــح، فتقــوم بحــّث جميــع األحــزاب والقوائــم علــى االلتــزام 

بإجــراءات ومواعيــد العمليــة االنتخابيــة. 
مــن جهتــه أضــاف عــوض أّنــه يوجــد إجمــاع علــى حياديــة اللجنــة خاصــة يف ظــّل أّن تشــكيلتها متــت بالتوافــق بــني 
الفصائــل يف العــام 2012 فمــن الصعــب التشــكيك فيهــا مــن قبــل القــوى السياســية، وأكــد علــى ضــرورة تطويــر 
اجلانــب القانونــي اخلــاص باللجنــة يف قانــون خــاص بلجنــة االنتخابــات يحــدد كل آليــات تشــكيلها وشــروطها 
ودور أعضائهــا، بحيــث يكــون فاعــاًل أكثــر مــن الوضــع القائــم خاصــة يف موضــوع ضــرورة تفــّرغ األعضــاء للعمــل 

يف اللجنــة51.
وأكــد مــن متــت مقابلتهــم مــن الفصائــل أثنــاء إعــداد الدراســة اتفاقهــم علــى حياديــة ومهنيــة جلنــة االنتخابــات 

وأّنــه ال توجــد أّيــة مالحظــات علــى ســلوك اللجنــة52.
حصانة أعضاء اللجنة والعاملني فيها من التأثيرات اخلارجية 

أشــار كحيــل إلــى أّن غيــاب قانــون خــاص بلجنــة االنتخابــات أّدى إلــى العديــد مــن الثغــرات يف عملهــا، وعلــى 
49  العاروري، مصدر سابق.

50  املصدر السابق.

51  عوض، مصدر سابق.

52  الصالحي، األسطل، دراغمة. مصادر سابقة.
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صعيــد حصانــة أعضــاء اللجنــة أو العاملــني فيهــا فــال يوجــد أّي نــّص قانونــي مينــح احلصانــة لهــم، ولكــن باملمارســة 
العمليــة تعتبــر اللجنــة والعاملــون فيهــا محصنــني ضــد التأثيــرات اخلارجيــة، بحكــم أّن النظــام السياســي احلالــي 
قائــم علــى مبــدأ عــدم التدخــل يف عملهــا، ولكــن يف حــال تغّيــر النظــام احلالــي أو اللجنــة احلاليــة فــال توجــد 
ــى  ــون أو النــص عل ــاب القان ــا بســبب غي ــة أو العاملــني فيه ــى اللجن ــر عل ــة أطــراف التأثي ــى قــدرة أّي ــات عل ضمان
العقوبــات بهــذا اخلصــوص. كمــا ال توجــد نصــوص واضحــة علــى اجلهــة التــي يجــب أن تتوجــه لهــا اللجنــة بالشــكوى 
يف حــال جــرت ممارســة ضغوطــات عليهــا. وبشــكل عــام تتمتــع اللجنــة باالســتقاللية واحتــرام اســتقالليتها أيضــاً، 
فهــي مــن جهــة ال تقــوم بالتدخــل أو مراقبــة عمــل محكمــة االنتخابــات كمــا أّنهــا ال ترضــخ لتأثيــرات الســلطة 

التنفيذيــة أو قــوى األمــن مــن جهــة أخــرى	5.

تعيينات العاملني يف اللجنة وحياديتهم
تلتــزم اللجنــة بتطبيــق املــواد اخلاصــة بالتعيينــات الــواردة يف النظــام اإلداري املقــّر من جلنــة االنتخابات، حيث يجري 
تشــكيل اللجــان اخلاصــة بفــرز طلبــات التوظيــف وإجــراء االمتحانــات النظريــة واملقابــالت الشــفهية، كمــا يصــدر 
املديــر التنفيــذي التعليمــات اخلاصــة بإجــراءات عمليــة التوظيــف التــي يســبقها إعــالن عــن الوظائــف الشــاغرة بهــا 
خــالل أســبوعني مــن شــغورها يف صحيفتــني يوميتــني وعلــى املوقــع اإللكترونــي للّجنــة ولوحــة اإلعالنــات، ويتضّمــن 
اإلعــالن البيانــات املتعلقــة بالوظيفــة وشــروط إشــغالها وفــَق بطاقــة الوصــف الوظيفــي وجــدول تشــكيالت الوظائــف 

املعتمــد مــن اللجنــة	5.
أّمــا علــى مســتوى طواقــم االنتخابــات امليدانيــة يف مراكــز ومحطــات االقتــراع، ففــي مرحلــة التســجيل يجــري التعيــني 
ــة  ــن وزارة التربي ــب م ــم الطل ــراض فيت ــة النشــر واالعت ــا يف مرحل ــل، أّم ــني عــن العم ــن العاطل ــة م ــل اللجن ــن قب م
والتعليــم لالســتعانة مبوظفــي التربيــة والتعليــم، ويتــم تعيــني موظــف واحــد مــن قبــل اللجنــة كمشــرف يف كل مركــز 

اقتــراع.
أشــار كحيــل إلــى أّنــه يتــم تدريــب طواقــم اللجنــة العاملــني داخلهــا والعاملــني يف امليــدان علــى قواعــد احلياديــة يف 

عملهمـــ إضافــة إلــى توقيعهــم علــى مدّونــة قواعــد الســلوك اخلاصــة باللجنــة.

دور األمن وتأثيره على العملية االنتخابية 
ينظــم قانــون االنتخابــات العامــة دور األمــن وتأثيــره يف العمليــة االنتخابيــة يف حالتــني همــا: حمايــة العمليــة 

االنتخابيــة، والتصويــت املســبق لقــوى األمــن لتمكينهــم مــن حمايــة العمليــة االنتخابيــة. 

دور وحدات األمن املشاركة يف العملية االنتخابية وضوابط عملهم
ــى  ــة، حيــث نصــت عل ــة االنتخابي ــة أمــن العملي ــات العامــة ضوابــط حماي ــون االنتخاب ــادة )88( مــن قان حــددت امل
ــا  ــذ م ــه لتنفي ــراع ويف الســاحة احمليطــة ب تواجــد عــدد مــن أفــراد الشــرطة باللبــاس الرســمي خــارج مركــز االقت
ــإذن  ــراع إاّل ب ــز االقت ــراع، وال يجــوز أن يتواجــد أّي مــن هــؤالء داخــل مرك ــز االقت ــم مرك ــم رئيــس طاق ــه منه يطلب
مــن رئيــس الطاقــم وللمــدة الالزمــة حلفــظ األمــن والنظــام حســبما يقــرر طاقــم مركــز االقتــراع، كمــا نّصــت املــادة 
بشــكل صريــح علــى أن تقــوم الشــرطة باحملافظــة علــى أمــن العمليــة االنتخابيــة وأمــن املواطنــني، وذلــك دون اإلخــالل 
بنزاهــة االنتخابــات أو اإلخــالل بأحــكام هــذا القانــون أو بحقــوق الناخبــني، وحظــرت علــى أّي شــخص مــن غيــر 
أفــراد الشــرطة الذيــن يلبســون الــزي الرســمي حمــل أّي ســالح نــاري أو أّي ســالح آخــر، أو أداة يعاقــب علــى حملهــا 
القانــون، داخــل مراكــز االقتــراع أو علــى مداخلهــا، كمــا منعــت أفــراد الشــرطة دخــول مراكــز االقتــراع يف يــوم 

االقتــراع، أو أثنــاء فــرز األصــوات إاّل بنــاًء علــى طلــب رئيــس طاقــم مركــز االقتــراع.
وأشــار كحيــل إلــى أّن اللجنــة طــورت قواعــد ســلوك يتــم تدريــب قــوى األمــن الذيــن يجــري فرزهــم لصالــح العمليــة 

االنتخابيــة عليهــا، وهــي فّعالــة علــى أرض الواقــع.

53  كحيل، مصدر سابق.
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فيمــا يتعلــق بقــوى األمــن املكلّفــة بحمايــة العمليــة االنتخابيــة، فأكــد املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات هشــام كحيــل 
أّن العمليــات االنتخابيــة الســابقة شــهدت التزامــاً عاليــاً بتشــكيل قــوى األمــن املشــاركة يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة، 
ــراع، واملراقبــني  ــز االقت ــوى األمــن مــن خــالل رؤســاء مراك ــد مــن أداء ق ــى التأك ــة حريصــٌة جــداً عل وأضــاف أّن اللجن
املتواجديــن يف املراكــز أيضــاً، إلــى جانــب تطويــر اللجنــة نظامــاً للشــكاوى ميّكــن كافــة أطــراف العمليــة االنتخابيــة مــن 
التوجــه للّجنــة لتقــدمي شــكوى يف حــال قيــام أّي فــرد مــن أفــراد قــوى األمــن أو غيرهــا مــن األطــراف باإلخــالل مببــادئ 
العمــل املنصــوص عليهــا واملعلنــة مــن طــرف اللجنــة.  وفيمــا يتعلــق باملــوارد املاليــة املخصصــة لقــوى األمــن أّكــد كحيــل 

ــة تعديــالت أيضــا55ً. أنّهــا كافيــة ومســتجيبة أليّ

حيادية أفراد قوى األمن املكّلفني بحماية مراكز االقتراع
علــى الرغــم مــن النــص صراحــة علــى منــع االنتمــاء احلزبــي ملنتســبي املؤسســات واألجهــزة األمنيــة يف قانــون اخلدمــة 
لقــوى األمــن، إاّل أّن حتديــات كثيــرة تشــوب التطبيــق العملــي لهــذا النــص يف احلالــة الفلســطينية التــي تتشــابك فيهــا 
مرحلــة التحــرر الوطنــي والبنــاء الدميوقراطــي56. يف املقابــل نــص القانــون علــى مجموعــة ضوابــط تضمــن عــدم تدخــل 
األمــن أو تهديدهــم لنزاهــة العمليــة االنتخابيــة مثــل البنــد )	( مــن املــادة )88( مــن قانــون االنتخابــات، الــذي ينــّص علــى 
أّن الشــرطة تقــوم باحملافظــة علــى أمــن العمليــة االنتخابيــة وأمــن املواطنــني، وذلــك دون اإلخــالل بنزاهــة االنتخابــات أو 
اإلخــالل بأحــكام هــذا القانــون أو بحقــوق الناخبــني. مــن جهــة أخــرى نصــت املــادة )88( أيضــا علــى أّن أفــراد الشــرطة 
املكلفــني بتوفيــر أمــن االنتخابــات يعملــون بتنســيق كامــل ومباشــر مــع اللجنــة ومكاتــب املناطــق االنتخابيــة وطواقــم مراكــز 
االقتــراع. ومــن هنــا قامــت اللجنــة بإعــداد قواعــد ســلوك خاصــة بقــوى األمــن وتقــوم بتدريبهــم عليهــا قبــل توجههــم إلــى 
مراكــز االقتــراع حلمايتهــا. كمــا أشــار كحيــل إلــى أّنــه يف حــال ورود أّي شــكوى علــى أحــد أفــراد األمــن يقــوم مديــر مركــز 

االقتــراع باســتبعاده فــوراً.

تأثير قوى األمن على العملية االنتخابية 
اســتناداً إلــى قانــون االنتخابــات العامــة يجــري تصويــت أفــراد قــوى األمــن يف العمليــة االنتخابيــة بشــكل مســبق، وذلــك 
بهــدف توّفــر أفــراد قــوى األمــن الالزمــة حلمايــة العمليــة االنتخابيــة مــن جهــة، ومتكــني أفــراد األمــن مــن التوجــه إلــى 
أماكــن ســكناهم حســب الســجل االنتخابــي يف حــال التصويــت بنظــام الدوائــر مــن جهــة أخــرى. ويف هــذا الســياق أشــار 
ــه ويف ظــل النظــام االنتخابــي الــذي يعتبــر الوطــن دائــرة واحــدة فــإن احلاجــة للتصويــت املســبق تصبــح  عــوض إلــى أّن
غيــر ضروريــة، حيــث بإمــكان قــوى األمــن التصويــت حيثمــا تواجــدوا، ولكــّن تنظيــم هــذه املوضــوع بحاجــة جلهــد خــاص. 
ــم ومؤسســات  ــة كغيرهــا مــن قبــل وكالء القوائ ــة التصويــت املســبق لقــوى األمــن تخضــع للرقاب وأضــاف عــوض أّن آلي
املجتمــع املدنــي، وقــد يكــون مــن املمكــن وجــود تأثيــرات علــى قــوى األمــن، ولكــّن إثبــات ذلــك يحتــاج جهــداً كبيــراً للتأكــد 

مــن مــدى وجــود هــذه التأثيــرات57.
ــه مــن غيــر املمكــن التحكــم يف تصويــت أجهــزة األمــن الذيــن هــم علــى األغلــب مــن  مــن جهتــه أشــار الصاحلــي إلــى أّن
لــون سياســي واحــد، وأضــاف أّن التصويــت املســبق ألجهــزة األمــن وحصــر أماكــن التصويــت يثيــر وجــود خشــية مســبقة 
ــه يفتــح املجــال للمتابعــة  لتســرب نتائــج األصــوات، وبالتالــي إذا لــم يكــن توجــه التصويــت واضحــاً بنســبة 100 %، فإّن
مــن قبــل املســؤولني، وهــذا مغايــر ملبــدأ التصويــت احلــر، وأضــاف أّنــه ال يوجــد حــاالت مثبتــة لتوجيــه قــوى األمــن نحــو 

تصويــت معــني، ولكــن ال ميكــن اســتبعاد ذلــك58.
ــوالءات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة  ــة حزبــني حاكمــني يف الضفــة وغــزة، فــال ميكــن اســتبعاد موضــوع ال ويف ظــل هيمن
للحــزب احلاكــم، فقــد أشــارت الدكتــورة جنــاة األســطل إلــى أّن الــوالءات ظاهــرة موجــودة يف نظامنــا السياســي كمــا يف 
غيــره مــن األنظمــة السياســية، ويف هــذا الســياق يبقــى املوضــوع مرتبطــاً مبــدى حياديــة أجهــزة األمــن وقناعــات كل فــرد 
مــن أفــراد األجهــزة، حيــث لوحــظ يف االنتخابــات التشــريعية يف العــام 2006 أّن مــا نســبته )17  %( مــن األجهــزة األمنيــة 
يف الوطــن لــم يصوتــوا لفتــح وأّن )11 %( منهــم صوتــوا حلركــة حمــاس59، وأضافــت أّنــه ال ميكــن إغفــال حالــة االســتقطاب 

55  كحيل، مصدر سابق.

