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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. فعاليــة 
وحياديــة واســتقاللية عمــل لجنــة االنتخابــات فــي العمليــة االنتخابيــة »االنتخابات التشــريعية للعــام 2021«. رام الله- فلســطين.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، وال 
يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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◄ مقدمة:

باالســتناد إلــى أحــكام القانــون األساســي مــادة )36( ومــادة )47( جتــري االنتخابــات العامــة، التشــريعية والرئاســية، كلَّ أربــع 
ــا  ــة واإلشــراف عليه ــة االنتخابي ــة مت اســتحداث مؤسســة مســتقلة إلدارة العملي ــة االنتخابي ســنوات. ولضمــان نزاهــة العملي
ممثلــة بلجنــة االنتخابــات املركزيــة، وتشــرف علــى االنتخابــات التشــريعية التــي مت إصــدار مرســوم رئاســي بإجرائهــا بتاريــخ 
ــاف مــن أجــل النزاهــة  ــود االئت ــذي اســتحق عــام 2010، ويف إطــار جه ــر عــن موعدهــا الدســتوري ال ــد تأخي 2021/5/22 بع

ــة بشــكل دوري كوســيلة  ــات العام ــة انتظــام إجــراء االنتخاب ــد أهمي ــان تأكي ــم، ولضم ــز نزاهــة احلك ــان( لتعزي واملســاءلة )أم
ســلمية لتــداول الســلطة، وإتاحــة اجملــال لألجيــال اجلديــدة للمشــاركة فيهــا، ولتأكيــد أهميــة متّتــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة 
باحلياديــة والنزاهــة واالســتقالية يف إدارة العمليــة االنتخابيــة، فــإّن »أمــان« بصــدد إعــداد هــذا التقريــر، حيــث تعتبــر اإلدارة 
االنتخابيــة الضامــن األول لنزاهــة وســامة العمليــة االنتخابيــة، ويقــع علــى عاتقهــا حتقيــق هــذه القيمــة، وهــو مــا يتطلّــب أن 
تشــتمل القوانــن واألنظمــة علــى صاحيــات كافيــة وواضحــة لــإدارة االنتخابيــة، وتأمــن احتياجــات العمــل املاليــة واإلداريــة 

والفنيــة.

تعــّد جلنــة االنتخابــات املركزيــة الهيئــة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية واحملليــة يف األراضــي 
الفلســطينية وإدارتهــا. وقــد رعــت هــذه اللجنــة أكثــر مــن دورة انتخابيــة، وأشــارت تقاريــر املراقبــن احملليــن والدوليــن إلــى 
نزاهتهــا. وكان مــن املفتــرض أن تتولــى إدارة االنتخابــات التشــريعية التــي حــددت بتاريــخ 2021/5/22 والتــي تنطــوي علــى 
أهميــة كبيــرة لكونهــا لــم يتــم إجراؤهــا منــذ آخــر انتخابــات عامــة قبــل خمســة عشــر عامــاً. تشــمل عمليــة االنتخابــات مراحــل 
متتابعــة، بــدءاً مــن التحضيــرات املتعلّقــة بالســجات االنتخابيــة، ومــروراً بعمليــة الترشــيح، والرقابــة علــى اإلدارة املاليــة 
والفنيــة للدعايــة االنتخابيــة للمرشــحن، وانتهــاًء مبرحلــة التصويــت والفــرز وإعــان النتائــج، والبــت يف االعتراضــات والطعــون 
يف جميــع املراحــل؛ وذلــك لكــون كافــة مدخــات العمليــة االنتخابيــة تتــم مــن خــال جلنــة االنتخابــات املركزيــة، بحيــث تضمــن 
أن تكــون اخملرجــات التــي تتمثــل بالنتائــج تتســم بالنزاهــة، وتعّبــر بشــكل دقيــق عــن إرادة الناخبــن. كمــا يتطلـّـب جنــاح اللجنــة 

يف إدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة أيضــا أن تعمــل بكفــاءة واســتقالية ومهنيــة وحياديــة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع إدارة العمليــة االنتخابيــة لانتخابــات التشــريعية والرئاســية واحملليــة، وبشــكل خــاص 
عــام 2021، ومــدى فعاليــة وحياديــة ونزاهــة جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف إدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة، والتحديــات التــي تؤثــر 
ســلباً علــى نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، وعاقــة ذلــك بنزاهــة احلكــم، ومــن ثــم اخلــروج بتوصيــات تهــدف إلــى تعزيــز نزاهــة 
إدارة العمليــة االنتخابيــة، وضمــان عــدم التدخــل اخلارجــي يف أعمالهــا وقراراتهــا التــي تســتند إلــى خدمــة املصلحــة العامــة 
للمواطنــن )ناخبــن ومرشــحن(، دون التحّيــز ألّي طــرف بشــكل خــاص، وعلــى ضــوء االســتخاصات املتوقــع الوصــول إليهــا 

مــن خــال هــذا التقريــر، ســيقوم االئتــاف بإعــداد التوصيــات لألطــراف ذات العاقــة لتذليــل تلــك التحديــات.
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منهجية إعداد التقرير:

مت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي إلعــداد هــذا التقريــر، وذلــك مــن خــال رصــٍد تفصيلــي لكيفيــة إدارة جلنــة االنتخابــات 
املركزيــة للعمليــة االنتخابيــة يف مراحلهــا اخملتلفــة، ومــدى التزامهــا باملؤشــرات ذات العاقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية 

واملســاءلة واحلياديــة واالســتقالية، ومــدى فاعليتهــا، ومت االســتناد إلــى اســتخدام األدوات التاليــة:
● مراجعة األدبيات املتعلّقة بأشكال اإلدارة االنتخابية، ومبادئها، ومؤشرات النزاهة فيها.

● مراجعة محتوى املوقع اإللكتروني للجنة االنتخابات املركزية فيما يتعلّق بإدارة االنتخابات التشريعية.

● إجراء مقابات تخّص جلنة االنتخابات املركزية، وفاعلن يف مؤسسات اجملتمع املدني ذات العاقة، وخبراء يف إدارة

   االنتخابات، وجهات رقابية ذات عاقة.
● مراجعة محتوى ما يتم نشره يف مختلف وسائل اإلعام املسموعة واملقروءة واملرئية، ومحتوى اإلعام اإللكتروني حول

  االنتخابات التشريعية فيما يخّص واقع جلنة االنتخابات وأداءها، من حيث االستقالية والفعالية واملهنية واحليادية.

◄ أواًل: اإلدارة اإلنتخابية في النظام السياسي الفلسطيني

تتبنــى اإلدارة االنتخابيــة يف النظــام السياســي الفلســطيني منــوذج اإلدارة االنتخابيــة املســتقلة، وهــي التــي تــدار فيهــا 
االنتخابــات مــن قبــل عــدٍد مــن األشــخاص املشــهود لهــم بالنزاهــة، تعمــل كمؤسســة منفصلــة ومســتقلة متامــاً عــن الســلطة 
التنفيذيــة واألحــزاب والفصائــل، ووفــق القانــون لهــا ميزانيــة خاصــة بهــا تقــوم بإدارتهــا عــن طريــق نظــام مالــي معتمــد وفــق 
األصــول، وال تكــون مســؤولة أمــام أّي وزارة أو إدارة حكوميــة، وتكــون مســؤولة أمــام البرملــان، وتتألــف هيئــة اإلدارة االنتخابيــة 
املســتقلة مــن أعضــاء ال يتبعــون للحكومــة خــال عضويتهــم يف تلــك الهيئــة االنتخابيــة1. وهــو مــا يتوافــق مــع مــا تضّمنــه قانــون 

االنتخابــات العامــة الفلســطيني، بشــأن إنشــاء جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وأّكــد علــى اســتقاليتها.

)1( املبادئ العامة لإلدارة االنتخابية:

تشــّكل املبــادئ العامــة لــإدارة االنتخابيــة األســس واملقّومــات للوصــول إلــى نتائــج تتســم بدرجــة عاليــة مــن املصداقيــة، وتعّبــر 
عــن إرادة واختيــارات الناخبــن بشــكل حــّر ونزيــه، وتشــّكل املبــادئ التاليــة أهــم تلــك األســس واملقّومــات:

 ● االســتقاللية: وتعنــي اســتقالية اإلدارة االنتخابيــة التنظيميــة عــن الســلطة التنفيذيــة، واالســتقالية العمليــة املطلوبــة بعــدم 
  خضوعها ألّية مؤّثرات يف قراراتها، سواء أتت من السلطة التنفيذية أو اجلهات السياسية واحلزبية األخرى2.