56  مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد جهاد حرب الباحث يف قضايا الحكم والسياسية بتاريخ 2021/6/10.

57  عوض، مصدر سابق.

58  الصالحي، مصدر سابق.

59  النسب املئوية من: املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية. االنتخابات الفلسطينية الثانية )الرئاسية، والترشيعية، والحكم املحيل 2005-2006(. كانون الثاين 2007 ص313
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املوّجــه يف املرحلــة احلاليــة والتــي مــن املمكــن أن تطــال األجهــزة األمنيــة60.
ومــن جهتــه أكــد الدكتــور أميــن دراغمــة النائــب يف املجلــس التشــريعي الثانــي مــن كتلــة التغييــر واإلصــالح أّن بعــض أفــراد 
األجهــزة األمنيــة صّرحــوا بعــد االنتخابــات التشــريعية يف العــام 2006 أّنهــم تلّقــوا تعليمــات مــن قادتهــم النتخــاب قائمــة 

محــددة وتوجيــه عائالتهــم أيضــاً للتصويــت باجتــاه قوائــم دون األخــرى61.

شفافية العملية االنتخابية

نــص قانــون االنتخابــات العامــة علــى أن جتــري العمليــات االنتخابيــة بجميــع مراحلهــا املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون 
بشــفافية وعالنيــة مبــا يضمــن متكــني املراقبــني ووســائل اإلعــالم مــن مراقبــة هــذه العمليــات يف جميــع مراحلهــا، ومتكــني 

مندوبــي الصحافــة واإلعــالم مــن تغطيــة هــذه االنتخابــات.
كمــا نــص القانــون أيضــاً علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات والوثائــق التــي يجــب نشــرها مــن قبــل جلنــة االنتخابــات مثــل أن 
تقــوم اللجنــة بنشــر تقريــر مالــي وإداري عــن نشــاطاتها وذلــك خــالل مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة 
لالنتخابــات، وأن تقــدم نســخة منــه للرئيــس وللمجلــس التشــريعي، وأن تقــوم مكاتــب املناطــق االنتخابيــة بنشــر ســجل 
الناخبــني النهائــي يف مقراتهــا، وأن تصــدر اللجنــة النشــرات التعريفيــة واإلعالنــات التــي تشــجع الناخبــني علــى املشــاركة 
ــراض  ــراع واالعت ــة التســجيل واالقت ــات وكيفي ــون االنتخاب ــة بقان ــى وجــه اخلصــوص نشــرة تعريفي ــات، وعل يف االنتخاب
موجهــة جلمهــور الناخبــني، ونشــرة ألفــراد الشــرطة حــول كيفيــة التصــرف يف فتــرة الدعايــة االنتخابيــة واالقتــراع وفــرز 
األصــوات، وأخــرى للمراقبــني حــول مراكــز االقتــراع وعددهــا وتوزيعهــا، وكيفيــة التصــرف يف حــال اكتشــاف أّي خلــل يف 
العمليــة االنتخابيــة، ونشــرة للمرشــحني ملنصــب الرئيــس وقوائــم عضويــة املجلــس تبــنّي فيهــا األماكــن واملواقــع العامــة يف 

املناطــق االنتخابيــة التــي يجــوز وضــع امللصقــات واليافطــات عليهــا.
وأخيــراً يلــزم القانــون اللجنــة بنشــر نتائــج االنتخابــات األوليــة العامــة يف وســائل اإلعــالم خــالل )	2( ســاعة مــن 

إعدادهــا.
مــن جهــة أخــرى لــم يلــزم القانــون احملاكــم بنشــر تقريــر عــن عملهــا أو نشــر قراراتهــا الصــادرة بحــق الطعــون أو الشــكاوى 
االنتخابيــة، علمــاً بــأّن املؤّشــر الدولــي للبيانــات املفتوحــة لالنتخابــات يعتبــر أّنهــا مــن املمارســات اجليــدة يف نشــر 
البيانــات اخلاصــة بإجــراءات الشــكاوى، غيــر آليــات االّطــالع عليهــا، واملعاييــر املّتبعــة لتقــدمي الشــكاوى، وكيفيــة الطعــن 
باملقــررات الصــادرة بشــأنها )واملدرجــة عــادًة يف القانــون االنتخابــي(. يجــب أن يتضّمــن النشــر أيضــاً أنــواع الشــكاوى أو 
املنازعــات، وعــدد الشــكاوى والطعــون املقّدمــة بحــق نتائــج االنتخابــات، واألحــزاب املتقّدمــة بهــا، واحللــول املقترحــة )يف 
حــال اقتراحهــا(، ومــا تــؤول إليــه التدابيــر املتخــذة، وعــدد التحقيقــات اإلداريــة اجلاريــة واإلجــراءات وآليــات التصــّدي 
ملظاهــر ســوء التصــرف أو إســاءة اســتعمال الســلطة بشــكل فاضــح، وعــدد وأنــواع العقوبــات والغرامــات وأحــكام الســجن 

الصــادرة عــن احملاكــم اإلداريــة أو القضائيــة يف املســائل االنتخابيــة. 
ــة، واملالحقــات القضائيــة ذات  ــاول تلــك البيانــات أيضــاً عــدد التحقيقــات اجلنائيــة بحــق االنتهــاكات االنتخابي قــد تتن
الصلــة، واالتهامــات املوّجهــة مبوجبهــا، واجلهــات املســؤولة عــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة، وما تؤول إليه، وعــدد اإلجراءات 
اإلداريــة واملدنيــة )القضايــا( الالحقــة مبــزّودي اللــوازم وغيرهــم مــن املتعاقديــن املعنيــني باملشــتريات االنتخابيــة والعقــود 
ــك  ــا املطروحــة )مبــا يف ذل ــة القضاي ــة االّدعــاءات وحصيل ــا، وطبيع األخــرى، وأســماء األطــراف الضالعــني يف القضاي
العقوبــات، عنــد فرضهــا(. يف بعــض البلــدان، تتضّمــن تلــك البيانــات معلومــات محــّددة عــن أعمــال العنــف االنتخابــي، 
كعــدد احلــوادث التــي تقــع، وأنواعهــا، ودرجــة حّدتهــا، وعــن وكاالت إنفــاذ القوانــني و/أو أجهــزة األمــن العــام التــي تعمــل 

علــى معاجلتــه.62
مــن جهــة أخــرى ال يلــزم القانــون قــوى األمــن بنشــر تقاريــر عملهــا علمــاً بــأّن املمارســات الفضلــى تقتضــي حســب مؤّشــر 
البيانــات املفتوحــة لالنتخابــات -وهــو مؤّشــر دولــي- أن تنشــر مؤسســات تنفيــذ القوانــني و/أو املؤسســات األمنيــة كافــة 
اخلطــط التــي ال تتضّمــن معلومــات حّساســة عــن كيفيــة نشــر القــوى األمنيــة، فضــاًل عــن اســتراتيجية توزيــع املوّظفــني 
العاملــني يف مكاتــب االقتــراع خــالل يــوم االنتخابــات، مبــا يف ذلــك عــدد الضبــاط األمنيــني الذيــن ينبغــي أن يتواجــدوا 
يف كّل مكتــب. كمــا يجــدر بجهــاز الشــرطة أن يجمــع معلومــات عــن حــوادث العنــف االنتخابــي، ويضعهــا مبتنــاول 
العامــة، ويجــب أن تكــون تقاريــر حــوادث العنــف االنتخابــي مفّصلــة وأن تشــمل نــوع احلادثــة، وتاريخهــا، ووقتهــا، ومــكان 

60  األسطل، مصدر سابق

61  د. أمين دراغمة النائب يف املجلس الترشيعي الثاين من كتلة التغيري واإلصالح. مقابلة هاتفية بتاريخ 2021/4/11 
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وقوعهــا، فضــاًل عــن الضحايــا، واملرتكبــني، والشــهود، ونوعهــم االجتماعــي، وســنهم، وانتماءاتهــم احلزبيــة إن توافــرت، 
ــة  ــة، فتشــمل معلومــات عــن كيفي ــات املســتقاة مــن املؤسســات القضائي ــا جــرى. أمــا البيان ــز مل ــب وصــف وجي ــى جان إل
معاجلــة الشــكاوى املتعلقــة بأعمــال العنــف واإلجــراءات األمنيــة خــالل االنتخابــات، مبــا يف ذلــك مراجعــة هيكليــة العمــل 

القانونيــة إن توافــرت، والنظــر يف طريقــة الفصــل القانونــي يف احلــوادث األمنيــة املتعلقــة باالنتخابــات	6.
وتلتــزم اللجنــة أيضــاً بنشــر تقريرهــا الســنوي علــى صفحتهــا، إذ يظهــر آخــر تقريــر ســنوي للعــام 2019 ويتضمــن 

إجنــازات اللجنــة وأعمالهــا، باإلضافــة إلــى موازنتهــا الســنوية ولكــن بشــكل مقتضــب	6.
وعلــى الرغــم مــن كافــة النصــوص القانونيــة التــي تعــزز شــفافية العمليــة االنتخابــات إاّل أّن قانــون االنتخابــات لــم يلــزم 

جلنــة االنتخابــات بنشــر التقاريــر املاليــة للقوائــم.
بشــكل عــام تعتبــر اللجنــة مســؤولة عــن توفيــر املعلومــات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة وأطرافهــا، وهــي ال تتلقــى تقاريــر 
مــن قــوى األمــن القائمــة علــى حمايــة العمليــة االنتخابيــة، بــل علــى العكــس جتــري متابعتهــم ومراقبتهــم مــن قبــل مســؤول 

مركــز االقتــراع، إلــى جانــب املراقبــني احملليــني والدوليــني.
ــى صفحتهــا  ــداً عل ــة، وحتدي ــة االنتخابي ــة عــن العملي ــة ومنتظمــة ومتكامل ــة بنشــر املعلومــات بصــورة دوري وتقــوم اللجن
اإللكترونيــة، كمــا أّنهــا تســتخدم النشــرات الورقيــة واأللــواح والرســائل النصيــة لتوضيــح وإيصــال إجــراءات ومعلومــات 

اللجنــة للمواطنــني داخــل املراكــز االنتخابيــة املنتشــرة يف كافــة التجمعــات الســكانية، مبــا فيهــا املناطــق املهمشــة.
مــن جانــب آخــر ال يوجــد مــا يلــزم محكمــة االنتخابــات بنشــر تفاصيــل القضايــا املنظــورة أمامهــا، وأشــار ماجــد العــاروري 
إلــى أّن احملكمــة تكتفــي باملنــاداة برقــم القضيــة فقــط دون الطاعنــني، وهــذا يعنــي أّنهــا تكــون معروفــة لــدى األطــراف 

الرســمية فقــط يف احملكمــة بينمــا ال تعــرف لــدى املراقبــني املتواجديــن يف قاعتهــا65.

مصادر التمويل
حظــر قانــون االنتخابــات يف املــادة )68 ( علــى أّي قائمــة انتخابيــة أو مرّشــح يشــترك يف االنتخابــات احلصــول علــى أمــوال 
حلملتــه االنتخابيــة مــن أّي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وقــد نــّص القانــون 
علــى آليــة إلــزام كل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات، وكّل مرّشــح شــارك فيهــا، بــأّن يقــدم إلــى اللجنــة خــالل 
مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة، بيانــاً مفصــالً بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل 

عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة.
وأعطــى القانــون احلــّق للجنــة االنتخابــات أن تطلــب تدقيــق الكشــوفات املاليــة املشــار إليهــا مــن مدقــق حســابات قانونــي 
دون إلزامهــا بذلــك. ويعتبــر هــذا النــص رقابــة الحقــة علــى مصــادر التمويــل، لكــّن القانــون لــم ينــص علــى آليــة رقابــة 
احلصــول علــى التمويــل أثنــاء عمليــة الترشــح، علمــاً بأّنــه نــص علــى عقوبــات توحــي بوجــود رقابــة للتمويــل أثنــاء الترشــح، 
ــه »يعاقــب باحلبــس ملــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تقــّل عــن ســتة آالف  حيــث نصــت املــادة )111( علــى أّن
دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً أو بالعقوبتــني معــاً كّل مــن خالــف أحــكام املادتــني )68، 69( مــن 
هــذا القانــون، وللمحكمــة اســتبعاد اســمه مــن قائمــة املرشــحني ومصــادرة تلــك األمــوال«.  كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أّن 
القانــون لــم يلــزم اللجنــة بنشــر هــذه التقاريــر للمواطنــني، وعلــى الرغــم مــن أنــه ال مينعهــا إاّل أّنهــا لــم تبــادر يف أّي دورة 

انتخابيــة ســابقة لنشــر هــذه التقاريــر.
ويف هــذا الســياق اعتبــر كحيــل أّن غيــاب آليــات الرقابــة علــى مصــادر التمويــل يعتبــر نقطــة ضعــف يف عمــل اللجنــة، حيث 

ال توجــد نصــوص قانونيــة ناظمــة لهــذا املوضــوع، إلــى جانــب غيــاب قانــون األحــزاب الــذي ينّظــم مصــادر متويلها66.
أّمــا فيمــا يتعلــق بســقوف التمويــل فقــد مت حتديــده يف املــادة )69( مــن قانــون االنتخابــات، حيــث حظــرت املــادة علــى أّي 
قائمــة انتخابيــة الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة إاّل يف حــدود مليــون دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة 

قانونــاً. 
مــن جهتــه أضــاف د. طالــب عــوض أّن ســقف الدعايــة االنتخابيــة هــو رقــم مّت حتديــده يف العــام 2005 ولــم يتــم حتديثــه، 
ومــع زيــادة الناخبــني والتضخــم مــن الناحيــة االقتصاديــة يعتبــر هــذا الرقــم قليــاًل، ويف ظــل غيــاب إجــراءات مــن قبــل 
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65  العاروري، مصدر سابق.

66  محيل، مصدر سابق.
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اللجنــة والقانــون لتقــدمي آليــات ملراقبــة التمويــل االنتخابــي كإلــزام كّل قائمــة بفتــح حســاب بنكــي، كان مــن األجــدر أن 
يصــدر عــن جلنــة االنتخابــات أنظمــة مقــّرة أو تعليمــات تنفيذيــة لتنظيــم هــذا اجلانــب مــن االنتخابــات.

وقــد أكــد د. أميــن دراغمــة علــى أّن الرقابــة علــى التمويــل االنتخابــي هــي مــن إحــدى الثغــرات التــي ال تســتطيع اللجنــة 
ممارســة رقابتهــا عليهــا بشــكل مباشــر ودقيــق بســبب ضعــف األحــكام القانونيــة67.

ــي أو  ــوالء احلزب ــا بال ــان إّم ــات وتتلخّص ــني أساســيتني همــا مــا يحــّرك االنتخاب ــاوي أّن ركيزت ــه أوضــح اجلرب مــن جهت
باملــال، معتبــراً أّن التمويــل االنتخابــي علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة، فــإذا لــم يكــن الــوالء للحــزب عاليــاً فســيتم 
اســتخدام املــال ســواء املشــروع الــذي نــص عليــه القانــون كمــا هــو يف قانــون االنتخابــات الفلســطيني، أو غيــر املشــروع. 
ــم  ــي يت ــة الت ــد عــدد املســاحات اإلعالني ــة كتحدي ــكل حــزب أو قائم ــط ل ــال بضواب ــرة ينظــم هــذا امل ــن يف دول كثي ولك
شــراؤها يف وســائل اإلعــالم أو اإلعالنــات أو الظهــور علــى شاشــات التلفزيــون، وغيرهــا. أمــا املــال غيــر املشــروع، فهــو 
الــذي يتــم إنفاقــه لشــراء الــوالءات ويتــم اســتخدامه علــى وجــه اخلصــوص يف الــدول الفقيــرة، وعندمــا يكــون هــذا املــال 
ــة وســتأتي  ــة أو معروفــة، فيصبــح بإمــكان احلــزب احلاكــم اســتخدام مــوارد الدول غيــر مراقــب وذا مصــادر غيــر معلن
أحــزاب أخــرى باملــال مــن مصــادر أخــرى، وتكــون هــذه املصــادر يف ظــّل غيــاب الضوابــط إّمــا داخليــة أو خارجيــة، حيــث 
تعتبــر املصــادر اخلارجيــة األخطــر ألّنهــا تنطــوي دائمــاً علــى أغــراض سياســية، وعنــد متويــل حــزب مــن اخلــارج فــإّن 

ذلــك يكــون بهــدف التأثيــر علــى نتيجــة االنتخابــات68.
وأشــار الصاحلــي إلــى أّن غيــاب آليــات الرقابــة علــى التمويــل االنتخابــي يتطلــب البحــث أكثــر يف مصــادر متويــل األحــزاب 
واحلــركات، وأّن هــذا اجلانــب يعتبــر إشــكالية كبيــرة، حيــث أّنــه مــن املعــروف أّن جــزءاً أساســياً مــن متويــل األحــزاب هــو 
متويــل خارجــي، وبالتالــي هــذا يرتبــط يف جوانــب عمــل غيــر االنتخابــات كمــا هــو احلــال يف حــركات اجلهــاد اإلســالمي 
وحمــاس وفتــح، وبالتالــي ال بــد مــن اإلشــارة إلــى مخاطــر تدخــل البتــرودوالر والتمويــل األجنبــي بشــكل أكبــر يف احلمــالت 
ــة  ــراً أّن احلــل اجلــذري لهــذا املوضــوع مرتبــط بحــدوث حال ــى ذلــك، معتب ــل عل ــم أو بالتحاي ــل قوائ ــة أو متوي االنتخابي

اســتقرار سياســي كامــل مبنــي علــى االســتقالل69.
وأضــاف الصاحلــي أّنــه يف ظــل غيــاب آليــات للرقابــة علــى التمويــل االنتخابــي يصبــح تدخــل األجهــزة األمنيــة وارداً جــداً، 
علمــاً أنّ أجهــزة األمــن باإلجمــال غيــر حياديــة يف الضفــة وغــزة، بســبب انتمــاء كلٍّ منهــا ملرجعيــة مختلفــة، وبالتالــي فــإّن 
تدخلهــا لــن يكــون حلفــظ القانــون فقــط بــل سيشــوبه شــيءٌ مــن التســييس، حيــث ميكــن عرقلــة متويــل أحــد األحــزاب أو 
القوائــم علــى حســاب حــزب آخــر، خاصــة يف ظــل وجــود حــزب حاكــم بإمكانــه اســتخدام املــوارد العامــة بصــورة واســعة 
ــرادات  ــم حمــاس يف إي ــر الرئاســة، وحتّك ــة وهــي مق ــح يف املقاطع ــة فت ــد اجتماعــات مركزي ــل عق ــا، مث يصعــب ضبطه

املعابــر وعــدم توريدهــا خلزينــة الدولــة واســتغاللها70.
مــن جانبهــا أشــارت األســطل إلــى أّن التمويــل االنتخابــي بحاجــة ألدوات رقابيــة خاصــة يف ظــل وجــود املــال السياســي 
والــذي ميكــن مالحظتــه يف فتــرة مــا قبــل االنتخابــات مباشــرة علــى شــكل معونــات ماليــة وعينيــة، األمــر الــذي يؤثــر علــى 
ــدورة  ــداً يف ال ــة والفقــر بشــكل عــام وحتدي ــة االنتخابيــة خاصــة يف ظــل اســتغالل ظــروف ارتفــاع البطال نزاهــة العملي

االنتخابيــة احلاليــة التــي تعقــد يف ظــل حالــة مــن االنهيــار االقتصــادي املرافــق النتشــار جائحــة كورونــا71.
ومــن جهتــه توّقــع اجلربــاوي أاّل يكــون للمــال السياســي دوٌر حاســٌم يف نتائــج العمليــة االنتخابيــة بســبب احتقــان املواطنــني 
علــى سياســة احلزبــني الكبيريــن، واملتوقــع أن يتــم اســتخدام صناديــق االقتــراع للمحاســبة، إلــى جانــب انقســام احلــزب 
احلاكــم )فتــح(، ومــن غيــر املتوقــع أيضــاً اســتخدامه يف تشــكيل األغلبيــة خاصــة يف ظــل النظــام االنتخابــي احلالــي الــذي 
مــن غيــر املتوقــع أن يفــرز أغلبيــة مــن قبــل حــزب واحــد )حمــاس أو فتــح(، ولذلــك فــإّن التوجــه ســيكون باجتــاه التحالفــات 

وليــس تســخير املــال السياســي لهــذه التشــكيالت72.

وفيمــا يتعلــق بتطبيــق العقوبــات علــى املخالفــني، حتــدث هشــام كحيــل عــن إحــدى الوقائــع التــي ســجل فيهــا أحــد 
املرشــحني يف حملتــه يف االنتخابــات الســابقة جتــاوزه للســقف احملــدد يف القانــون، حيــث متــت إحالــة ملفــه إلــى النيابــة 

67  دراغمة، مصدر سابق.

68  الجرباوي، مصدر سابق.

69  الصالحي، مصدر سابق.

70  املصدر السابق.

71  األسطل، مصدر سابق.

72  الجرباوي، مصدر سابق.
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ــم يؤخــذ بحقــه إجــراء أو عقوبــة	7. العامــة، ولكــن ل

- غياب قانون األحزاب وأثره على التمويل السياسي
علــى الرغــم مــن مــرور قرابــة 26 عامــاً علــى تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعقــد دورتــي انتخابــات تشــريعية 

واالســتعداد للثالثــة إاّل أّنــه ال يوجــد قانــون ينظــم عمــل األحــزاب حتــى تاريخــه.
أشــار الصاحلــي إلــى أّن الســبب وراء عــدم إصــدار قانــون لألحــزاب كان ســبباً سياســياً كمــا طــرح يف حينــه وهــو أننــا ال 
نــزال يف مرحلــة حتــرر وطنــي، ولكــن ميكــن املالءمــة بــني عــدم وجــود قانــون وبــني بعــض الضوابــط التــي ميكــن أن توضــع 

يف عمــل األحــزاب كالتمويــل	7.
وتــرى األســطل أّن القوائــم التــي تشــكل لالنتخابــات ال تنتمــي إلــى أحــزاب وإمّنــا إلــى حــركات حيــث ال ميكــن حلــزب 
سياســي أن يضــّم يف أجهزتــه ميليشــيا عســكرية لذلــك فإنهــا تعتبــر حــركات حتــرر وليســت أحزابــاً، وأضافــت أّن العــرف 
ــة مســتقلة وذات  هــو مــا ينظــم العمــل بــني الفصائــل، مؤكــدًة أّن مــن متطلبــات إجنــاز قانــون لألحــزاب هــو وجــود دول
ســيادة ومتحــررة مــن االحتــالل خاليــة مــن وجــود قــوى عســكرية متعــددة تابعــة للحــركات، وإمّنــا وجــود جيــش موحــد 

للدولــة75.

الدعاية االنتخابية

نصــت املــادة )65( مــن القانــون علــى أّن جلنــة االنتخابــات تُعــد باالشــتراك مــع وســائل اإلعــالم الفلســطينية الرســمية، 
برنامجــاً خاصــاً حتــدد فيــه األوقــات واملواعيــد املخصصــة لإلعــالم احلــر واملجانــي جلميــع املرشــحني والقوائــم يف 
االنتخابــات. كمــا نــص القانــون علــى ضــرورة إتاحــة فــرص متكافئــة ومناســبة للمرشــحني والقوائــم للمشــتركني يف 
االنتخابــات، وحفــظ احلــق ملــن يرغــب باالعتــراض علــى البرنامــج املذكــور إلــى اللجنــة التــي يتعــني عليهــا أن تبــت فيــه 

خــالل مــدة أقصاهــا أربــع وعشــرون ســاعة.

ــه لــم ينظــم اإلعــالم اخلــاص، الــذي  تشــير املــادة أعــاله إلــى أّن القانــون نظــم اجلانــب املتعلــق باإلعــالم الرســمي، لكّن
ــني  ــور الناخب ــى جمه ــر إل ــق وصــوالً أكب ــى حتق ــاًل أعل ــك متوي ــي متل ــة الت ــة للتنافــس، فالقائم ــح الســاحة احلقيقي يصب
والتأثيــر فيهــم علــى حســاب القوائــم األخــرى، وهــذه النقطــة حتســب لصالــح األحــزاب الكبــرى التــي متتلــك متويــاًل أكبــر 

علــى حســاب األحــزاب األصغــر أو قوائــم املســتقلني أو الشــباب.

ويتــم الرصــد عــن طريــق املراقبــني احملليــني والدوليــني أو عــن طريــق موظفــي جلنــة االنتخابــات يف مراكــز االقتــراع، أو 
تقــدمي شــكوى بذلــك. وقــد ورد يف تقريــر جلنــة االنتخابــات اخلــاص باالنتخابــات التشــريعية الثانيــة يف العــام 2006، أّن 
اللجنــة اســتقبلت 		1 شــكوى خطيــة ضــد مرشــحني وقوائــم ملخالفــة أحــكام الدعايــة االنتخابيــة، ولكــن مــن غيــر الواضــح 

يف التقريــر إذا مت تطبيــق عقوبــات بحــق املخالفــني أم ال.

وأوضــح املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات أّن اللجنــة تّتبــع مجموعــة مــن اإلجــراءات يف رصــد الدعايــة االنتخابيــة، ففــي 
االنتخابــات التشــريعية عــام 2006 مت التعاقــد مــع مؤسســة إعالميــة فلســطينية تعمــل لصالــح اللجنــة لرصــد التغطيــة 
ــالث  ــة الصحــف الفلســطينية الرئيســية الث ــا. كمــا متــت مراقب ــر حوله ــات التشــريعية وعمــل تقري ــة لالنتخاب اإلعالمي
)القــدس واأليــام واحليــاة اجلديــدة(، باإلضافــة إلــى مراقبــة عــدد مــن برامــج احملطــات التلفزيونيــة احملليــة والفضائيــة 
مــن خــالل طاقــم مــن جامعــي املعلومــات، واملراقبــني، ومعــدّي التقاريــر، واإلعالميــني واحملللــني والباحثــني واخلبــراء76. 

وقــد ضمــن قانــون االنتخابــات العامــة التدقيــق علــى العمليــات االنتخابيــة ومــن بينهــا الدعايــة االنتخابيــة مــن أطــراف 
خــارج اللجنــة وهــم املراقبــون احملليــون والدوليــون ومندوبــو الصحافــة واإلعــالم احملليــون والدوليــون، وضمــن القانــون 
لهــم التســهيالت مــن قبــل جميــع الهيئــات واألشــخاص الذيــن يقومــون بتنفيــذ قانــون االنتخابــات وطلــب مــن أفــراد 

الشــرطة علــى وجــه اخلصــوص تقــدمي جميــع التســهيالت لهــم.

73  كحيل، مصدر سابق.

74  الصالحي، مصدر سابق.