ــة  ــى عملي ــن اإلشــراف عل ــدءاً م ــا، ب ــع مراحله ــة يف جمي ــة االنتخابي ــى إدارة العملي ــة عل ــات القائم ــاد اجله ــة: حي  ● احليادي
ــإدارة يــوم االنتخابــات، وانتهــاًء بعمليــة فــرز األصــوات وإعــان النتائــج النهائيــة،     تســجيل الناخبــن واملرشــحن، ومــروراً ب

  واإلشراف على حق الناخبن واملرّشحن يف الشكوى والتظلّم والطعن3.
 ● النزاهــة: إجــراء عمليــة انتخابيــة تقــوم علــى عــدم التمييــز بــن املواطنــن يف التعامــل، وتســهيل عمليــة التســجيل أمــام 
   الناخبــن، وإتاحــة حــّق اجلميــع للترّشــح وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي، ومعاملــة املرّشــحن علــى نفــس الدرجــة مــن   
   احلياديــة، وإتاحــة الفرصــة لهــم مبســاواة، وتوفيــر برامــج محايــدة لتوعيــة الناخبــن، ومراعــاة قواعــد ومواثيــق الســلوك   االنتخابــي، 

  وحّق االستفادة بشكل متساٍو للمرّشحن من وسائل اإلعام احلكومية، وعدم استغال املرافق احلكومية يف احلمات االنتخابية4.
 ● الكفــاءة والفّعاليــة: اســتخدام املــوارد اخملصصــة لانتخابــات بحكمــة، وتوفيــر اخلدمــات االنتخابيــة بكفــاءة عاليــة، والتأّكــد 
ــة     مــن أّن البرامــج التــي تســتخدمها حتقــق متطلبــات الكفــاءة، حيــث يســاهم اإلطــار القانونــي يف حتقيــق الكفــاءة والفعالّي
   مــن خــال حتديــد املعاييــر املطلوبــة إلدارة الشــؤون االنتخابيــة واملاليــة، وتنفيــذ كافــة اإلجــراءات االنتخابيــة بحــرص ودّقــة 
   تاّمــة، وتوفيــر كادر مؤهــل لتحقيــق املصداقيــة يف العمليــة االنتخابيــة، بحيــث يلتــزم كّل موّظــف يف اإلدارة االنتخابيــة 

  بالعدالة، وتقدمي أفضل اخلدمات5.
1 االن وول وآخرون، »أشكال اإلدارة االنتخابية«، ترجمة أمن أيوب، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، ستوكهولم، السويد، 2006، ص 26-25.

2 أحمد أبو دية، »فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جلنة االنتخابات املركزية«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2013، ص 2.
3 سامية عطا اهلل، »دور االنتخابات يف تفعيل التحول الدميقراطي وإرساء احلكم الراشد«، رسالة ماجستير، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، سكره، اجلزائر، 2013، ص 18-17.

4 رفائيل لوبيز،« أجهزة إدارة االنتخابات«، مكتب تطوير السياسات، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2000، ص 126-125.
5 االن وول وآخرون، »أشكال اإلدارة االنتخابية«، ترجمة أمن أيوب، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، ستوكهولم، السويد، 2006، ص 46-45.
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 ● الشــفافية: وهــي إخضــاع كّل اإلجــراءات يف العمليــة االنتخابيــة لاّطــاع مــن قبــل املواطنــن، بحيــث تقــوم اجلهــة القائمــة 
ــك اإلجــراءات ونشــرها  ــة بشــأن تل ــب وتلقــي ونقــل املعلومــات املتعلق ــة بإتاحــة حــّق كّل مواطــن بطل ــى اإلدارة االنتخابي    عل
   للجمهــور يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة، ســواء للناخبــن أو للمرشــحن، واالســتعانة مبراقبــن معتمديــن ومحايديــن 

  ملراقبة العملية االنتخابية يف جميع مراحلها، يتاح لهم االّطاع على كّل مجرياتها دون قيود غير مقبولة6.
 ● املســاءلة: وهــي حــّق املواطنــن يف مراقبــة ســلوك كاّفــة األطــراف ذات العاقــة بالعمليــة االنتخابيــة، واآلليــات التــي تّتبعهــا 
   اإلدارة االنتخابيــة يف هــذه الرقابــة، واعتمــاد طــرق فّعالــة ملواجهــة أّي انتهــاك للحقــوق االنتخابية، وإخضــاع اإلدارة االنتخابية 
   واألطــراف ذات العاقــة للمســاءلة اإلداريــة والقانونيــة، واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة حملاســبة كّل مــن يرتكــب أعمــاالً جرميــة 
   متــّس باحلقــوق االنتخابيــة7. وهــي تضمــن أيضــاً حــّق تقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات للجنــة االنتخابــات، واالعتــراض علــى 

  قراراتها للمحكمة النظامية اخملتصة.

)2( اإلطار القانوني إلدارة العملية االنتخابية:

قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة8:

يتضّمــن هــذا القانــون آليــات تشــكيل جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وتعيــن أعضائهــا ورئيســها وأمينهــا العــام، وحتديــد مهامهــم 
وصاحياتهــم، وتعيــن طاقمهــا اإلداري والفنــي، وإنشــاء املكتــب املركــزي واملكاتــب املناطقيــة. كمــا يتضّمــن آليــات عمــل اللجنــة 
يف كّل مــا يتعلــق بإشــرافها وإدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة، إضافــة إلــى النــص علــى إنشــاء محكمــة قضايــا االنتخابــات. كمــا 

يتضّمــن النــص علــى قيــام اللجنــة بإصــدار نظــام مالــي واداري خــاص بهــا.

مرسوم رقم )2( لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل جلنة االنتخابات املركزية9:

حيــث تضمــن هــذا املرســوم تعيــن أعضــاء اللجنــة املشــرفة علــى عمــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة مــن قبــل رئيــس الدولــة، 
وحتديــد رئيســها وأمينهــا العــام، باالعتمــاد علــى املواصفــات امللزمــة وفقــاً للقانــون.

النظام األساس للجنة االنتخابات املركزية10:

يصــدر هــذا النظــام وفقــاً ملــا نــّص عليــه قانــون االنتخابــات العامــة عــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة، ويتضّمــن حتديــد الهيكليــة 
التنظيميــة لعمــل اللجنــة، والعاقــة بــن اللجنــة واملديــر التنفيــذي، وآليــات عقــد االجتماعــات وصحتها، وكيفية اتخــاذ القرارات، 

ومهــام وصاحيــات اللجنــة يف إدارة العمليــة االنتخابيــة، وصاحيــات املديــر التنفيــذي ومهامــه وآليــات تعيــن املوظفــن.

مدّونة السلوك ألعضاء جلنة االنتخابات املركزية11:

وتهــدف مدّونــة الســلوك للوصــول إلــى أعلــى درجــات االســتقالية واحلياديــة والنزاهــة والشــفافية مــن قبــل رئيــس وأعضــاء 
ــاءة  ــة والكف ــادئ أساســية يف ســلوكهم، وهــي احليادي ــة مب ــى أربع ــة. وتســتند إل ــة االنتخابي ــى العملي ــة يف إشــرافهم عل اللجن

والنزاهــة والشــفافية، إلــى جانــب االلتــزام بآليــات املســاءلة يف أعمالهــم.

مرسوم رقم )3( لسنة 2021 بشأن الدعوة إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني12:

.www.openelectiondata.net :6 بارتيك مارلو، »حقوق اإلنسان – أسس الشمولية واملساءلة والثقة العامة يف االنتخابات«، نقابة احملامن األمريكين، ص 18-20، عن املوقع اإللكتروني
.www.ndi.org :7 املعهد الدميقراطي الوطني، »مبادرة حول البيانات االنتخابية املفتوحة«، املوقع اإللكتروني

8 الوقائع الفلسطينية، قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة«، العدد 27، املنشور بتاريخ 2007/9/9، ص 2.
9 الوقائع الفلسطينية، العدد 166، املنشور بتاريخ 2020/4/20، ص 16.

.www.elections.ps :10 جلنة االنتخابات املركزية، »النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية«، تاريخ الزيارة: 2021/2/20، املوقع اإللكتروني
www.elections.ps. :11 جلنة االنتخابات املركزية، »مدونة السلوك ألعضاء جلنة االنتخابات املركزية«، تاريخ الزيارة 2021/2/20، املوقع اإللكتروني 

12 الوقائع الفلسطينية، العدد 175، املنشور بتاريخ 2021/1/31، ص 15.

ويتضّمــن املرســوم حتديــد يــوم 2021/5/22 كموعــد إلجــراء االنتخابــات التشــريعية، ويــوم 2021/7/31 كموعــد إلجــراء 
االنتخابــات الرئاســية، والطلــب مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة التحضيــر إلجــراء االنتخابــات املذكــورة وإدارتهــا واإلشــراف عليهــا.
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)3( اإلطار املؤسسي إلدارة العملية االنتخابية

املستوى اإلشرايف »جلنة االنتخابات املركزية«13:
تشّكل جلنة االنتخابات املركزية برئيسها وأمينها العام وبقية أعضائها املستوى اإلشرايف األعلى يف إدارة العملية االنتخابية. حيث يتكون 
قوام اللجنة من تسعة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة، بااللتزام بالشروط التي يجب توّفرها يف أعضاء اللجنة وفقاً للقانون، 
 وتعين كلٍّ من رئيسها وأمينها العام، وفق ما جاء يف مرسوم رقم )2( لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل جلنة االنتخابات املركزية14.
وقــد مت تشــكيل اللجنــة احلاليــة بالتوافــق وطنيــاً وبالتشــاور بــن رئيــس الدولــة واألحــزاب السياســية، حيــث حتظــى اللجنة احلالية 
مبوافقة كّل الفصائل الفلســطينية15، ويوجد اعتراف من قبل اجلميع أّن رئيس اللجنة وأعضاءها ال ينتمون ألّي فصيل أو حزب 

أو جتمع سياســي، ويتمتعون بكفاءة ومصداقية.

مهام وصالحيات جلنة االنتخابات املركزية16:

ــة وفقــاً لألصــول والتعليمــات واإلجــراءات املنّظمــة  ــة، وإقــرار األنظمــة الداخلي رســم السياســات العامــة واخلطــط التنفيذي
لعمــل اللجنــة وجهازهــا التنفيــذي، وإنشــاء مكتــب االنتخابــات املركــزي وأّيــة مكاتــب تنفيذيــة واإلشــراف علــى عملهــا، واعتمــاد 

موازنــات اللجنــة وإعــداد مشــاريع األنظمــة الازمــة لعملهــا.
ــم  ــا وتنفيذهــا، وتســجيل القوائ ــر له ــة للتحضي ــاد اإلجــراءات الازم ــة، واعتم ــة االنتخابي ــى إدارة العملي ــة عل وتشــرف اللجن
االنتخابيــة وطلبــات الترّشــح ملركــز رئيــس الدولــة وعضويــة اجمللــس التشــريعي ومجالــس الهيئــات احملليــة، واعتمــاد هيئــات 

الرقابــة احملليــة والدوليــة علــى االنتخابــات.
ــى القــرارات  ــة، مبــا فيهــا البــّت يف االعتراضــات املقّدمــة عل ــة االنتخابي ــى إدارة العملي ــة عل ــة الرقاب ــك اللجنــة صاحي ومتل
ــج  ــه، وإعــان نتائ ــت وقــوع مخالفــات في ــز ثب ــات يف أّي مرك ــة، وإعــادة االنتخاب ــة االنتخابي ــف مراحــل العملي ــة مبختل املتعلّق

ــات يف بعــض املواقــع يف حــال تعــذر إجراؤهــا. ــل االنتخاب ــب تأجي ــة ونشــرها، وطل ــات النهائي االنتخاب

املستوى التنفيذي »اإلدارة االنتخابية«:
تعتبر اجلهاز التنفيذي للّجنة حيث تفّوضها للقيام بالتحضيرات إلجراء العملية االنتخابية وتنظيمها حتت إشراف مباشر من قبلها.

مكتب االنتخابات املركزي17:
تقــوم اللجنــة بتعيــن مديــر تنفيــذي لإشــراف علــى عمــل اإلدارة االنتخابيــة، ويخضــع مباشــرة إلشــراف اللجنــة. وهــو 
يــرأس مكتــب االنتخابــات املركــزي بفرعيــه يف رام اهلل، واملكتــب اإلقليمــي يف غــزة، ويتأّلــف مــن دوائــر وأقســام وظيفيــة 
وفــق هيكليــة مقــّرة مــن قبــل اللجنــة تخضــع للمديــر التنفيــذي. ويتــم اســتحداث الدوائــر واألقســام الوظيفيــة أو إلغاؤهــا أو 
دمجهــا وفــق احتياجــات العمــل وبتوصيــة مــن املديــر التنفيــذي وباعتمــاد اللجنــة. وتقــوم بتعيــن موظفيهــا الدائمــن يف غيــر 
أوقــات العمليــات االنتخابيــة عــن طريــق نشــر إعانــات يف الصحــف احملليــة وعبــر املوقــع اإللكترونــي للّجنــة، وإتاحــة التقــّدم 
بطلبــات التوظيــف ودراســتها، وتشــكيل جلــان مقابــات واختيــار األنســب. إّلا أّنهــا ال تقــوم بنفــس تلــك اإلجــراءات لتوظيــف 
العاملــن يف العمليــة االنتخابيــة وذلــك لقصــر الوقــت، وعــدم توّفــر دوريــة زمنيــة يف العمليــة االنتخابيــة، وال تســتطيع إجــراء 
تلــك املقابــات الازمــة يف الفتــرة الزمنيــة القصيــرة، وتقــوم باســتدعاء موظفــن عملــوا ســابقاً يف االنتخابــات، تتوافــر لديهــم 
اخلبــرة الســابقة، وأغلبهــم مــن معلمــي املــدارس، وتــرى اللجنــة أّن شــريحة املعلمــن تتمّتــع مبســتوى مــن املهنيــة والكفــاءة حيــث 
ــم اســتبعاد  ــات تشــمل تقييمــاً لــألداء الســابق، بحيــث يت ــى الطــاب، وتتوفــر حولهــم قاعــدة بيان أّنهــم ممــن مت ائتمانهــم عل
أّي موظــف ســابق كان قــد أخــّل بعملــه، إلــى جانــب الضمانــات التــي يوّفرهــا املراقبــون احملليــون والدوليــون مــن خــال 
ــوم باســتبعاد أّي موظــف يخــّل بنزاهــة العمــل ويســتبدل بشــخص آخــر18. ــة تق ــة، وأّن اللجن ــة االنتخابي ــى العملي ــة عل  الرقاب
ــم بخصــوص تعيــن موظفــي مراكــز  ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــات بضــرورة عــدم االعتمــاد فقــط عل ــراء يف االنتخاب ــرى خب وي

ــة والتعليــم19. ــاك ضــرورة إلضافــة عــدد مــن املوظفــن مــن خــارج نطــاق وزارة التربي ــُر كاٍف، وهن ــه غي ــراع، ألّن االقت

 13 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2021 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املواد )26-9(.
 14 الوقائع الفلسطينية، العدد 166، املنشور بتاريخ 2020/4/20، ص 16.

15 مقابلة مع السيد هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، رام اهلل، 2021/4/28.
16 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2021 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )13(.

.www.elections.ps :17 جلنة االنتخابات املركزية، »هيكلية ومهام اللجنة«، تاريخ الزيارة: 2021/2/12، املوقع اإللكتروني
18 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.

19 عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
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وتتلخــص مهــام مكتــب االنتخابــات املركــزي بوضــع اخلطــط التفصيليــة لتنفيــذ السياســات والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن 
اللجنــة، وإعــداد مشــاريع األنظمــة واإلجــراءات واللوائــح املنّظمــة لعمــل اإلدارة االنتخابيــة واعتمادهــا مــن اللجنــة. وتنظيــم العمليــات 
االنتخابيــة وإعــداد اإلجــراءات التنفيذيــة لهــا، وإعــداد املوازنــات الســنوية العاديــة واملوازنــات اخلاصــة بالعمليــات االنتخابيــة، 

وتنظيــم عمليــات تســجيل الناخبــن واملرشــحن، وكّل مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة يف جميــع مراحلهــا بإشــراف اللجنــة.

مكتب االنتخابات اإلقليمي20:
وهــو يعتبــر امتــداداً ملكتــب االنتخابــات املركــزي – املقــّر العــام، ويقــوم بالتنســيق مــع مكاتــب املناطــق االنتخابيــة يف قطــاع غــزة، 

ويشــرف علــى عملهــا، ويرفــع التقاريــر املتعلقــة بذلــك إلــى مكتــب االنتخابــات املركــزي.