75  األسطل، مصدر سابق.
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وأشــار كحيــل إلــى أّنــه ال توجــد آليــات رقابيــة لــدى اللجنــة لرصــد اســتغالل املــال العــام أو مــوارد الدولــة أثنــاء الدعايــة وأشــار كحيــل إلــى أّنــه ال توجــد آليــات رقابيــة لــدى اللجنــة لرصــد اســتغالل املــال العــام أو مــوارد الدولــة أثنــاء الدعايــة 
ــا. كمــا أشــار  ــا له ــا فــور وصوله ــة بالتحقــق منه ــث تقــوم اللجن ــا شــكوى بهــذا اخلصــوص، حي ــة إاّل إذا وردته ــا. كمــا أشــار االنتخابي ــا له ــا فــور وصوله ــة بالتحقــق منه ــث تقــوم اللجن ــا شــكوى بهــذا اخلصــوص، حي ــة إاّل إذا وردته االنتخابي
ــع النشــاط احلزبــي  ــا قانــون أحــزاب مقــرٍّ مين ــو كان لدين ــع النشــاط احلزبــي عــوض إلــى أّن هــذه اإلشــكاليات كان مــن املمكــن جتاوزهــا ل ــا قانــون أحــزاب مقــرٍّ مين ــو كان لدين عــوض إلــى أّن هــذه اإلشــكاليات كان مــن املمكــن جتاوزهــا ل

ــة. ــة.داخــل املؤسســات العام داخــل املؤسســات العام

فاعلية الرقابة واملساءلة املجتمعية على االنتخابات
تنــص املــادة )70( مــن قانــون االنتخابــات العامــة علــى أن جتــري العمليــات االنتخابيــة بجميــع مراحلهــا املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بشــفافية وعالنيــة، مبــا يضمــن متكــني املراقبــني ووســائل اإلعــالم مــن مراقبــة هــذه العمليــات 
يف جميــع مراحلهــا، ومتكــني مندوبــي الصحافــة واإلعــالم مــن تغطيــة هــذه االنتخابــات. )2- يتــم اعتمــاد املراقبــني 
احملليــني والدوليــني ومندوبــي الصحافــة واإلعــالم احملليــني والدوليــني مــن قبــل اللجنــة، وتصــدر اللجنــة بطاقــة اعتمــاد 
ملــن يطلبهــا منهــم وفقــاً لإلجــراءات اخلاصــة بذلــك. 	- علــى جميــع الهيئــات واألشــخاص الذيــن يقومــون بتنفيــذ أحــكام 
هــذا القانــون، وعلــى أفــراد الشــرطة تقــدمي جميــع التســهيالت لــكّل مــن يحمــل بطاقــة اعتمــاد وفــق مــا ذكــر يف الفقــرة 

)2( أعــاله(.
كمــا تنــص املــادة )12( علــى إلــزام جلنــة االنتخابــات بعــد انتهــاء االنتخابــات بنشــر تقريــر مالــي وإداري عــن نشــاطاتها، 
وذلــك خــالل مــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات، وأن تقــدم نســخة منــه للرئيــس واملجلــس 

التشــريعي.
ويف ذات الوقــت ال توجــد نصــوص قانونيــة تلــزم احملاكــم أو قــوى األمــن بتقــدمي تقاريــر عــن عملهــا أثنــاء العمليــة 

االنتخابيــة، وأوضــح كحيــل أيضــاً أّن هــذه األطــراف ال تقــدم تقاريــر للّجنــة عــن عملهــا.

أنظمة الشكاوى اخلاصة بالعملية االنتخابية
لــم يــرد يف القانــون نصــوص صريحــة علــى وجــود آليــات أو أنظمــة بشــأن الشــكاوى اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة حيــث 
ــل إجــراءات تقــدمي  ــر دلي ــام 2021 بتطوي ــات يف الع ــة االنتخاب ــات. قامــت جلن ــى تقــدمي الطعون ــون فقــط عل ركــز القان
االعتراضــات والشــكاوى، حيــث يشــمل كافــة التفاصيــل املتعلقــة بآليــات تقــدمي العرائــض والشــكاوى وتقدميهــا للّجنــة أو 

دوائرهــا املنتشــرة يف احملافظــات للــرد عليهــا77.
ويف ذات الســياق أشــار كحيــل إلــى أّن هنــاك تفاهمــات بــني اللجنــة والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان )ديــوان املظالــم( 

فيمــا يتعلــق بتلقيهــا الشــكاوى املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة.
وأضــاف أّن اللجنــة قامــت بتطويــر ونشــر وثيقــة قواعــــد ســــلوك املراقبيــــن ووكالء القوائــم االنتخابيــة يف الرقابــة علــى 
العمليــة االنتخابيــة توضــح فيهــا حقوقهــم والتزاماتهــم، وآليــات تقــدمي الشــكاوى مــن طرفهــم78، وتقــوم بتقــدمي توعيــة 

وتثقيــف وتقــدمي نشــرات للــوكالء واملراقبــني أثنــاء العمليــة االنتخابيــة79.
كمــا أشــار تقريــر االنتخابــات التشــريعية 2006 إلــى أّن العديــد مــن هيئــات الرقابــة احملليــة والدوليــة أصــدرت تقاريرهــا 
حــول االنتخابــات التشــريعية بكافــة مراحلهــا، واعتمــدت تلــك التقاريــر علــى املالحظــات املقدمــة مــن املراقبــني بنــاًء علــى 

رصدهــم ملختلــف جوانــب العمليــة االنتخابيــة، وقــد نشــرت اللجنــة مــع التقريــر ملحقــني لتقاريــر محليــة ودوليــة.
ــة  ــة االنتخابي ــق بالعملي ــة ومســاءلة تتعل ــر حتليلي ــل تقاري ــي بعم ــع املدن ــوم بعــض مؤسســات املجتم ــة أخــرى تق ــن جه م
وتشــترك اللجنــة يف نقــاش نتائجهــا وتوصياتهــا، وتســتجيب غالبــاً للتوصيــات، كمــا هــو احلــال يف التقاريــر التــي يعّدهــا 

ائتــالف أمــان وتنشــر لالطــالع80.
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79  كحيل، مصدر سابق.
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العملية االنتخابية للسلطة التشريعية ونزاهة احلكم يف فلسطني

	5

واقع السلطة التشريعية

إّن واقــع النظــام االنتخابــي للســلطة التشــريعية ونتائــج االنتخابــات يســتوجب بالضــرورة دراســة واقــع الســلطة التشــريعية 
التــي تعتبــر وليــدة نتائــج العمليــة االنتخابيــة والتشــريعية برمتهــا، إذ ينظــر إلــى شــكل التركيبــة الناجتــة عــن االنتخابــات 
ــى  ــة وســن التشــريعات التــي متارســها الســلطة التشــريعية عل ــى نظــم املســاءلة والرقاب ــى أّنهــا مدخــل للســيطرة عل عل
الســلطة التنفيذيــة، فــإذا التقــت مصالــح الســلطتني أو مت التحكــم بالســلطة التشــريعية ضعفــت وتزعزعــت قيــم نزاهــة 
احلكــم يف النظــام السياســي، وإذا أنتــج النظــام االنتخابــي ســلطة تشــريعية تتمتــع بالقــوة واالســتقاللية تعــززت نزاهــة 

احلكــم يف النظــام السياســي.

وجود إطار قانوني ناظم ألعمال السلطة التشريعية، ويحقق استقاليتها
يُعتبــر النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي املرجعيــة القانونيــة التــي تنظــم أعمــال املجلــس التشــريعي، باإلضافــة إلــى 
بعــض بنــود القانــون األساســي. وعلــى الرغــم مــن أّن النظــام الداخلــي الــذي جــرى إعــداده مــن قبــل املجلــس التشــريعي 
لــم يرتــِق إلــى درجــة القانــون، إاّل أّنــه يعتبــر املرجعيــة القانونيــة األساســية يف أعمالــه، حيــث جــرت صياغتــه علــى أســس 
تقــوم علــى اســتقاللية املجلــس والفصــل بــني الســلطات، ومــع ذلــك توجــد بعــض املــواد يف النظــام تتيــح لرئيــس الدولــة 
ــم أعمــال أعضــاء املجلــس بقانــون واجبــات وحقــوق  التحكــم يف بعــض أعمــال املجلــس مثــل افتتــاح الــدورات، كمــا تُنظَّ

أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 	200م.

واســتناداً إلــى هــذه القوانــني )القانــون األساســي، والنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، وقانــون واجبــات وحقــوق 
أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 	200م(، ميتلــك املجلــس التشــريعي العديــد مــن أدوات الرقابــة واملســاءلة 
ــم ينظــم  ــى حــد ســحب الثقــة مــن احلكومــة، لكــن ل ــة بأذرعهــا لتصــل إل ــة ومســاءلة الســلطة التنفيذي ــه مــن رقاب متّكن
القانــون األساســي أو النظــام الداخلــي أدوات مســاءلة ومحاســبة رئيــس الدولــة، علــى الرغــم مــن النــص علــى أّن رئيــس 

الســلطة الوطنيــة يــؤدي القســم أمــام املجلــس التشــريعي.
ــة خاصــة مؤسســات  ــد مــن املناصــب يف الدول ــح الثقــة للعدي ــون األساســي الســلطة التشــريعية حــق من ــح القان كمــا من

ــوان املوظفــني. ــة ودي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــا كدي ــب االســتقاللية يف عمله ــي تتطل ــة الت الدول
ويؤكد القانون األساســي الفلســطيني املعدل لســنة 2005 على مبدأ فصل الســلطات )التشــريعية والتنفيذية والقضائية( 
يف النظــام السياســي الفلســطيني، حيــث تنــص املــادة الثانيــة علــى أّن »الشــعب مصــدر الســلطات وميارســها عــن طريــق 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــني الســلطات علــى الوجــه املبــني يف هــذا 
القانــون األساســي«. كمــا تنــص املــادة اخلامســة علــى أّن »نظــام احلكــم يف فلســطني نظــام دميقراطــي نيابــي يعتمــد علــى 
التعدديــة السياســية واحلزبيــة ويُنتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــاً مباشــراً مــن قـــبل الشــعب وتكــون احلكومــة 

مســؤولة أمــام الرئيــس واملجلــس التشــريعي الفلســطيني«.
ومــع ذلــك توجــد بعــض اإلشــكاليات يف هــذا الفصــل تبــرز فيهــا مجــاالت تدخــل النظــام السياســي، إذ بإمــكان بعــض 
ــني إجــراًء  ــال يشــكل نشــر القوان ــى ســبيل املث ــة التحكــم بأعمــال الســلطة التشــريعية، فعل مؤسســات الســلطة التنفيذي
ــة بديــوان الفتــوى والتشــريع  إداريــاً ال ينفــذ القانــون إاّل بــه، ويبــرز يف هــذا املجــال دور حتكــم الســلطة التنفيذيــة ممثل
لـَـت مجموعــة كبيــرة مــن التشــريعات املقــّرة بســبب عــدم النشــر  التابــع ملجلــس الــوزراء بعمليــة النشــر، حيــث ســبق وأن ُعطِّ
بحجــج ومبــررات متعــددة أبرزهــا عــدم توفــر املــوارد املاليــة الالزمــة، إلــى جانــب عــدم االلتــزام بوضــع األنظمــة واللوائــح 
التنفيذيــة للقوانــني املقــّرة، أو مــرور مــدة زمنيــة طويلــة قبــل وضــع وإصــدار هــذه األنظمــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، األمــر 

الــذي عّطــل تطبيــق العديــد مــن القوانــني81.
وقــد أكــد د. أميــن دراغمــة علــى أّن القانــون ينظــم ويؤكــد علــى مهــام ودور املجلــس التشــريعي ومبــدأ الفصــل بــني 
الســلطات وعــدم التدخــل يف أعمــال الســلطة التشــريعية، ولكــّن املشــكلة هــي عــدم االلتــزام بالقانــون، فالســلطة التنفيذيــة 
تســتطيع أن تتدخــل وتؤثــر يف عمــل املجلــس التشــريعي، األمــر الــذي يعكــس عــدم احتــرام ســيادة القانــون82. ويف هــذا 
الســياق أكــد الســيد بســام الصاحلــي علــى أّن الكتــل البرملانيــة لــم تقــم بــدور قــوي حلمايــة الســلطة التشــريعية، فكتلــة 
ــأاّل تــؤدي الســلطة  ــة فتــح، وبالتالــي فــإّن الكتلتــني ســمحتا ب حمــاس متاهــت مــع الســلطة التنفيذيــة وكذلــك فعلــت كتل
التشــريعية دورهــا كمــا هــو يف القانــون. وعلــى الرغــم مــن وجــود ثغــرات يف القانــون تســمح بالتداخــل بــني الســلطات، إاّل 



أّن املشــكلة األكبــر ليســت يف القانــون بقــدر مــا هــي يف إدراك النــّواب لدورهــم املســتقل يف حمايــة الســلطة التشــريعية	8.   
ويف ظــل الوضــع احلالــي الــذي يشــهد تعطــل الســلطة التشــريعية، أكــد أمــني عــام املجلــس إبراهيــم خريشــة أّنــه يصعــب 
قيــاس مــدى الفصــل بــني الســلطات، حيــث يشــهد الوضــع احلالــي حتكــم الســلطة التنفيذيــة بكافــة مؤسســات الدولــة، 
وأشــار خريشــة إلــى أّنــه يف حــال تفعيــل املجلــس فمــن املتوقــع عــودة اســتقرار الفصــل بــني الســلطات، كمــا كان يف 

الســابق، أي قبــل تعطيــل الســلطة التشــريعية	8.

سلطة إصدار التشريعات املمنوحة للجهات التنفيذية ودورها يف نزاهة احلكم
منــح القانــون األساســي رئيــس الســلطة الوطنيــة احلــق يف إصــدار القوانــني بعــد إقرارهــا مــن املجلــس التشــريعي خــالل 
ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا إليــه، كمــا أتــاح القانــون األساســي للرئيــس أن يعيــد القوانــني إلــى املجلــس خــالل ذات 
املــدة مشــفوعة مبالحظاتــه وأســباب اعتراضــه، وإاّل اعتبــرت ُمصــدرة وتُنشــر فــوراً يف اجلريــدة الرســمية. وتعتبــر 
القوانــني نافــذة فقــط عنــد نشــرها يف اجلريــدة الرســمية التــي تصــدر عــن ديــوان الفتــوى والتشــريع الــذي يتبــع ملجلــس 
ــل  ــي ال حتتم ــة يف حــاالت الضــرورة الت ــس الســلطة الوطني ــادة )		( لرئي ــون األساســي يف امل ــح القان ــا من ــوزراء، كم ال
ــس  ــى املجل ــا عل ــون، ويجــب عرضه ــوة القان ــا ق ــس التشــريعي، إصــدار قــرارات له ــاد املجل ــر أدوار انعق ــر يف غي التأخي
التشــريعي يف أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور هــذه القــرارات وإاّل زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، أّمــا إذا عرضــت 

علــى املجلــس التشــريعي علــى النحــو الســابق ولــم يقّرهــا، زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون.
وعلــى الرغــم مــن النــص الواضــح يف املــادة بــأّن هــذه الصالحيــة يتــم اســتخدامها يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل 
التأجيــل، إاّل أّن واقــع احلــال كان مغايــراً متامــاً، فمنــذ العــام 2007 )تعّطــل املجلــس التشــريعي( جــرى إصــدار قرابــة 
260 قــراراً بقانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة85 لــم تتوفــر يف الكثيــر منهــا حــاالت الضــرورة، وطالــت كافــة مناحــي 

احليــاة مبــا فيهــا قطــاع العدالــة والقضــاء.
ففــي مالحظــات قدمتهــا مؤسســة احلــق علــى القــرارات بقانــون لســنة 2020 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
واحملاكــم اإلداريــة وتشــكيل احملاكــم، أشــارت املؤسســة إلــى أّن عمليــة إقــرار القــرارات بقوانــني املذكــورة انطــوت علــى 
تضــارب خطيــر للمصالــح، كمــا اعتراهــا انعــدام النزاهــة والشــفافية يف آليــة إعدادهــا وإقرارهــا، مبــا يثيــر العديــد مــن 
التســاؤالت بشــأن نزاهــة احلكــم يف فلســطني، كمــا أّنهــا اشــتملت علــى العديــد مــن االنتهــاكات ملبــادئ ســيادة القانــون 
والفصــل بــني الســلطات واســتقالل الســلطة القضائيــة. وأفصحــت هــذه القــرارات بقوانــني عــن اعتــداء جسيم مارســته 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتني التشــريعية والقضائيــة، وصدورهــا قبــل صــدور مرســوم الدعــوة إلجــراء االنتخابــات 
التشــريعية والرئاســية، وأظهــرت القــرارات بقوانــني يف الســلطة القضائيــة النوايــا لــدى الســلطة التنفيذيــة بالســيطرة 

علــى القضــاء، وذلــك مــن خــالل ســيطرتها علــى تعيــني القضــاة وعزلهــم86. 
هــذا إلــى جانــب تعديــل بعــض القوانــني التــي تشــكل تضاربــاً واضحــاً للمصالــح مثــل القــرار بقانــون رقــم )	( لســنة 2020 
بشــأن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــني رقــم )11( لســنة 	200 
وتعديالتــه، وقــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2020 بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 2006 وتعديالتــه 

واللذيـْـن مت التراجــع عنهمــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة بســبب ضغــط الشــارع الفلســطيني.

دور كتل املعارضة يف أعمال السلطة التشريعية
نــص النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي يف املــادة )5( علــى أّنــه يجــوز لعــدد مــن األعضــاء جتمعهــم أهــداف أو مصالــح 
مشــتركة التجمــع أو االنتظــام يف كتلــة برملانيــة شــريطة أاّل يقــل عددهــم عــن نســبة %5 مــن مجمــوع عــدد أعضــاء 

83  الصالحي، مصدر سابق.

84  إبراهيم خريشة. أمني عام املجلس الترشيعي الفلسطيني. مقابلة بتاريخ 2021/4/13.

/https://felesteen.ps/post  85

86  املحامي أرشف أبو حية. مالحظات مؤسسة الحق عىل القرارات بقانون لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية واملحاكم اإلدارية وتشكيل املحاكم. مؤسسة الحق، رام الله 10، فرباير 2021 عىل رابط 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/17892.html
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املجلــس، وتعتبــر هــذه املــادة ضمانــة إليجــاد دوٍر ألعضــاء املعارضــة وجمعهــم بكتلــة تترتــب عليهــا العديــد مــن األدوار يف 
التأثيــر والقــرارات وإبــداء الــرأي. كمــا ُمِنَحــت كلُّ كتلــة أيضــاً احلــّق يف أن تضــع الئحــة لتنظيــم عملهــا.

وأشــار الصاحلــي إلــى أّن احتــرام دور كتــل املعارضــة حتقــق نتيجــة االســتعداد للعمــل املشــترك داخــل املجلــس أكثــر مــن 
االحتــكام للنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، مبعنــى أّن آليــات العمــل الرســمية قــد تضعــف مــن دور املعارضــة إذا لــم 
يكــن هنــاك اســتعداد مــن الكتــل الكبــرى لفتــح هامــش أوســع للمعارضــة، فنظــام املجلــس ينــص علــى أّن الكتلــة البرملانيــة 
ــم يتوفــر هــذا الشــرط يف أي قائمــة، لذلــك قــام املجلــس باعتمــاد  يجــب أن يكــون فيهــا %5 مــن األعضــاء وبالتالــي ل
القوائــم بــدل الكتــل برغبــٍة وإرادٍة مــن الكتــل األكبــر، وبالتالــي فــإّن النظــام نفســه ال يتيــح قــدراً كافيــاً لهــذا الــدور مــا لــم 

يكــن هنــاك اســتعداد مــن قبــل الكتــل البرملانيــة الكبــرى87.
ــرام  ــة االحت ــى مرحل ــم يصــل إل ــس ل ــي أّن املجل ــس التشــريعي الثان بينمــا أوردت األســطل مــن خــالل جتربتهــا يف املجل
املتبــادل بــني الكتــل، حيــث لــم حتتــِو الكتلــة األكبــر الكتــل األخــرى، وكانــت هنــاك محاولــة هيمنــة علــى املجلــس مــن قبــل 

الكتلــة األكبــر التــي لــم تعــِط الــدور احلقيقــي للمعارضــة88.
وأشــار دراغمــة إلــى أّن الكتــل لــم تنجــح يف احلفــاظ علــى نتائــج االنتخابــات وهــي وجــود كتلــة فائــزة وكتــل معارضــة، 
ــم تســمح بأخــذ دورهــا يف تشــكيل احلكومــة بشــكل حــّر وأن  ــة ول ــم تنجــح اســتعانت بالســلطة التنفيذي ــي ل ــل الت فالكت

ــون89. ــس التشــريعي بالقان متــارس دورهــا يف املجل

حصانة أعضاء السلطة التشريعية 
نصــت املــادة )95( مــن النظــام الداخلــي علــى بنــود احلصانــة التــي يتمتــع بهــا النــواب أثنــاء عملهــم مثــل عــدم مســاءلتهم 
جزائيــاً أو مدنيــاً بســبب الوقائــع التــي يوردونهــا أو اآلراء التــي يبدونهــا أو التصويــت يف اجللســات العلنيــة أو الســرية ويف 
أعمــال اللجــان، أو أّي عمــل يقومــون بــه خــارج املجلــس مــن أجــل متكينهــم مــن أداء مهامهــم النيابيــة. كمــا نــص النظــام 
الداخلــي علــى أّن األعضــاء يتمتعــون باحلصانــة طيلــة واليــة املجلــس وال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة اتخــاذ أّيــة 
إجــراءات جزائيــة ضــد أّي عضــو، علــى أن يبلــغ املجلــس فــوراً باإلجــراءات املتخــذة ضــد العضــو ليتخــذ املجلــس مــا يــراه 
مناســباً، وتتولــى هيئــة املكتــب هــذه املهمــة إذا لــم يكــن املجلــس منعقــداً. ونــص أيضــاً علــى أّنــه ال يجــوز للعضــو التنــازل 
عــن احلصانــة مــن غيــر موافقــة مســبقة مــن املجلــس ويصــدر القــرار باملوافقــة باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس وال تســقط 

احلصانــة بانتهــاء العضويــة وذلــك يف احلــدود التــي كانــت تشــملها مــدة العضويــة.
أشــار أمــني عــام املجلــس إلــى أّن وضــع حصانــة النــواب مــا قبــل املجلــس التشــريعي املنتخــب يف العــام 2006 كان مصانــاً، 
وأّن بعــض حــاالت املــّس باحلصانــة الســابقة لهــذا التاريــخ اقتصــرت علــى حــوادث متفرقــة كمــا يحصــل يف العديــد مــن 

الدول90.
مــن جهتهــا أشــارت األســطل إلــى أّن بعــض اجلهــات يغيــب عنهــا فهــم املعنــى احلقيقــي للحصانــة اخلاصــة بالنــواب، وأّن 
ــى ســبيل  ــر عل ــى املعاب ــن عل ــة ميكــن تســجيلها يف هــذا املجــال كموظفــي اجلمــارك املتواجدي بعــض التصرفــات الفردي
املثــال91.  وأوضــح دراغمــة أّن العديــد مــن النــواب مت اقتحــام بيوتهــم ومصــادرة حواســيبهم ووثائــق خاصــة بهــم، واقتحــام 
ــة التغييــر واإلصــالح، كمــا لــم يســمح لهــم بتجديــد جوازاتهــم الدبلوماســية إضافــة إلــى  بعــض مكاتــب النــواب مــن كتل

قطــع رواتبهــم92.

االستقال املالي واإلداري للسلطة التشريعية 
ــك كان ال  ــن ذل ــاً م ــه »وانطالق ــى أّن ــص عل ــي تن ــس التشــريعي الت ــي للمجل ــة النظــام الداخل ــا ورد يف مقدم باســتثناء م

87  الصالحي، مصدر سابق.

88  األسطل، مصدر سابق.

89  دراغمة، مصدر سابق.

90  خريشة، مصدر سابق .

91  األسطل، مصدر سابق.

92 دراغمة، مصدر سابق.
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بــد مــن وضــع أســس يعمــل مــن خاللهــا املجلــس التشــريعي املنتخــب، تقــوم علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــني الســلطات، 
ــة ومحاســبتها«، ال  ــة أعمــال الســلطة التنفيذي ــا يف التشــريع ومراقب ــد اســتقاللية الســلطة التشــريعية وحقه ــذي يؤك ال
توجــد أّيــة نصــوص صريحــة تنــص علــى متتــع املجلــس باالســتقالل اإلداري واملالــي، لذلــك ينطــوي مفهــوم االســتقالل 
اإلداري واملالــي يف املجلــس التشــريعي كغيــره مــن املؤسســات ذات النظــام املالــي واإلداري اخلــاص علــى غمــوض املفهــوم 
واســتخداماته. وعلــى الرغــم مــن وجــود نظــام مالــي للمجلــس إاّل أّن موظفــي املجلــس التشــريعي يخضعــون لقانــون 

اخلدمــة املدنيــة ويحصلــون علــى رواتبهــم مــن خزينــة الدولــة.
وأشــار الصاحلــي إلــى أّنــه كلمــا كانــت موازنــة املجلــس مســتقلة وبعيــدة عــن الســلطة التنفيذيــة كلمــا كان ذلــك أفضــل، 
ومبــا يضمــن آليــات الرقابــة. وأضافــت األســطل أّن الســلطة التنفيذيــة وبســبب غيــاب دور املجلــس التشــريعي ســجلت 
نوعــاً مــن التحكــم مبوازنــة املجلــس، مــن خــالل تأخيــر حتويــل املوازنــة اخلاصــة باملجلــس وعــدم حتويلهــا بشــكل كامــل، 
وأكــدت أّن موازنــة الســلطة التشــريعية يجــب أن تكــون مســتقلة وموجــودة مبركــز مالــي خــاص باملجلــس ولــه حــق 
التصــرف بهــا دون اللجــوء للســلطة التنفيذيــة، مــع وجــود آليــات رقابــة فاعلــة علــى الصــرف، حيــث أّن حتّكــم الســلطة 
ــى ضغوطــات  ــة إل ــة يف أوقــات معّين ــة صــرف املوازن ــث احتاجــت عملي ــا تتحكــم بالقــرار، حي ــال يجعله ــة يف امل التنفيذي

كبيــرة علــى الســلطة التنفيذيــة	9.
إداريــاً، أشــار إبراهيــم خريشــة أمــني عــام املجلــس إلــى أّن للمجلــس التشــريعي نظامــاً ماليــاً مســتقاًل منــذ نشــوئه، حيــث 
ــة  ــة العامــة وجتــري إدارة العملي ــود املوازن ــد مــن بن ــة املجلــس كبن ــى ذلــك، وتظهــر موازن حــرص املجلــس التشــريعي عل
املاليــة بشــكل مســتقل، وال عالقــة للســلطة التنفيذيــة بــإدارة أمــوال املجلــس إاّل مــن خــالل توريــد املوازنــة، وأضــاف أّنــه 
يف الوضــع الطبيعــي للمجلــس، لــم يكــن للســلطة التنفيذيــة أّي تدخــل يف اإلدارة املاليــة للســلطة التشــريعية، ولكــن منــذ 
تعطــل املجلــس اختلــف الوضــع وأصبــح للســلطة التنفيذيــة بعــض التدخــالت يف اإلدارة املاليــة للســلطة التشــريعية فيمــا 

يعتبــر وضعــاً اســتثنائياً	9.
حتــى تاريخــه ال يوجــد قانــون خــاص بالعاملــني يف الســلطة التشــريعية، وقــد أشــار أمــني عــام املجلــس إبراهيــم خريشــة 
إلــى أّن العاملــني يف املجلــس التشــريعي يخضعــون لقانــون اخلدمــة املدنيــة مــن حيــث احلقــوق وشــروط العمــل والتوظيــف، 

ولكّنهــم مســتقلون فيمــا يتعلــق بالشــأن الداخلــي95.

مكافآت وامتيازات أعضاء السلطة التشريعية أثناء العضوية وبعد انتهائها
نظــم قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــني رقــم )11( لســنة 	200م 
وتعديالتــه مكافــآت وامتيــازات أعضــاء املجلــس التشــريعي وتقاعدهــم أيضــاً، ويحصــل أعضــاء املجلــس أثنــاء توليهــم 
مناصبهــم علــى مكافآتهــم مــن خزينــة الدولــة، كمــا يحصلــون علــى تقاعدهــم أيضــاً مــن هــذه اخلزينــة. حيــث يتقاضــى 
رئيــس املجلــس مكافــأة شــهرية قدرهــا )000	( دوالر وتدفــع لــه عــن الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ توليــه ملنصبــه وحتــى 
انتهــاء فتــرة واليتــه أو شــغور مركــزه أيهمــا أقــرب، فيمــا يتقاضــى العضــو )000	( دوالر وتدفــع لــه عــن الفتــرة املمتــدة 
مــن تاريــخ حلــف اليمــني وحتــى انتهــاء فتــرة واليتــه أو شــغور مركــزه أيهمــا أقــرب. إلــى جانــب تخصيــص تقاعــد لهــم أو 
لورثتهــم مــن بعدهــم قيمتــه )12.5 %( مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضوهــا يف املجلــس بحــد أقصــى ال يتجــاوز 
) 80 %( مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للمكافــأة الشــهرية، يكــون مربوطــاً بجــدول غــالء املعيشــة، ويصــرف شــهرياً فــور 

شــغور مركــز العضــو ولهــذه الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة. 
جــرت صياغــة هــذا القانــون مــن قبــل أعضــاء املجلــس التشــريعي األول ومتــت مراجعتــه مــن قبــل احلكومــة بعــد القــراءة 
الثانيــة، ومت إقــراره وتنفيــذه ليطبــق علــى ذات الفئــة التــي شــرعته ســواء مــن املجلــس أو احلكومــة، وينطــوي هــذا اإلجــراء 
علــى نــوع مــن تضــارب املصالــح. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن رواتــب التقاعــد تصــرف لألعضــاء مــن خزينــة الدولــة وليــس 
مــن صنــدوق التقاعــد، حيــث أّن القانــون لــم يلــزم أعضــاء املجلــس باملســاهمة يف صنــدوق التقاعــد، األمــر الــذي ميــس 
مببــدأ العدالــة االجتماعيــة مــن جهــة ويفتــح املجــال أمــام الســلطة التنفيذيــة للتحكــم بالنــواب مــن خــالل هــذه الرواتــب 

مــن جهــة أخــرى96.  
مدّونات سلوك أعضاء املجلس التشريعي والعاملني فيه 

93  األسطل، مصدر سابق..