مكاتب املناطق االنتخابية21:
وتقــوم بــإدارة وتنظيــم ومراقبــة عمليــات االنتخــاب يف مراكــز االقتــراع التابعــة لهــا حتــت إشــراف مكتــب االنتخابــات املركــزي، ويديــر 
هــذه املكاتــب منســقون يتــم تعيينهــم وفــق سياســات وتعليمــات اللجنــة، ويتبعــون مكتــب االنتخابــات املركــزي، ويجــب أن يتمتعــوا يف 

عملهــم بأعلــى درجــات النزاهــة واحلياديــة واملهنيــة، وعــدم التحيــز ألّي طــرف أو شــخص، وأن يتعاملــوا مــع املواطنــن مبســاواة.

مراكز االقتراع22:
ــه  ــن يف منطقت ــراع مســؤوالً عــن تســجيل الناخب ــز اقت ــون كّل مرك ــاً للحاجــة، ويك ــة وفق ــز االنتخابي ــد عــدد املراك ــم حتدي يت
االنتخابيــة، وعــن القيــام بتنظيــم مــا يتعلّــق بعمليــات النشــر واالعتــراض واالقتــراع وفــرز األصــوات وإعــان النتائــج، ويديــر 

ــّم اختيارهــم بشــكل مباشــر مــن قبــل منســق املنطقــة االنتخابيــة، وفقــاً للمبــادئ الســابقة. هــذه املراكــز موّظفــون يت

محكمة قضايا االنتخابات:

يتــم إنشــاء محكمــة قضايــا االنتخابــات مبوجــب مرســوم رئاســي بشــأن تشــكيل محكمــة قضايــا االنتخابــات23، حيــث جــرى 
تشــكيلها بعــد التشــاور والتوافــق يف حــوارات القاهــرة بــن الفصائــل واألحــزاب الفلســطينية24. وتتشــكل مــن رئيــس وثمانيــة 
ــد نصــاب  ــة حتدي ــق ســلطاته التقديري ــة وف ــس احملكم ــرك لرئي ــى، ويُت ــس القضــاء األعل ــى تنســيٍب مــن مجل ــاء عل قضــاة بن
انعقادهــا، بحيــث تعقــد بثاثــة مــن قضاتهــا، فيمــا تعقــد بخمســة مــن قضاتهــا يف القضايــا الهامــة. وتختــص يف النظــر يف 
الطعــون املقدمــة لهــا إللغــاء أو تعديــل قــرارات صــدرت عــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة بشــأن إدارة العمليــة االنتخابيــة، وال 

يشــمل اختصاصهــا اجلرائــم االنتخابيــة التــي حتــال للقضــاء العــادي وفــق مــا جــاء يف قانــون االنتخابــات العامــة25.
ويعتبــر إنشــاء محكمــة مختصــة بقضايــا االنتخابــات تطــّوراً علــى اإلدارة االنتخابيــة يف فلســطن، حيــث كان يتــّم ســابقاً اعتمــاد 
محاكــم البدايــة يف كّل محافظــة للنظــر يف تلــك القضايــا، وكان هنــاك تبايــن يف األحــكام التــي تصــدر عــن تلــك احملاكــم بــن 
محكمــة وأخــرى، وخاصــة مــا يتعلــق بتحديــد املــدد املتاحــة لتقــدمي الطعــون، األمــر الــذي خلــق إشــكالية يف مــدى فعاليــة تلــك 
األحــكام، ومــن املتوقــع أن يتــم جتــاوز هــذه اإلشــكالية يف ظــل إنشــاء محكمــة واحــدة مختصــة بقضايــا االنتخابــات يف كلٍّ مــن 

احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة26.

.www.elections.ps :20جلنة االنتخابات املركزية،« النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية«، املوقع اإللكتروني
21 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )17-16(.

.www.elections.ps :22 جلنة االنتخابات املركزية، »النظام األساسي للجنة االنتخابات املركزية«، املوقع اإللكتروني
.www.elections.ps :23 جلنة االنتخابات املركزية، »مراسيم رئاسية وقرارات مجلس الوزراء«، 2021/3/1، املوقع اإللكتروني

24 عمر رحال، خبير يف شؤون االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
25 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املواد )26-20(.

 26 مقابلة مع السيد معن دعيس، باحث قانوني يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 2021/4/1.
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◄ ثانيًا: االستقاللية والحيادية والنزاهة والشفافية والمساءلة في لجنة االنتخابات المركزية

تتشــّكل جلنــة االنتخابــات أو مفوضيــة االنتخابــات التــي تعمــل وفــق نظــام اإلدارة االنتخابيــة املســتقلة مــن أفــراد مــن 
العامــة إلدارة االنتخابــات، وتوجيــه وقيــادة أعمــال اإلدارة  السياســات  للقيــام بوضــع  التنفيذيــة، وذلــك  الســلطة  خــارج 
ضغوطــات  أّيــة  ملواجهــة  النزاهــة  بقيــم  وااللتــزام  العاليــة،  والقانونيــة  اإلداريــة  املهــارات  لديهــم  وتتوفــر  االنتخابيــة. 
ــة العامــة.  ــاء مبســتويات الثق ــا يســاهم يف االرتق ــد؛ م ــات العامــة بشــكل جي ــى التواصــل وإدارة العاق ــة، والقــدرة عل محتمل
ويف تشــكيلة اللجنــة احلاليــة، فــإّن أعضاءهــا ال يتبعــون أّي جهــة سياســية محــددة، وليســت لديهــم ميــوٌل حزبيــة معينــة، 
 وقامــوا بالتوقيــع علــى وثيقــة شــرف بااللتــزام باحلياديــة وااللتــزام بالقانــون، إضافــة إلــى التزامهــم مبدّونــة الســلوك27.

االستقاللية اإلدارية:
وفــق مــا تضّمنــه قانــون االنتخابــات العامــة الفلســطيني، فــإّن جلنــة االنتخابــات املركزيــة تتمّتــع باســتقالية إداريــة كاملــة عــن 
الســلطة التنفيذيــة، ولهــا نظامهــا اخلــاص الــذي يحــدد آليــات العمــل وعقــد االجتماعــات واتخــاذ القــرارات؛ مــا يســاهم ويعــزز 
مــن اســتقاليتها. إضافــة إلــى اســتقاليتها يف تعيــن مــا حتتاجــه مــن موظفيهــا اإلداريــن، ســواء الذيــن يعملــون يف ســكرتاريا 

اللجنــة، أو يف املكتــب التنفيــذي، إضافــة إلــى املوظفــن غيــر الدائمــن28.

االستقاللية املالية:
تتمتــع اللجنــة مبوازنــة مســتقلة يتــم إدراجهــا يف بنــد خــاص بهــا يف املوازنــة العامــة، إال أّن قانــون االنتخابــات العامــة لــم 
ــي تخصــص  ــة الت ــة العام ــود املوازن ــى بن ــي تتلقاهــا عل ــك الت ــة، باســتثناء تل ــة اللجن ــة ملوازن ــة مصــادر إضافي ــى أّي يتطــرق إل
ســنوياً للــوزارات واملؤسســات العامــة. وحتــى النظــام األســاس، لــم يتطــرق أيضــاً إلــى موضــوع موازنــة اللجنــة، وحتديــد مصــادر 
التمويــل اإلضافيــة التــي ميكنهــا دعــم موازنتهــا مــن خالهــا، باســتثناء مــا نــّص عليــه القانــون بخصــوص حتويــل مبالــغ التأمــن 
املاليــة للقوائــم املترشــحة إلــى حســاب بنكــي للّجنــة. إّلا أّن اللجنــة تقــوم بعقــد اتفاقيــات تتلقــى مبوجبهــا تبرعــات مــن املانحــن 
بشــكل مباشــر؛ األمــر الــذي قــد يعرضهــا للمخاطــر مســتقبًا يف حــال مت وقــف هــذه املســاعدات، ويعــرض االســتقالية املاليــة 
التــي تتمتــع بهــا اللجنــة للخطــر، فيمــا تــرى هيئــات الرقابــة احملليــة علــى االنتخابــات بــأّن التمويــل الــذي حتصــل عليهــا جلنــة 
االنتخابــات مــن املانحــن ال يؤثــر علــى اســتقاليتها يف الوقــت الراهــن؛ حيــث أّن هــذه املنــح تصــرف علــى التدريــب والتوعيــة 
والثقيــف، وال يتــم إنفاقهــا لتغطيــة النفقــات اجلاريــة29. وقــد بلغــت املوازنــة التــي خصصتهــا الدولــة للّجنــة للعــام 2021، وهــي 

موازنــة عــام انتخابــي، 23 مليــون دوالر30.

احلصانة:
ــق باإلقالــة أليٍّ مــن أعضائهــا. حيــث هنــاك وجهــات نظــر تــرى  ــع أعضــاء اللجنــة بحصانــة نســبية، وخاصــة فيمــا يتعل يتمت
بــأّن مــن لــه ســلطة التعيــن لــه ســلطة اإلقالــة، فيمــا أّن هنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى بــأّن قــرار الرئيــس يف التعيــن مقّيــد 
بشــروط تصــف طبيعــة األشــخاص املعينــن، ولــم يــرد فيــه نــص مينــح الرئيــس ســلطة اإلقالــة، وال يجــوز لــه ممارســة اإلقالــة. 
وهنــاك إشــكالية يف حصانــة أعضــاء اللجنــة مــن اإلقالــة، إذ ميكــن للرئيــس اتخــاذ قــرار بفصــل أّي عضــو يف اللجنــة أو بنــاًء 
علــى توصيــة مــن ثلثــي أعضــاء اللجنــة، حيــث يعتقــد البعــض أّن هــذا اإلجــراء متــاح وغيــر مقيــد بفتــرات زمنيــة محــددة، وميكن 
اســتخدام اإلقالــة كورقــة ضغــط علــى رئيــس وأعضــاء اللجنــة، ولــذا، يــرى خبــراء يف االنتخابــات أّنــه يفّضــل أن تتمتــع اللجنــة 
بحصانــة مــن اإلقالــة يف العــام االنتخابــي. كمــا أّن بعــض املعاييــر التــي نــص عليهــا القانــون بخصــوص مواصفــات أعضــاء جلنــة 
االنتخابــات فضفاضــة، ودرجــة االســتقالية التــي تتمتــع بهــا اللجنــة احلاليــة تتعلــق بشــخص رئيســها احلالــي لكونــه شــارك يف 

رئاســة اللجنــة التــي أدارت العمليــة االنتخابيــة يف دورات ســابقة، وهــو مقبــول لــدى مختلــف األطــراف الفلســطينية31.

27 مقابلة مع السيد هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، رام اهلل، 2021/4/28.
 28 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )16(، الفقرة )4-3(.

 29 مقابلة مع السيد عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، رام اهلل، 2021/3/31.
 30 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.

 31 مقابلة مع السيد عارف جفال، مرجع سابق.
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النزاهة واحليادية:
أكد قانون االنتخابات العامة الفلسطيني على ضرورة التزام رئيس وأعضاء جلنة االنتخابات املركزية بقيم النزاهة واحليادية 
يف إشــرافهم وإدارتهــم للعمليــة االنتخابيــة، وهــو أيضــاً مــا مت التأكيــد عليــه يف النظــام األســاس للّجنــة، وما ورد يف مدّونة ســلوك 
أعضــاء اللجنــة. كمــا أّنــه يشــترط يف تعيــن أعضائهــا أّلا يكونــوا مــن الــوزراء أو املوظفــن العموميــن عنــد تعيينهــم منعاً لتضارب 
املصالــح، ولتأكيــد التــزام أعضــاء اللجنــة بقيــم النزاهــة، أصــدرت اللجنــة مدّونــة ســلوك خاصــة بأعضائهــا. ووفــق رؤيــة خبــراء 
يف االنتخابــات، لــم تتضمــن الشــروط احلــد األدنــى للفتــرة الفاصلــة بــن املنصــب الســابق للعضــو، وعضويتــه يف اللجنــة، وهــي 
الفتــرة الكافيــة لتحييــد أّيــة تأثيــرات ملنصبــه الســابق يف عضويتــه للّجنــة، إضافــة إلــى أّن القانــون لــم يتضّمــن الفتــرة الفاصلــة 
بــن االنتقــال مــن عضويــة اللجنــة إلــى منصــب حكومــي32، األمــر الــذي قــد يتيــح للنظــام احلاكــم زّج أعضــاء موالــن )حكوميــن( 
داخــل اللجنــة، أو تقــدمي إغــراءات لبعــض األعضــاء مبنحهــم وعــوداً بالتعيــن يف وظائــف رفيعــة عنــد تــرك عضويــة اللجنــة. 
 ويــرى خبــراء يف االنتخابــات بضــرورة أن يكــون هنــاك دور للجنــة االنتخابــات يف تعيــن أعضــاء جــدد يف اللجنــة، وأن يتــم النــص

 على ذلك يف النظام األساس، وذلك بهدف تعزيز استقالية عمل اللجنة33.

وأكــد قانــون االنتخابــات العامــة الفلســطيني علــى أن يتمتــع رئيــس وأعضاء اللجنة باحتراٍم بن اجلمهــور، وأّلا تكون لديهم انتماءات 
حزبيــة. إضافــة إلــى متّتــع أعضــاء اللجنــة بقــدر عــاٍل مــن الكفــاءة مــا مــن شــأنه أن يعزز مــن االلتزام بقيــم النزاهة، حيــث أّن الكفاءة 
واملهنيــة العاليــة حتــّد مــن الوقــوع يف األخطــاء غيــر املقصــودة التــي قــد تنتقــص مــن درجــة النزاهــة يف إدارة العمليــة االنتخابيــة. 
فأعضــاء اللجنــة لديهــم اختصاصــات متعــددة قانونيــة وإداريــة وغيرهــا، ويــرى خبــراء يف االنتخابــات أّن عــدم تفــرغ رئيــس وأعضاء 
جلنــة االنتخابــات قــد يؤثــر علــى فعاليــة اللجنــة، وعلــى اســتمرارية عملهــا، وهــو ما يؤثر بشــكل مباشــر علــى مســتوى النزاهة، حيث 
أّن أعضــاء اللجنــة ال يتلّقــون أّيــة رواتــب أو مكافــآت باســتثناء بــدل نثريــات بقيمــة 250 دوالر شــهرياً، وميكــن أن تتضّمــن تشــكيلة 
اللجنــة يف عضويتهــا بعــض األعضــاء املتطّوعــن، والبعــض اآلخــر مــن املتفرغــن؛ األمــر الــذي يســاهم يف رفــع كفاءة عمــل اللجنة34. 
إّلا أّن جلنــة االنتخابــات تــرى بــأّن عــدم تلقــي أعضــاء اللجنــة مكافــآت أو رواتــب مــن شــأنه أن يعــزز مــن زاهة واســتقالية األعضاء، 

حيــث أّن الرواتــب تشــكل مدخــًا ألّيــة ضغوطــات قــد متــارس عليهــم، وتؤثــر يف مــدى اســتقاليتهم ونزاهتهــم35.

الشفافية يف عمل جلنة االنتخابات املركزية:
حتــرص اللجنــة علــى القيــام بنشــر كافــة النشــاطات والفعاليــات التــي تقــوم بهــا عبر موقعهــا اإللكتروني، حيث تلتزم بنشــر محاضر 
اجتماعاتهــا، وتكــون متاحــة الّطــاع اجلمهــور عليهــا، كمــا أّنهــا تصــدر نشــرات دوريــة بكافــة أعمالهــا، إضافــة إلــى قيامهــا بنشــر 
كافــة التشــريعات املتعلقــة بعملهــا وبالعمليــة االنتخابيــة مــن قوانــن وأنظمــة ومدّونــات ســلوك وأدّلــة ونشــرات توجيهيــة وتوعويــة، 
وقيامهــا بنشــر تقاريرهــا املاليــة بشــكل دوري، وهــو مــا أّكدتــه هيئــات الرقابــة من مؤسســات اجملتمع املدنــي، إلى جانب وجــود درجة 
عاليــة مــن االنفتــاح لــدى اللجنــة علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي وبنــاء شــراكة معهــا، مــا يعتبــر إجــراًء مهمــاً لتعزيــز الشــفافية36. 
وتقــوم اللجنــة بنشــر الســيرة الذاتيــة ألعضائهــا فيمــا يتعلــق بصورهــم الشــخصية ومؤهاتهــم العلميــة وخبراتهــم الســابقة، إضافــة 
ألّيــة معلومــات أخــرى حولهــم مــن شــأنها أن تزيــد مــن ثقــة اجلمهــور باللجنــة. كمــا تنشــر اللجنــة كافــة العطــاءات املتعلقة مبتطلبات 
عملهــا للجمهــور، وإتاحــة الفــرص املتســاوية للجهــات املؤهلــة للتقــدم واملنافســة علــى تلــك العطــاءات، )بعــض وســائل اإلعــام كانــت 
قــد وجهــت انتقــادات للّجنــة لقيامهــا بإحالــة العطــاءات املتعلقــة باالنتخابــات احلاليــة جلهــات إعاميــة محــددة، وردت اللجنــة بأّنها 
تقــوم باختيــار وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة وفــق وســائل علمّية تتعلق مبؤشــرات مدى انتشــار وســيلة اإلعــام، وقدرتها على 

الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن اجلمهــور، وتتخــذ قراراتهــا بهــذا الشــأن، وتقتصــر فقــط علــى مــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة(37.