94  إبراهيم خريشة. أمني عام املجلس الترشيعي الفلسطيني. مقابلة بتاريخ 2021/4/13.

95  خريشة، املصدر السابق.

96  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان. الرواتب التقاعدية لشاغيل املناصب السياسية وأثرها عىل خزينة الدولة. نوفمرب 2020 ص16
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تكمــن أهميــة مدونــات ســلوك أعضــاء الســلطة التشــريعية علــى وجــه اخلصــوص يف ضمــان حريــة التصويــت يف حــال 
ارتــكاب مخالفــات مــن قبــل أعضــاء احلــزب يف الســلطة التنفيذيــة.

علــى صعيــد املجلــس التشــريعي ال توجــد مدّونــة ســلوك ألعضــاء املجلــس، وفيمــا يتعلــق مبوظفــي املجلــس فقــد أشــار 
أمــني عــام املجلــس إلــى أنّ عــدة مســودات أجنــزت فيمــا مضــى، لكــن بحكــم تعطّــل املجلــس منــذ عــام 2007، أصبحــت 

هــذه املدّونــات غيــر متوائمــة مــع الوضــع احلالــي وأصبحــت بحاجــة إلــى حتديــث.

إقرارات الذمة املالية ألعضاء املجلس التشريعي والعاملني فيه 
نــص القانــون األساســي املعــدل ســنة 2005 علــى أن يقــدم كل عضــو يف املجلــس التشــريعي إقــراراً بالذمــة املاليــة 
اخلاصــة بــه وبزوجــه وبــأوالده القصـّـر يُفّصــل فيــه كّل مــا ميلكــون مــن ثــروة، عقــاراً ومنقــوالً يف داخــل فلســطني وخارجها، 
ومــا عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ هــذا اإلقــرار مغلقــاً وســرياً لــدى محكمــة العــدل العليــا، وال يجــوز االطــالع عليــه إاّل بــإذن 
احملكمــة ويف احلــدود التــي تســمح بهــا، كمــا لــم ينــص القانــون علــى دوريــة تقــدمي الــذمم املاليــة أو فــرض عقوبــات يف 

حــال تخلّــف األعضــاء عــن تقــدمي إقراراتهــم.
ــى باقــي موظفــي الدولــة حســب  ــق بالعاملــني يف املجلــس التشــريعي فتســري عليهــم األحــكام املفروضــة عل وفيمــا يتعل
قانــون مكافحــة الفســاد، أي أّن القانــون يلــزم العاملــني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة بصــورة دوريــة وحتفــظ إقراراتهــم 
يف هيئــة مكافحــة الفســاد. ويعاقــب مــن يتخلــف مــن العاملــني عــن تقــدمي اإلقــرارات عقوبــة ماليــة تتــراوح بــني 100 دينــار 

لتصــل إلــى ألــف عــن كل شــهر تأخيــر.

إجراءات افتتاح الدورات  
نــص القانــون األساســي علــى أّن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يفتتــح الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس، ويلقــي 
بيانــه االفتتاحــي، أمــا النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي فقــد وســع صالحيــة الرئيــس يف هــذا املجــال حيــث نصــت 
املــادة )16( علــى أّن املجلــس يعقــد بدعــوة مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة دورتــه العاديــة الســنوية علــى فترتــني مــدة كلٍّ 
منهمــا أربعــة أشــهر، تبــدأ األولــى يف األســبوع األول مــن شــهر آذار/ مــارس، والثانيــة يف األســبوع األول مــن شــهر أيلــول/ 
ــوزراء أو مــن ربــع عــدد أعضــاء  ــٍب مــن مجلــس ال ــاًء علــى طل ــة بدعــوة مــن رئيســه بن ســبتمبر، أو يف دورات غيــر عادي
املجلــس، فــإذا لــم يـُـدع رئيــس املجلــس إلــى مثــل هــذا االجتمــاع يعتبــر االجتمــاع منعقــداً حكمــاً باملــكان والزمــان احملدديــن 

يف طلــب أعضائــه أو طلــب مجلــس الــوزراء.
وبشــكل عــام جــرى االلتــزام بالقانــون يف مواعيــد افتتــاح الــدورات، باســتثناء افتتــاح الــدورة الثانيــة مــن املجلــس التشــريعي 

الثانــي، والتــي تزامنــت مــع تعقيــدات االنقســام السياســي بــني كتلتــي فتــح وحماس.

وجود أمن مستقل للسلطة التشريعية 
ــاء جلســاته أو  ــن أثن ــى النظــام واألم ــس وحــده احملافظــة عل ــى أّن للمجل ــون األساســي عل ــن القان ــادة )51( م نصــت امل
أعمــال جلانــه، وليــس لرجــال األمــن التواجــد يف أرجائــه إاّل بنــاًء علــى طلــب رئيــس املجلــس أو رئيــس اللجنــة علــى حســب 

األحــوال.
كمــا نصــت املــادة )107( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس علــى أّن احملافظــة علــى النظــام واألمــن داخــل حــرم املجلــس مــن 
اختصاصــه وحــده، ولتحقيــق هــذا الغــرض يتــم إنشــاء شــرطة خاصــة باملجلــس وفــق نظــام خــاص يتــم إقــراره مــن قبــل 
املجلــس، ويتولــى الرئيــس اإلشــراف علــى تنفيــذ ذلــك. وشــدد النظــام الداخلــي يف نفــس املــادة علــى أّنــه ال يجــوز بــأّي 

حال من األحوال دخول قوات األمن أو الشرطة إلى حرم املجلس إاّل بقرار من رئيسه. 
ــاً هــم  ــى احلقيقــي، وأّن مــا هــو موجــود حالي ــاز أمــن باملعن ــس جه ــه ال يوجــد للمجل ــى أّن ــس إل وأشــار أمــني عــام املجل
حــّراس للبوابــات فقــط وهــم موظفــون مدنيــون يقومــون بهــذا العمــل كجــزء مــن النظــام اإلداري للمجلــس، وهــم خاضعــون 
للخدمــة املدنيــة وليــس العســكرية، مــع اإلشــارة إلــى أّنــه مت العمــل فيمــا مضــى بــأن يكــون للمجلــس قــوة أمــن أو شــرطة 

خاصــة بــه نــص عليهــا النظــام ولــم يتــم تنفيــذ ذلــك.
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االستخالصات
أواًل: االستخاصات اخلاصة بفحص واقع العملية االنتخابية وشكل السلطة التشريعية املتوقع انتخابها ودورها

اإلطار القانوني واملؤسسي لعملية االنتخابات التشريعية:
يعتبــر النظــام االنتخابــي احملــدد األساســي لشــكل النظــام السياســي يف أّي دولــة، ومــن خــالل هــذه الدراســة ميكــن القــول 
إّن الســلطة التنفيذيــة القويــة يف النظــام السياســي هــي الالعــب الرئيســي يف صياغــة النظــام االنتخابــي وصيــرورة 
العمليــة االنتخابيــة بشــكل واضــح، حيــث حتكمــت الســلطة التنفيذيــة يف النظــام السياســي الفلســطيني بتحديــد شــكل 
النظــام االنتخابــي مــن خــالل صياغــة قانــون االنتخابــات، وأّدى غيــاب الســلطة التشــريعية لقرابــة خمســة عشــر عامــاً 

إلــى تفردهــا وتوجههــا نحــو الســيطرة علــى باقــي الســلطات األخــرى.
جــرى وضــع قانــون االنتخابــات األول مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة بســبب حداثــة نشــوء الســلطة الفلســطينية 	 

وعــدم وجــود مجلــس تشــريعي آنــذاك. ولــم تُتَــح للمجلــس التشــريعي فرصــة صياغــة قانــون انتخابــي إاّل مــّرة 
واحــدة يف العــام 2005 والــذي جــرت مبوجبــه انتخابــات العــام 2006، ونتيجــة تعّطــل الســلطة التشــريعية بســبب 
االنقســام السياســي، مّت إلغــاء هــذا القانــون واســتبداله بقــرار بقانــون جديــد قدمتــه الســلطة التنفيذيــة يف العــام 

2007 ثــم عدلــت عليــه أيضــاً يف العــام 2021.
تدرجــت األنظمــة االنتخابيــة يف النظــام السياســي الفلســطيني بــدءاً مــن نظــام األغلبيــة )الفــردي( الــذي يعــزز 	 

ــع  ــذي رف ــس التشــريعي األول وال ــذي صاغــه املجل ــط ال ــى النظــام املختل ــم إل ــة، ث العشــائرية ويضعــف احلزبي
ــة )الفــردي(، وصــوالً  ــاً إلــى جنــب مــع نظــام األغلبي ــار النظــام النســبي جنب ــة باختي ــة احلزبي معــززات التعددي
إلــى النظــام النســبي الكامــل الــذي يشــكل حجــر األســاس للتعدديــة احلزبيــة السياســية يف األنظمــة السياســية. 
وبشــكل عــام حتلـّـت قوانــني االنتخابــات بضوابــط النزاهــة والشــفافية واالســتقاللية يف العمليــة االنتخابيــة إلــى 

جانــب االهتمــام بتخصيــص مقاعــد لألقلّيــات والفئــات املهمشــة.
مت تأســيس أول جلنــة انتخابــات يف العــام 1995 كمؤسســة تتمّتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة، وهــي اجلهــة 	 

الرســمية التــي تشــرف علــى العمليــة االنتخابيــة، كمــا جــرى االتفــاق علــى أعضــاء اللجنــة بــني الفصائــل يف العــام 
2012 أيضــاً، وتتمتــع اللجنــة بإجمــاع كافــة الفصائــل واملراقبــني علــى مهنّيتهــا وحيادّيتهــا.

منــذ تأســيس اللجنــة يف العــام 1995 لــم يجــر تنظيمهــا بقانــون، ومّت االكتفــاء مبــا ورد يف قانــون االنتخابــات مــن 	 
حتديــٍد ملهامهــا ودورهــا، وبنظــاٍم أساســٍي داخلــٍي اقترحتــه اللجنــة لتنظيــم عملهــا، األمــر الــذي أدى إلــى وجــود 
ــة نتيجــة غيــاب النصــوص القانونيــة كتمّتعهــا والعاملــني فيهــا باحلصانــة ضــد  بعــض الثغــرات يف عمــل اللجن

التأثيــرات اخلارجيــة.
تاريخ وواقع عملية االنتخابات التشريعية: 

جــرت االنتخابــات التشــريعية األولــى يف عــام 1996 واالنتخابــات التشــريعية الثانيــة يف العــام 2006 بفــارق 10 ســنوات 
بــني األولــى والثانيــة، وحتــى تاريخــه لــم تُعقــد االنتخابــات الثالثــة، حيــث اســتمر املجلــس الثانــي علــى الرغــم مــن تعّطلــه، 

إلــى أن مّت حلـّـه بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء علــى حكــٍم مــن احملكمــة الدســتورية.

واقع مؤشرات العدالة والنزاهة واحليادّية واالستقالية ذات العاقة بالعملية االنتخابية وأطرافها

انتخابات حّرة وعادلة ونزيهة:. 1
تضمنــت قوانــني االنتخابــات مجموعــة مــن املبــادئ التــي تدعــم العمليــة االنتخابيــة لتكــون حــّرة وعادلــة ونزيهــة، أ. 

حيــث حرصــت القوانــني املتعاقبــة علــى متثيــل األقلّيــات والفئــات املهّمشــة إلــى جانــب توفيــر التنافــس بــني القــوى 
السياســية املتنوعــة. ونــص القانــون علــى كافــة احلقــوق االنتخابيــة باســتثناء إمكانيــة اللجــوء إلــى أّي جهــة أخــرى 
)حــق الطعــن( بعــد اعتمــاد نتائــج االنتخابــات مــن محكمــة االنتخابــات املنصــوص عليهــا يف قانــون االنتخابــات 

العامة. 
كفــل القانــون العديــد مــن مبــادئ النزاهــة يف العمليــة االنتخابيــة، فمثــاًل ضمــن القانــون حتديــث الســجل ب. 

االنتخابــي وتدقيقــه مــن جهــات خارجيــة، ونــص علــى العديــد مــن خطــوات الترشــح واالعتــراض علــى القوائــم 
االنتخابيــة، وعملــت جلنــة االنتخابــات علــى إلــزام كافــة أطــراف العمليــة االنتخابيــة مبدّونــات ســلوك، وإلزامهــم 

بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة.
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ــة ج.  ــم االنتخابي ــة كافــة اجلرائ ــة بإحال ــزم اللجن ــى مخالفــي أحكامــه، وتلت ــات عل ــات عقوب ــون االنتخاب ضمــن قان
ــّت فيهــا إلــى اجلهــات الرســمية التــي تســّجل تأخــراً يف إجــراءات احلكــم يف بعــض الوقائــع. للب

استقالية اجلهات املشرفة على االنتخابات: . 2
ــني أ.  ــا مبرســوم رئاســي مــن مســتقلني مــن القضــاة واألكادميي ــات وتســمية أعضائه ــة االنتخاب ــم تشــكيل جلن يت

وذوي اخلبــرة وغيرهــم، وتتمتــع اللجنــة باالســتقالل املالــي واإلداري الــكايف لتنفيــذ أعمالهــا.
جــرت العــادة علــى تشــكيل محكمــة االنتخابــات حســب القانــون دون تدخــالت، باســتثناء احملكمــة املشــّكلة ب. 