املساءلة يف عمل جلنة االنتخابات:
إّن اســتقالية اللجنــة ال تتنافــى مــع وجــود آليــات مســاءلة لرئيســها وأعضائهــا، حيــث أّن اللجنــة وفــق القانــون تقــدم تقريرهــا 
لرئيــس الدولــة واجمللــس التشــريعي، كمــا أّنهــا تخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن إجــراءات عملهــا يف مجــاالت 
ــون  ــوزارات واملؤسســات العامــة وشــبه العامــة38، فضــًا عــن ك ــة مكافحــة الفســاد، أســوة بغيرهــا مــن ال ــة، وهيئ اإلدارة واملالي
ــة املاليــة  ــوان الرقاب ــة دي ــة تــرى أّن قبولهــا لرقاب رئيســها وأعضائهــا مشــمولن يف تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة. ولكــن اللجن

واإلداريــة مت مــن أجــل تعزيــز الشــفافية يف عمــل اللجنــة، وليــس بنــاًء علــى أحــكام القانــون39.

 32 مقابلة مع السيد عارف جفال، مرجع سابق.
33 عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.

34 مقابلة مع السيد طالب عوض، خبير يف شؤون االنتخابات، رام اهلل، 2021/3/31.
35 فريد طعم اهلل، املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.

36 عمر رحال، ورشة عمل حول »واقع االنتخابات العامة وآفاقها«، معهد السياسات العامة، رام اهلل، فلسطن، 2021/4/19.
37 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، رام اهلل، 2021/3/3.

38 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.
39 سهير عابدين، مدير دائرة اإلجراءات يف جلنة االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
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يتضّمــن قانــون االنتخابــات العامــة إلــزام اللجنــة بتقــدمي تقريــر مالــي وإداري إلــى رئيــس الدولــة واجمللــس التشــريعي خــال ثاثة 
شــهور مــن انتهــاء االنتخابــات40، وهــذا يتوافــق مــع اجتاهــات دول العالــم يف إخضــاع الهيئــة املســؤولة عــن إدارة االنتخابــات يف 
البــاد إلــى مســاءلة البرملــان؛ األمــر الــذي ينطبــق علــى جلنــة االنتخابــات املركزية يف فلســطن؛ ويســاهم يف تعزيز مبــادئ النزاهة
والشفافية واملساءلة. ولكّن القانون ال ينّص على قيام اللجنة برفع تقارير إدارية أو مالية يف غير األعوام االنتخابية، ويرى خبراء 
يف االنتخابات بأّن املساءلة أمام رئيس الدولة واجمللس التشريعي كافية، ويفّضل أّلا تخضع لرقابة ديوان الرقابة أو هيئة مكافحة 
الفساد؛ ألّن هذا األمر قد يؤدي إلى احتمالية وجود تأثيرات وضغوطات سياسية، وذلك عن طريق استغال تلك الشكاوى ضد اللجنة 
 أو قضايا داخل اللجنة؛ األمر الذي قد ينتقص من استقاليتها، وكبديل جلهة املساءلة، ميكن أن تخضع اللجنة للمحاكم العادية41

أ. خضوع أعضاء وموظفي جلنة االنتخابات لقانون مكافحة الفساد:
تــرى هيئــة مكافحــة الفســاد أّن العمليــة االنتخابيــة هــي اختصــاص حصــريٌّ للجنــة االنتخابــات املركزيــة، وهــي اجلهــة الوحيــدة اخملولــة بــإدارة 
تلــك العمليــة واإلشــراف عليهــا يف جميــع مراحلهــا، وال تتدخــل الهيئــة يف اختصــاص اللجنــة، إّلا يف حــال االشــتباه بوجــود جرائــم فســاد مالــي 
كاالختــاس والرشــوة وغيرهــا. إّن جتــرمي الرشــوة كجرميــة فســاد هــو مــا تضّمنــه قانــون االنتخابــات العامــة، وجلنــة االنتخابــات املركزيــة هــي 
صاحبــة االختصــاص يف إحالــة مــن ثبــت بحقــه جرميــة الرشــوة االنتخابيــة، ســواء اجلهــة التــي قدمــت الرشــوة االنتخابيــة أو مــن تلقاهــا، وتتــم 
هــذه اإلحالــة إلــى احملكمــة اخملتصــة، أي احملاكــم النظاميــة للنظــر فيهــا، ويحــق ملــن تتــم إحالتــه االعتــراض علــى قــرار اإلحالــة إلــى محكمــة 
قضايــا االنتخابــات التــي هــي صاحبــة االختصــاص يف النظــر يف الطعــون املقدمــة لهــا حــول قــرارات جلنــة االنتخابــات. وعــادة يكــون دور 
الهيئــة يف متابعــة قضايــا الفســاد كالرشــوة االنتخابيــة، إمــا بتلقــي الباغــات والشــكاوى، أو مــن خــال رصــد الهيئــة أليٍّ مــن هــذه القضايــا42. 

وتــرى جلنــة االنتخابــات أّن الطعــون التــي تقــّدم إلــى محكمــة قضايــا االنتخابــات ال تشــمل اجلرائــم االنتخابيــة43.

وفقــاً للقانــون فــإّن جلنــة االنتخابــات املركزيــة تخضــع لهيئــة مكافحــة الفســاد لكونهــا مؤسســة تتلقــى موازنتهــا الســنوية مــن املوازنــة العامــة. 
إّلا أّن اللجنــة تــرى بــأّن أعضاءهــا يجــب أّلا يخضعــوا لهيئــة مكافحــة الفســاد؛ لكونهــم ال يتلقــون أّيــة رواتــب أو مكافــآت، باســتثناء مصاريــف 
ــون  ــن، وهــم مكلّف ــة مؤسســة دســتورية أعضاؤهــا ليســوا موظفــن عمومي ــون اللجن ــم عقدهــا، ولك ــي يت ــا الت االجتماعــات لبعــض أعضائه
وليســوا معّينــن مبناصــب حكوميــة44. فيمــا تــرى الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان بأّنــه يتوجــب عليهــم اخلضــوع ألحــكام قانــون هيئــة مكافحــة 
الفســاد كونهــم يقومــون بتأديــة خدمــة عامــة45. وتأخــذ هيئــة مكافحــة الفســاد بعــدم إلزاميــة تقــدمي أعضــاء اللجنــة إلقــرارات الذمــة املاليــة؛ 
وخاصــة أّنهــم غيــر متفرغــن، وعلــى األغلــب، يقّدمــون إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم وفــق اجلهــات التــي يعملــون لديهــا، ولكــن يلتــزم 
موظفــو الهيئــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة أســوة بغيرهــم46. إّلا أّن هــذا األمــر يتناقــض مــع كــون هيئــة مكافحــة الفســاد تطلــب تقــدمي 

إقــرارات الذمــة املاليــة ألعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة خيريــة، فيمــا ال تطلــب مــن أعضــاء جلنــة االنتخابــات تلــك اإلقــرارات.

ب. العالقة بني ديوان الرقابة املالية واإلدارية وجلنة االنتخابات:
ــة  ــه ال حاجــة لرقاب ــة تــرى أّن ــار جــدل، حيــث كانــت اللجن ــة املاليــة واإلداريــة كان مث ــة ديــوان الرقاب إّن خضــوع جلنــة االنتخابــات لرقاب
الديــوان عليهــا يف ظــل وجــود مدقــق حســابات خارجــي مــن شــركة تدقيــق حســابات، وقيــام اللجنــة بإعــداد تقاريرهــا املاليــة وإرســالها 
للجهــات اخملتصــة47، وهــو مــا يــرى ديــوان الرقابــة أّنــه غيــر كاٍف؛ وذلــك لكــون اللجنــة تتلقــى موازنتهــا مــن املوازنــة العامــة. وقــد التزمــت 
اللجنــة برقابــة الديــوان علــى نشــاطاتها املاليــة الــذي يشــكل واحــدة مــن األدوات الرقابيــة علــى عمــل اللجنــة، إلــى جانــب وجــود مدقــق 
حســابات خارجــي، والتدقيــق البعــدي الــذي تقــوم بــه وزارة املاليــة والــذي يعتبــر بديــًا توافقيــاً عــن وجــود مراقــب مالــي مقيــم مــن وزارة 
ــوان  ــوم الدي ــة48. ويق ــة يف اللجن ــة الداخلي ــه وحــدة الرقاب ــوم ب ــذي تق ــق ال ــب التدقي ــى جان ــة، إل ــى اســتقاليتها املالي ــة حفاظــاً عل املالي
بالتدقيــق يف كافــة األمــور املاليــة، والتأكــد مــن مــدى مطابقــة األرقــام املاليــة للبنــود اإليــرادات والنفقــات، وهــذا األمــر الــذي يــرى الديــوان 
أّنــه ال يتعــارض مــع اســتقالية عمــل اللجنــة؛ لكونــه ال ينطــوي علــى تدخــل يف إدارة العمليــة االنتخابيــة، وبالتالــي، للديــوان أن يفحــص 
مــدى قيــام اللجنــة باإلجــراءات التــي تضمــن ســامة النشــاط املالــي، وحســن اســتخدام املــال العــام يف األغــراض التــي خصــص مــن أجلهــا، 
وأن يقــوم بالتفتيــش املالــي واإلداري لضمــان كفــاءة األداء، وفحــص مــدى انســجام ومطابقــة النشــاط املالــي واإلداري للقوانــن واألنظمــة 
واللوائــح والقــرارات، بحيــث تكــون اللجنــة ضمــن خطــة ديــوان الرقابــة، ومــن ضمنهــا مــا يتــم إنفاقــه خــال العمليــة االنتخابيــة، وقــد قــام 

الديــوان بتضمــن نتائــج التدقيــق املالــي علــى جلنــة االنتخابــات يف التقريــر الســنوي املنشــور علــى موقعــه اإللكترونــي49.

40 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 وتعدياته، مادة )12(، فقرة )3(.
41 مقابلة مع السيد عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، مرجع سابق.

42 مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، رام اهلل، بتاريخ 2021/4/19.
43 سهير عابدين، مدير دائرة اإلجراءات يف جلنة االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.

44 مقابلة مع السيد هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، رام اهلل، 2021/4/28.
45 مقابلة مع السيد معن دعيس، باحث قانوني يف الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 2021/4/1.

46 مقابلة مع السيد جمال قاش، مرجع سابق.
 47 أحمد أبو دية، »فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جلنة االنتخابات املركزية«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2013، ص 18-17.

 48 مقابلة مع السيد هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، رام اهلل، 2021/4/28.
49 مقابلة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بتاريخ 2021/4/25.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

            الحيادية واالستقاللية في إدارة االنتخابات بمراحلها المختلفة.◄ ثالثًا: التزام لجنة االنتخابات بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة يعزز عملها

وفق ما أعلنت عنه جلنة االنتخابات املركزية50، فإّن االنتخابات التشريعية املنوي إجراؤها تتشكل من عدة مراحل 
زمنية متتالية وفقًا لالنتخابات عام 2021:

● التسجيل خال الفترة 2021/2/16-10.
● النشر واالعتراض خال الفترة من 2021/3/3-1.

● الترّشح لانتخابات التشريعية خال الفترة من 2021/3/31-20.
● الدعاية االنتخابية خال الفترة 30 نيسان إلى 2021/5/21.

● االقتراع املسبق لقوى األمن 2021/5/20.
● يوم االقتراع العام 2021/5/22.

● إعان النتائج األولية 2021/5/23.

وقــد جــاءت املواعيــد احملــددة املذكــورة يف املوقــع اإللكترونــي للّجنــة مطابقــًة متامــاً ملــا نــّص عليــه قانــون االنتخابــات العامــة، 
وهــذا مــن املؤشــرات االيجابيــة علــى النزاهــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بااللتــزام بأحــكام القانــون.

▪ املرحلة األولى: تسجيل الناخبني
متتــد هــذه املرحلــة مــن تاريــخ إصــدار املرســوم الرئاســي مــن قبــل الرئيــس، وتنتهــي بانتهــاء عمليــة تقــدمي الطعــون ونشــر الســجل 
النهائــي. بالرغــم مــن اخلافــات التــي ظهــرت يف اجمللــس التشــريعي األول حــول جهــة إعــداد الســجل االنتخابــي، فقــد ُحســم 
املوضــوع لصالــح تكليــف جلنــة االنتخابــات بإعــداد ســجل انتخابــي دون تدخــل مــن أّي جهــة يف الســلطة التنفيذيــة، وتقــوم اللجنــة 
بتحديثــه باســتمرار؛ األمــر الــذي أضعــف مــن قــدرة أّيــة أطــراف تنفيذيــة يف النظــام السياســي علــى اســتخدام ذلــك ألّيــة مصالــح 

خاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة، وحــّق املواطنــن املتســاوي.
يتطلــب حتقيــق النزاهــة يف تســجيل الناخبــن قيــام اإلدارة االنتخابيــة بااللتــزام مبــا نــّص عليــه قانــون االنتخابــات بشــأن تســجيل 
الناخبــن، وإتاحــة التســجيل لــكّل مــن يحــّق لــه االنتخــاب، وااللتــزام باملــدد الزمنيــة املتاحــة للتســجيل، وتوفيــر مراكــز للتســجيل 
موزعــة بشــكل عــادل يف مختلــف التجمعــات الســكانية، وتذليــل العقبــات التــي قــد تــؤدي إلــى حرمــان البعــض مــن هــذا احلــق، 
مبــا يف ذلــك القيــام بعمليــة املواءمــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة، وإتاحــة االعتــراض والطعــن بشــكل متســاٍو جلميــع الناخبــن.

1. التحديث الدوري لسجل الناخبني:
تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بعمليــة حتديــث ســنوية للســجّل االنتخابــي، وهــذه عمليــة مســتمرة تتــم بشــكل دوري مــن خــال 
ــم  ــة، واجلهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني، والتســجيل الــدوري يف املــدارس، بحيــث تت االســتعانة بســجّل األحــوال املدني
إضافــة مــن جتــاوز عمــره ســبعة عشــر عامــاً إلــى الســجل االنتخابــي. ويّتضــح هــذا مــن خــال االّطــاع علــى مجمــوع الناخبــن 
املســّجلن، حيــث هنــاك زيــادة ســنوية بشــكل تراكمــي يف أعــداد الناخبــن يف الســجّل51، ومــن خــال االّطــاع علــى عّينــة مــن 
الســجلّات، لوحــظ أّن هنــاك نســبة مــن املقّيديــن يف ســجل األحــوال املدنيــة، لــم يكونــوا مســّجلن يف الســجل االنتخابــي، مــا 
قــد يؤثــر علــى فعالّيــة الوصــول إلــى العــدد األكبــر مــن الناخبــن املســجلن، وتعــزو اللجنــة األســباب لعــدم قيامهــا بالتحديــث 
ــة  ــة تقــوم بعملي ــّن اللجن ــن انتشــار جائحــة كورونــا، ولك ــة بالوقايــة م ــن 2019 و2020 لإجــراءات املتعلق الســنوي يف العام

تســجيل ميدانيــة يف املــدارس لطلبــة الثانويــة العامــة الذيــن جتــاوزت أعمارهــم الســابعة عشــرة52.

2. إتاحة التسجيل اإللكتروني:
تتيــح اللجنــة للناخبــن فعليــاً التســجيل اإللكترونــي بشــكل دائــم علــى مــدار العــام ولغايــة انتهــاء فتــرة التســجيل يف حــال 
وجــود انتخابــات، ووّفــرت اللجنــة تطبيقــاً عبــر موقعهــا اإللكترونــي يتيــح ملــن يريــد التأكــد مــن ورود اســمه يف الســجّل، وذلــك 
بإدخــال رقــم هويتــه الشــخصية، وإمكانيــة إضافــة اســمه إن لــم يكــن وارداً يف الســجل عــن طريــق إدخــال رقــم هاتفــه النّقــال، 
واحلصــول علــى )رمــٍز( يقــوم بإدخالــه وتثبيــت املعلومــات اخلاصــة بــه53؛ وذلــك بهــدف إتاحــة فرصــة أكبــر للناخبــن للتســجيل 
قبــل اإلعــان عــن فتــرة التســجيل الرســمية احملــددة بســبعة أيــام 10-2021/2/16؛ وإلتاحــة مشــاركة أكبــر عــدٍد ممكــن مــن 

الناخبــن، األمــر الــذي يســاهم يف تعزيــز نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

.www.elections.ps :50 جلنة االنتخابات املركزية، »االنتخابات الفلسطينية 2021«، تاريخ الزيارة 2021/3/1، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :51 جلنة االنتخابات املركزية، حتديث سجل الناخبن، تاريخ الزيارة 3/17/ 2021، املوقع اإللكتروني 

 52 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.