لالنتخابــات املزمــع عقدهــا هــذا العــام، حيــث خضعــت للتوافــق بــني الفصائــل لتشــمل أعضــاء مــن غــزة والضفــة 
ــس إلصــدار  ــى للرئي ــس القضــاء األعل ــل مجل ــن قب ــل وتنســيبهم م ــل الفصائ ــن قب ــدس متــت تســميتهم م والق
ــر املراقبــون لعمــل احملكمــة عــن وضــوح اســتقالليتها يف اتخــاذ قراراتهــا. مرســوم بتشــكيل احملكمــة. ومــع ذلــك عّب

حيادية اجلهات املشرفة على االنتخابات: . 3
تتمتــع جلنــة االنتخابــات بإجمــاع الفصائــل واخلبــراء علــى حيادّيتهــا التامــة والتصــرف بالتســاوي مــع كافــة مرشــحي 
ــراع وقــوى األمــن املشــاركة يف العمليــة  االنتخابــات، كمــا أّنهــا تقــوم بتدريــب العاملــني فيهــا وموظفــي مراكــز االقت
االنتخابيــة علــى مبــادئ احلياديــة أيضــا. وعلــى الرغــم مــن تخوفــات البعــض مــن تســييس محكمــة االنتخابــات نتيجــة 
تســمية أعضائهــا مــن الفصائــل، إاّل أّن املراقبــني أكــدوا علــى حيادّيتهــا يف األحــكام دون االلتفــات ملقدمــي الطعــون 

مــن األحــزاب والفصائــل.

شفافية العملية االنتخابية: . 4
عــزز قانــون االنتخابــات شــفافية عمــل اللجنــة حيــث نــص علــى العديــد مــن إجــراءات النشــر، التــي تلتــزم اللجنــة 
بهــا وباملــدد احملــددة بالقانــون، باســتثناء عــدم النــص صراحــة علــى إلــزام جلنــة االنتخابــات بنشــر التقاريــر املاليــة 

للقوائــم املرشــحة. 

مصادر التمويل: . 5
حدد قانون االنتخابات سقف التمويل ومصادره، ولكّنه لم يحدد آليات مراقبته من قبل اللجنة، ولم تبادر اللجنة 

من طرفها بوضع لوائح أو أنظمة.

الدعاية االنتخابية: . 6
نظــم قانــون االنتخابــات اجلانــب املتعلــق بــدور اإلعــالم الرســمي يف الدعايــة االنتخابيــة، لكّنــه أغفــل تنظيــم مــا يتعلــق 
باإلعــالم اخلــاص، فلــم يضــع ضوابــط الســتخدامه مــن قبــل القوائــم املترشــحة، األمــر الــذي ميــس عدالــة التنافــس 

بــني القوائــم، حيــث تتــاح الفــرص للوصــول للناخبــني والتأثيــر فيهــم ملــن ميلــك املــال أكثــر مــن غيــره.

فاعلية الرقابة واملساءلة املجتمعية على االنتخابات:. 7
تخضــع جلنــة االنتخابــات والعمليــة االنتخابيــة للرقابــة واملســاءلة مــن خــالل املراقبــني احملليــني والدوليــني الذيــن 
نــص القانــون علــى تواجدهــم أثنــاء العمليــة االنتخابيــة، مــا يعــزز مــن شــفافية ونزاهــة العمليــة االنتخابيــة باســتثناء 
رقابــة التقاريــر املاليــة للمرشــحني التــي ال تخضــع للمســاءلة بســبب عــدم نشــرها مــن قبــل اللجنــة، ويذكــر أّن اللجنــة 
ــاً  ــة أيضــاً نظام ــا طــّورت اللجن ــن جانبه ــي، وم ــع املدن ــني ومؤسســات املجتم ــر املراقب مســتجيبة ملالحظــات وتقاري

خاصــاً بالشــكاوى واالعتراضــات علــى العمليــة االنتخابيــة.

االستنتاجات اخلاصة بواقع السلطة التشريعية
1. دور املعارضة يف املجلس التشريعي:

نــص النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي علــى أّنــه يجــوز لعــدد مــن األعضــاء جتمعهــم أهــداف أو مصالــح التجمــع يف 
كتلــة برملانيــة شــريطة أاّل يقــّل عددهــم عــن نســبة %5، ويف ظــل ســيطرة حزبــني كبيريــن علــى النظــام السياســي تعتبــر 
هــذه النســبة عاليــة وال تتيــح للفصائــل الصغيــرة أو القوائــم األخــرى فرصــة تشــكيل كتلــة برملانيــة، مــا يضعــف قانونيــاً 

دور املعارضــة يف املجلــس التشــريعي.
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2. إقرارات الذمة املالية ومدّونات السلوك اخلاصة بالسلطة التشريعية والعاملني فيها
ــة، وحتفــظ هــذه  ــم العضوي ــاء توليه ــرة واحــدة أثن ــة مل ــرارات الذمــة املالي ــزم أعضــاء املجلــس التشــريعي بتقــدمي إق يلت
اإلقــرارات يف احملكمــة العليــا، إاّل أّن عــدم دوريــة تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة يصّعــب الكشــف عــن إســاءة اســتخدام 
عضويــة املجلــس يف احلصــول علــى الكســب غيــر املشــروع. كمــا يلتــزم موظفــو املجلــس التشــريعي بتقــدمي إقــرارات الذمــة 

املاليــة بصــورة دوريــة كمــا نــص عليهــا القانــون.
ومن جهة أخرى يالحظ غياب مدّونات السلوك اخلاصة بأعضاء السلطة التشريعية وموظفيه.

3. أمن السلطة التشريعية:
علــى الرغــم مــن نــص القانــون األساســي والنظــام الداخلــي للمجلــس أن يكــون لــه أمنــه اخلــاص، إاّل أّن املجلــس لــم يشــّكل 

هــذا األمــن حتــى تاريخه. 

ثانيًا: االســتخاصات اخلاصة بتقييم مخاطر وأثر تدخل بعض األطراف من النظام السياســي يف العملية االنتخابية 
للمجلس التشريعي للتحكم يف نتائجها ويف شكل ودور السلطة التشريعية اجلديدة

مــن خــالل هــذه الدراســة تبــنّي أّن احلالــة الفلســطينية تنطــوي علــى مجموعــة مــن التعقيــدات التــي حتــول دون دوريــة 
انتظــام عمليــة االنتخابــات للمجلــس التشــريعي، أهّمهــا العراقيــل اإلســرائيلية املفروضــة علــى عقــد االنتخابــات يف 
مدينــة القــدس علــى وجــه التحديــد، إلــى جانــب منــح النظــام السياســي بعــض الصالحيــات للســلطة التنفيذيــة متكنهــا 
مــن التحكــم بالعمليــة االنتخابيــة للســلطة التشــريعية والتــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى نزاهــة احلكــم يف النظــام السياســي 

وتضمــن القــوة وحتقيــق املصالــح للســلطة التنفيذيــة، وذلــك كمــا يلــي:
منــح القانــون األساســي الرئيــس حــق إصــدار التشــريعات يف حــاالت الضــرورة القصــوى يف حــال عــدم انعقــاد 	 

ــذ  ــس التشــريعي من ــل املجل ــة ونتيجــًة لتعّط ــس، وقــد لوحــظ يف الواقــع الفلســطيني أّن الســلطة التنفيذي املجل
العــام 2007 حتــى تاريخــه قامــت بإصــدار العديــد مــن التشــريعات التــي أضعفــت النظــام السياســي الفلســطيني 
وســاهمت يف التحكــم مبؤسســاته. حيــث أّثــرت االعتبــارات السياســية الناشــئة عــن االنقســام السياســي علــى 
شــكل النظــام االنتخابــي عبــر تعديــل قوانــني االنتخابــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، فبعــد االنقســام السياســي 
ــى  ــوي عل ــد يحت ــون جدي ــات العامــة وتقــدمي قــرار بقان ــون االنتخاب ــاء قان ــى إلغ ــة عل أقدمــت الســلطة التنفيذي
شــروط فيهــا متييــز بــني املرشــحني مــن حيــث االنتمــاء السياســي، وخضعــت آخــر التعديــالت علــى قانــون 
االنتخابــات إلــى تفاهمــات سياســية بــني الفصائــل الفلســطينية وعلــى رأســها حركتــا فتــح وحمــاس، وطالــت هــذه 
التعديــالت أطــراف العمليــة االنتخابيــة نتيجــة نشــوء أجســام مقابلــة يف غــزة لألجســام املوجــودة يف الضفــة بعــد 
االنقســام مثــل )األمــن والقضــاء( مــا يعنــي أّن كل فصيــل حــرص علــى حتقيــق مصاحلــه اخلاصــة ضمــن النظــام 

السياســي الفلســطيني.
ــخ انتهــاء مــدة 	  ــل تاري ــات خــالل مــدة ال تقــل عــن 	 شــهور قب ــون احلــق للرئيــس بالدعــوة لالنتخاب ــح القان مين

واليتــه أو واليــة املجلــس التشــريعي مبرســوم يحــدد فيــه موعــد االقتــراع، وباملمارســة وبســبب تعقيــدات االحتالل 
واالنقســام السياســي جــرى التوّســع بهــذه الصالحيــة إلــى حــّد إلغــاء أو تأجيــل عقــد االنتخابــات بصــورة دوريــة، 
كمــا يظهــر مــن واقــع احلــال ومــن خــالل آراء العديــد ممــن متــت مقابلتهــم ألغــراض الدراســة أّن اإلرادة 
السياســية للرئيــس تعتبــر محــدداً أساســياً إلجــراء االنتخابــات أو تأجيلهــا إلــى جانــب التشــاور مــع الفصائــل 

السياســية.

إّن عــدم انتظــام دوريــة االنتخابــات التشــريعية أوقــع العديــد مــن األضــرار بالنظــام السياســي الفلســطيني، 	 
أهمهــا ضعــف رقابــة املجلــس التشــريعي األول ذي اللــون السياســي املنســجم مــع الســلطة التنفيذيــة، وغيــاب 
رقابــة املجلــس التشــريعي الثانــي الــذي تعطــل نتيجــة االنقســام السياســي. وأدى هــذا الواقــع إلــى تغــّول الســلطة 
ــه  ــاب رقابت ــدور التشــريعي للمجلــس يف غي ــث أّنهــا متــارس ال ــى باقــي الســلطات، حي ــة وســطوتها عل التنفيذي
أيضــاً، فيمــا أضعفــت الســلطة القضائيــة مــن خــالل ممارســتها حــق تعديــل القوانــني الســارية بقــرارات بقــوة 
القانــون، األمــر الــذي أدى إلــى تكويــن جماعــات مصالــح حتــرص علــى اســتمرار هــذا الواقــع مــا ميــس مببــادئ 

نزاهــة احلكــم التــي تســعى لتحقيــق املصالــح العامــة.
مينــح القانــون والنظــام السياســي الســلطة التنفيذيــة والرئيــس الســلطة التقديريــة الختيــار أعضــاء جلنــة 	 

االنتخابــات والتــي تشــكل مبرســوم رئاســي دون النــص علــى آليــات اختيــار أعضــاء اللجنــة، وإلــى جانــب صالحية 
ــر األســباب املنصــوص عليهــا  ــل الرئيــس »ألي ســبب آخــر« غي ــة أو أحــد أعضائهــا مــن قب ــة رئيــس اللجن إقال



العملية االنتخابية للسلطة التشريعية ونزاهة احلكم يف فلسطني

		

دون النــص علــى مبــررات اإلقالــة، كمــا منــح النظــام األساســي للجنــة االنتخابــات أيضــاً رئيــس دولــة فلســطني 
صالحيــة إقالــة أيٍّ مــن أعضــاء اللجنــة، وذلــك بنــاًء علــى قــرار منــه )دون توضيــح املبــررات(، أو اســتنادا إلــى 

توصيــة مــن اللجنــة تتخذهــا مبوافقــة ثلثــي أعضائهــا.
وبالرغــم مــن العديــد مــن املطالبــات بإقــرار قانــون خــاص بلجنــة االنتخابــات إاّل أّن الســلطة التشــريعية أو 	 

التنفيذيــة لــم تبــادر إلــى إقــرار تشــريع خــاص بهــا األمــر الــذي يحــول دون متّتــع جلنــة االنتخابــات، والعاملــني 
فيهــا باحلصانــة وبقائهــا عرضــة ألّيــة تأثيــرات خارجيــة خاصــة يف حــال جــرى تغييرهــا أو تغيــر النظــام 

ــاً. ــا حالي السياســي الداعــم له

ــون 	  ــادئ القان ــة الترشــح خالفــت مب ــى عملي ــود عل ــه بعــض القي ــل تعديل ــات قب ــون االنتخاب ــرار بقان ــن الق تضّم
األساســي إلــى جانــب تأثيراتهــا املتوقعــة بحســم نتائــج انتخابــات الســلطة التشــريعية مثــل االشــتراطات 
السياســية ملرشــحي املجلــس، والتــي تعتبــر متييــزاً ضــد حريــة االعتقــاد السياســي، واشــتراط مــا يثبــت قبــول 

اســتقالة الفئــات املذكــورة يف القانــون والــذي يشــكل مساســاً بحــق الترشــح للموظفــني.
إن عــدم إخضــاع املرشــحني لعضويــة الســلطة التشــريعية إلقــرارات الذمــة املاليــة يف القانــون يضعــف مــن رقابــة 	 

ــل  ــة الحقــة للتموي ــة للمرشــحني أداة رقاب ــي، حيــث مــن املمكــن أن يشــكل إقــرار الذمــة املالي ــل االنتخاب التموي
االنتخابــي عنــد مقارنتهــا مبحتويــات التقاريــر املاليــة للقوائــم املقدمــة للجنــة االنتخابــات.

إّن غيــاب قانــون ينظــم عمــل األحــزاب ومصــادر متويلهــا، وغيــاب آليــات الرقابــة علــى التمويــل االنتخابــي يف 	 
قانــون االنتخابــات العامــة يبقــي املجــال واســعاً الســتخدام املــال السياســي الداخلــي واخلارجــي للتأثيــر علــى 
نتائــج العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا، ويتيــح لألحــزاب احلاكمــة واجلهــات املتنفــذة اســتغالل أو تســهيل اســتغالل 
مــوارد الدولــة يف متويــل احلمــالت االنتخابيــة، خاصــة أّن قانــون االنتخابــات أغفــل أيضــاً النــص علــى آليــات 
مراقبــة جلنــة االنتخابــات الســتخدام مؤسســات أو مقــدرات الدولــة مــن قبــل مرشــحي القوائــم أو تســهيل ذلــك. 
هــذه االعتبــارات مجتمعــة إذا أســيء اســتخدامها ســتمس بشــكل صريــح بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة ونتائجهــا.

وجــود تخوفــات كبيــرة مــن التأثيــر علــى تصويــت قــوى األمــن لصالــح قوائــم معينــة خاصــة يف ظــل عــدم تعريــف 	 
وحتديــد املقصــود بقــوى األمــن يف قانــون االنتخابــات، ووجــود حزبــنْي حاكمــنْي يف كلٍّ مــن الضفــة وغــزة تتبعهمــا 
قــوى أمــن، ويف ظــل وجــود آليــة التصويــت املســبق لقــوى األمــن الــذي يســّهل التعــّرف علــى توجهــات تصويــت 
ــى هــذه األجهــزة، األمــر الــذي  ــراع، وبالتالــي محاســبتهم مــن قبــل القائمــني عل أفــراد األمــن يف كل مركــز اقت

يســهل التحكــم بالســيطرة علــى توجهــات التصويــت لديهــم.

يف السلطة التشريعية:

يرتبــط شــكل الســلطة التشــريعية بنــوع النظــام االنتخابــي الســائد، وحيــث أّن الســلطة التشــريعية لــم تشــترك يف حتديــد 
النظــام االنتخابــي، فالســلطة التنفيذيــة هــي التــي حــددت شــكل هــذا النظــام والســلطة الناجتــة عنــه، وبالتالــي حرصــت 
الســلطة التنفيذيــة مبكوناتهــا واألطــراف املؤثــرة فيهــا علــى انســجام الســلطة التشــريعية الناجتــة عــن االنتخابــات معهــا 

ومبــا يحقــق مصاحلهــا.
ومــن خــالل القانــون األساســي وقانــون االنتخابــات والقوانــني ذات العالقــة، إلــى جانــب واقــع وإشــكاليات النظــام 
السياســي، فــإّن الســلطة التنفيذيــة تتحكــم وتتداخــل مــع الســلطة التشــريعية يف عــدة مواقــع علــى النحــو التالــي:

منــح القانــون األساســي الرئيــس حــق الدعــوة الفتتــاح الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس، بينمــا لــم ينــص علــى 	 
حتديــد مــدة زمنيــة بعــد إعــالن نتائــج االنتخابــات يلــزم الرئيــس خاللهــا بدعــوة املجلــس لالنعقــاد، لذلــك تعتبــر 
هــذه فجــوة متّكــن الرئيــس مــن تعطيــل انعقــاد املجلــس. كمــا منــح النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي للرئيــس 
احلــق يف افتتــاح الــدورات العاديــة للمجلــس، وهــذه فجــوة أخــرى متّكــن الرئيــس مــن التحكــم بافتتــاح الــدورات 

العاديــة.
يرتبــط املجلــس التشــريعي مبؤسســات ذات عالقــة بعملــه تتبــع للســلطة التنفيذيــة مثــل ديــوان الفتــوى والتشــريع 	 

الــذي يعــّد اجلهــة املســؤولة عــن إصــدار اجلريــدة الرســمية التــي ال تعتبــر القوانــني الصــادرة عــن املجلــس 
التشــريعي نافــذة دون نشــرها فيهــا، وقــد ُســّجلت ســوابق يف فتــرة معينــة عّطــل فيهــا الديــوان نشــر بعــض 

ــني.  القوان
ترتبــط الســلطة التشــريعية بالســلطة التنفيذيــة أيضــاً مبوازنتهــا، فمنــذ تعّطــل الســلطة التشــريعية اســتخدمت 	 



		

ــذي مــّس  ــس التشــريعي، األمــر ال ــة املجل ــل موازن ــة يف حتوي ــر مــن احلــاالت املماطل ــة يف كثي الســلطة التنفيذي
مببــدأ االســتقالل املالــي للمجلــس، كمــا يرتبــط أعضــاء الســلطة التشــريعية بالســلطة التنفيذيــة يف مكافآتهــم 
ورواتبهــم التقاعديــة التــي تصــرف مــن خزينــة الدولــة دون مســاهمتهم يف صنــدوق التقاعــد، األمــر الــذي يشــكل 
ــة  ــة صالحي ــا، إذ مارســت الســلطة التنفيذي ــى اســتقاللية الســلطة التشــريعية ووالءات نوابه ــراً عل عامــاًل مؤّث
قطــع الرواتــب والرواتــب التقاعديــة لبعــض النــواب الذيــن اعتبرتهــم مــن مناصــري جهــات علــى خــالٍف معهــا، 

فيمــا يعتبــر أيضــاً انتهــاكاً حلصانــة النــواب.
اعتماد شــكل النظام السياســي الذي يســمح ألعضاء الســلطة التشــريعية أن يكونوا وزراء يف الســلطة التنفيذية 	 

أثنــاء عضويتهــم يشــّكل يف احلالــة الفلســطينية مدخــاًل إلضعــاف املجلس التشــريعي وســيطرة الســلطة التنفيذية 
عليه.

مــن جهــة أخــرى مينــح القانــون أعضــاء املجلــس التشــريعي رواتــَب تقاعــد مــدى احليــاة بنســبة 80 %مــن 	 
مكافآتهــم الشــهرية، تدفــع لهــم مــن خزينــة الدولــة دون املســاهمة يف صنــدوق التقاعــد، األمــر الــذي يؤثــر علــى 

ــة التحكــم مبنــح هــذه الرواتــب مــن جهــة أخــرى. ــواب مــن جهــة ويتيــح للســلطة التنفيذي والءات الن
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التوصيات:

أواًل: توصيات خاصة بفحص واقع العملية االنتخابية وشكل السلطة التشريعية املتوقع انتخابها ودورها:
معاجلة حّق الطعن أو االستئناف يف قرار احملكمة يف حال جرى الطعن يف نتائج االنتخابات.. 1
حّث اجلهات القضائية على سرعة البّت يف اجلرائم االنتخابية احملالة من قبل جلنة االنتخابات.. 2
االلتــزام بتشــكيل محكمــة االنتخابــات حســب القانــون، ومبعــزل عــن التفاهمــات السياســية تفعيــاًل لضمانــات . 	

وحياديتهــا. اســتقالليتها 
وضــع ضوابــط الســتخدام اإلعــالم اخلــاص مبــا يحقــق العدالــة بــني املتنافســني يف الوصــول إلــى اإلعــالم وجمهــور . 	

الناخبــني.
إقــرار قانــون خــاص بالســلطة التشــريعية ينظــم كافــة أعمالهــا وحصانــة أعضائهــا والعاملــني فيهــا ومكافآتهــم . 5

ورواتبهــم التقاعديــة مبــا يضمــن اســتقالليتها.
ــق . 6 ــا يتعل ــي )النســبي( فيم ــي احلال ــع النظــام االنتخاب ــالءم م ــس التشــريعي مبــا يت ــي للمجل ــة النظــام الداخل مواءم

بتشــكيل الكتــل، بحيــث يتعامــل النظــام الداخلــي مــع أّي قائمــة أو حتالــف قوائــم فائــز ككتلــة، بغــض النظــر عــن عــدد 
املقاعــد التــي متثلهــا هــذه القائمــة أو حتالــف القوائــم، لتمكــني جماعــات املعارضــة مــن تشــكيل كتــل تتمتــع بحقــوق 

واضحــة كغيرهــا مــن الكتــل الكبيــرة.
النــص علــى إلــزام أعضــاء املجلــس التشــريعي بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم بصــورة دوريــة وعــدم . 7

االكتفــاء بتقدميهــا مــرة واحــدة.
العمــل علــى تشــكيل وحــدة أمــن خاصــة بالســلطة التشــريعية »حــرس املجلــس« حتقيقــاً الســتقالليته عــن أجهــزة . 8

ــة. األمــن التابعــة للســلطة التنفيذي

ثانيــًا: توصيــات خاصــة للحــد مــن مخاطــر وأثــر تدخــل بعــض األطــراف مــن النظــام السياســي يف العمليــة االنتخابيــة 
للمجلــس التشــريعي والتحكــم يف نتائجهــا ويف شــكل ودور الســلطة التشــريعية اجلديــدة:

الطلــب إلــى املجتمــع الدولــي الضغــط علــى الســلطات اإلســرائيلية لضمــان عــدم ممانعــة عقــد االنتخابــات يف . 1
القــدس وتســهيل إجرائهــا.

االلتــزام بدوريــة االنتخابــات بغــض النظــر عــن الواقــع السياســي إلعــادة التــوازن إلــى النظــام السياســي والفصــل بــني . 2
ســلطاته، ودرءاً لســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى باقــي الســلطات وتعزيــزاً لنزاهــة احلكــم يف فلســطني.

مراجعــة قانــون االنتخابــات احلالــي وصياغــة قانــون جديــد لالنتخابــات مــن قبــل الســلطة التشــريعية مبعــزل عــن . 	
االعتبــارات السياســية وحتقيــق املصالــح احلزبيــة الضيقــة، علــى أن يأخــذ القانــون اجلديــد بعــني االعتبــار احلــّد 
مــن فــرص تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف العمليــة االنتخابيــة، كتوضيــح آليــات تنســيب أعضــاء جلنــة االنتخابــات، 
ــل إصــدار  ــل الســلطة التشــريعية قب ــه مــن قب ــة واملصادقــة علي ــل الســلطة التنفيذي بحيــث يجــري تنســيبهم مــن قب
املرســوم الرئاســي بتشــكيل اللجنــة، علــى غــرار غيرهــا مــن مؤسســات الدولــة وذلــك لتمكــني الســلطة التشــريعية مــن 

مســاءلتها ولتحصينهــا مــن التأثيــرات اخلارجيــة.
ــة اخلاصــة بهــا مــن حيــث تشــكيل . 	 ــة واإلداري ــات ينظــم كافــة اجلوانــب التقني ــة االنتخاب وضــع تشــريع خــاص بلجن

اللجنــة وإقالــة أعضائهــا وحصانتهــم واجلهــاز اإلداري فيهــا للحــد مــن تدخــالت أو تأثيــر األطــراف اخلارجيــة يف 
عملهــا.

ــه . 5 ــات لعــدم تعطلّ ــه ووضــع ضمان ــون األساســي لتحديــد حــاالت متديــد عمــل املجلــس التشــريعي وحل ــل القان تعدي
ــة الفــراغ الدســتوري. ــاً حلال جتنب

تعديــل املــواد اخلاصــة بالتصويــت املســبق لقــوى األمــن بإعــادة تعريــف وحتديــد املقصــود بقــوى األمــن وهــي )جهــاز . 6
الشــرطة( الــذي يشــارك أفــراده بشــكل مباشــر يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة، إضافــًة إلــى حتديــد آليــات مشــاركة 
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باقــي األجهــزة يف أيــام االنتخابــات العاديــة، وذلــك كمســاهمة للحــد مــن التخوفــات يف توجيــه قــوى األمــن للتصويــت 
لصالــح قائمــة معينــة ومراقبــة تصويتهــا مــن خــالل فــرز نتائــج األصــوات داخــل مراكــز االقتــراع املســبق، مــا يترتــب 
عليــه رفــع ضمانــات نزاهــة العمليــة االنتخابيــة واســتبعاد فــرص إحلــاق العقوبــات بأفــراد قــوى األمــن يف حــال كانــت 

نتائــج التصويــت عكــس التوقعــات أو التوجيهــات.
العمــل علــى تعديــل قانــون االنتخابــات بتأجيــل طلــب قبــول اســتقالة املرشــحني إلــى مــا بعــد قبــول الترّشــح، وذلــك . 7

للحيلولــة دون حتكــم النظــام السياســي يف مرشــحي الســلطة التشــريعية مــن خــالل شــرط إرفــاق قبــول االســتقالة 
بطلــب الترّشــح وتفعيــاًل ملبــدأ العدالــة يف الترشــح.

ضــرورة إقــرار إجــراءات وسياســات لضبــط التمويــل االنتخابــي واحلــد مــن اســتخدام املــال السياســي واســتغالل . 8
املــوارد العامــة مثــل:

· إقرار قانون األحزاب.	
· إضافــة مرشــحي انتخابــات الســلطة التشــريعية إلــى الفئــات امللزمــة بقانــون مكافحــة الفســاد بتقــدمي 	

إقــرارات الذمــة املاليــة. 
· النــص بشــكل صريــح يف قانــون االنتخابــات علــى نشــر التقاريــر املاليــة للمرشــحني، أو إصــدار لوائــح 	

وتعليمــات منظمــة لرقابــة التمويــل االنتخابــي مــن قبــل جلنــة االنتخابــات. 
· وضــع آليــات تتيــح للجنــة االنتخابــات مراقبــة ضوابــط الدعايــة االنتخابيــة وااللتــزام بهــا، وخصوصــا 	

املتعلقــة منهــا باحتمــاالت اســتخدام مؤسســات أو مقــدرات الدولــة مــن قبــل مرشــحي القوائــم أو 
تســهيل ذلــك.

النــص يف القانــون األساســي أو قانــون االنتخابــات علــى املــدة الزمنيــة التــي تلــزم الرئيــس لدعــوة املجلــس التشــريعي . 9

لالنعقــاد يف دورتــه االفتتاحيــة األولــى بعــد اإلعــالن عــن نتائــج االنتخابــات التشــريعية، واعتبــار املجلــس منعقــداً 
حكمــاً يف حــال مت جتــاوز املــدة.

منح املجلس التشريعي سلطة نشر القوانني بعد مرورها بكافة املراحل املنصوص عليها.. 10
تفعيــل رقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى الســلطة التنفيذيــة يف إصــدار القــرارات بقوانــني يف حــاالت عــدم . 11

انعقــاد املجلــس، وهــذا األمــر يتطلــب حتصــني ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن التدخــالت والتأثيــر عليــه مــن أّيــة 
أطــراف يف النظــام السياســي. 

العمــل علــى إصــدار قانــون خــاص بالســلطة التشــريعية يضمــن اســتقاللها املالــي واإلداري، ويحــّد مــن فــرص حتّكــم . 12
الســلطة التنفيذيــة مبوازناتهــا ومكافــآت نوابهــا ورواتبهــم التقاعديــة، مبــا يشــمل تنظيــم الشــؤون اإلداريــة واملاليــة 

للعاملــني فيهــا لتحقيــق االســتقاللية التامــة للســلطة التشــريعية.
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