53 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
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 3. التسجيل االبتدائي:

التزمــت اللجنــة بفتــرة التســجيل احملــددة وفــق القانــون بســبعة أيــام، ووّفــرت 600 موظــف تســجيل ميدانــي مزوديــن بأجهــزة 
لوحيــة إلكترونيــة، وفتحــت 80 مركــَز تســجيٍل موّزعــاً علــى احملافظــات الفلســطينية، ومت إضافــة أكثــر مــن 420 ألــف اســم 
جديــد لســجل الناخبــن. ووفــرت اللجنــة 16 موظــَف تســجيٍل مدربــن علــى اســتخدام لغــة اإلشــارة وســجلوا أكثــر مــن 100 
ــة  اســم مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية54.وقامت جلنــة االنتخابــات املركزيــة باالســتمرار يف عمليــة التســجيل حتــى منتصــف ليل
2021/2/16 التــي تنتهــي فيهــا املــدة احملــددة، نتيجــة اإلقبــال املتزايــد علــى مراكــز التســجيل، والضغــط املتواصــل علــى تطبيــق 
التســجيل اإللكترونــي. إّلا أّن حصــر عمليــة التســجيل بعــدٍد محــدد مــن مراكــز التســجيل، وليــس جميــع املراكــز، لــم يتــح فرصــاً 
متســاوية جلميــع مــن يحــّق لــه التســجيل؛ بســبب احلاجــة إلــى االنتقــال مــن جتمعاتهــم الســكانية لتجمعــات أخــرى تتواجــد 
فيهــا مراكــز التســجيل55. وتعــزو اللجنــة ذلــك إلــى اإلجــراءات املتعلقــة باحلــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا، وتــرى أّنــه لــم يؤثــر 

.56)mobile teams( علــى عمليــة التســجيل نتيجــة االســتعاضة بالفــرق امليدانيــة
كمــا أّن اعتمــاد التســجيل اإللكترونــي قــد يــؤدي إلــى انحســاٍر يف نســبة التســجيل لغيــر املســجلن بســبب احلاجــة إلــى التعامــل 
إلكترونيــاً، حيــث أّن البعــض ال ميتلــك التقنيــات الازمــة لذلــك، أو أّنــه ال ميلــك املهــارات الازمــة للولــوج إلــى نظــام التســجيل 
اإللكترونــي، إضافــًة إلــى وجــود عوائــق بشــأن احلاجــة إلــى تغييــر عنــوان مــكان الســكن، حيــث ال يســتطيع أّي شــخص يرغــب يف 
تغييــر مركــز اقتراعــه الســابق فعــل ذلــك إّلا بإثبــات انتقالــه ملــكان ســكنه اجلديــد الــذي يجــب أن يكــون مدرجــاً يف ملحــق بطاقــة 
الهويــة، ورغــم إتاحتــه إلكترونيــاً، إّلا أّنــه كان مربوطــاً بتحديــث بيانــات مــكان الســكن مــع وزارة الداخليــة؛ األمــر الــذي تطلــب 
الدخــول يف إجــراءات مرهقــة، بحيــث يتوجــب علــى مــن يريــد تغييــر مــكان مركــز اقتراعــه، أن يقــوم بتغييــر عنــوان مــكان ســكنه 
وتثبيتــه يف ملحــق البطاقــة الشــخصية مــن خــال تقــدمي طلــب خّطــي مدّعــم بالوثائــق إلــى مكتــب وزارة الداخليــة، ومــن ثــم 
القيــام بالتســجيل يف مقــر مكتــب االنتخابــات املركــزي57؛ ألّن التحديثــات علــى املعلومــات املتعلقــة بالبطاقــة الشــخصية تتطلـّـب 
أســبوعاً علــى األقــل بســبب ربــط ذلــك مبوافقــة اجلانــب اإلســرائيلي، علمــاً بــأّن فتــرة التســجيل محصــورة يف ســبعة أيــام فقــط؛ 
األمــر الــذي حــال دون نقــل أســماء العديــد مــن النســاء املتزوجــات إلــى مراكــز اقتــراع جديــدة، أو آخريــن ممــن انتقلــوا ألماكــن 
ســكن جديــدة وال يرغبــون يف تغييــر مــكان ســكنهم يف ملحــق الهويــة الشــخصية، وهــو مــا قــد ينطــوي علــى حرمانهــم مــن احلــّق 
يف االنتخــاب، بســبب احلاجــة إلــى االنتقــال إلــى مراكــز االقتــراع يف مــكان الســكن الســابق، حيــث أّن األصــل يف القانــون هــو 
اإلتاحــة، واملنــع هــو االســتثناء، األمــر الــذي يتعــارض مــع مــا تضّمنــه قانــون االنتخابــات باعتبــار الوطــن دائــرة انتخابيــة واحــدة، 
ــت جاهــدة  ــة حاول ــّن اللّجن ــا58. ولك ــي يريدونه ــراع الت ــز االقت ــن بتســجيل أســمائهم يف مراك ــي إتاحــة احلــق للناخب وهــذا يعن

التغلـّـب علــى هــذه املشــكلة املذكــورة، وتســجيل عــدٍد ممــن انتقلــوا إلــى عناوينهــم اجلديــدة بقــدر اســتطاعتها59.
وقامــت جلنــة االنتخابــات قبــل فتــرة التســجيل االبتدائــي مبعاجلــة بيانــات الســجل وذلــك بشــطب الوفيــات وفــق بيانــات وزارة 
الداخليــة ووزارة الصحــة، كمــا أّن نظــام التســجيل اإللكترونــي ال يســمح بتكــرار اســم أّي ناخــب قــام بالتســجيل، إضافــة الــى 

أّن موظــف التســجيل يقــوم بالكشــف الفــوري عــن أّي تكــرار يف حــال التســجيل يف املراكــز60.

4. احلرمان من التسجيل:

تضّمــن قانــون االنتخابــات حتديــد الفئــات التــي ال يحــّق لهــا االنتخــاب، وبالتالــي ال يتــّم إدراج أســمائهم يف الســجات 
االنتخابيــة، وهــم األشــخاص الذيــن صــدر بحقهــم حكــم قضائــي باحلرمــان مــن االنتخــاب، واألشــخاص فاقــدو األهليــة 
القانونيــة، واملدانــون بجنايــة مخلّــة بالشــرف واألمانــة، علــى أن تقــوم اللجنــة بإجــراءات التحّقــق مــن ذلــك، بالتعــاون مــع 
اجلهــات القضائيــة61. إّلا أّن اللجنــة ال تســتطيع أن تقــوم بفحــص هــذه العــدد الكبيــر مــن الناخبــن مــن حيــث كونهــم أدينــوا 
ســابقاً بتهــم مخلــة بالشــرف واألمانــة أم ال، وتتــرك األمــر جلمهــور الناخبــن مــن خــال إتاحــة االعتــراض علــى ناخبــن آخريــن 

ــى ســجل الناخبــن62. ــراض عل ــرة النشــر واالعت يف فت

.www.elections.ps :54 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار 2021، ص 4، املوقع اإللكتروني 
 55 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.

 56 هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
 57 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.
 58 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.
 59 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.

 60 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.
 61 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )29(.

62 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
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5. مناعة نظام التسجيل اإللكتروني:

تعــّرض الســجل االنتخابــي لعمليــة إســاءة اســتخدام مخالــف للقانــون يف منطقــة اخلليــل، األمــر الــذي كان االئتــاف األهلــي 
للرقابــة علــى االنتخابــات احملليــة قــد حــذر منــه مســبقا63ً، وتلّقــت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان شــكاوى حولــه، حيــث قــام 
أشــخاص بالدخــول إلــى موقــع تســجيل الناخبــن اإللكترونــي، وقامــوا بتغييــر أســماء مراكــز االقتــراع لبعــض الناخبــن، ولــم 
يكــن هــذا التدخــل ذا تأثيــر كبيــر، حيــث َكشــفت جلنــة االنتخابــات محاولــة التاعــب، وقامــت بتصويــب الســجل، وإعــادة أســماء 
الناخبــن التــي مت تغييــر مراكــز االقتــراع اخلاصــة بهــم إلــى وضعهــا الصحيــح، وإحالــة أرقــام الهواتــف احملمولــة الثمانيــة التــي 
مّتــت بواســطتها عمليــة االختــراق إلــى النائــب العــام للتحقيــق فيهــا، وقــد قــام رئيــس اللجنــة مبخاطبــة النائــب العــام حــول 
الشــكوى التــي تقدمــت بهــا اللجنــة بتاريــخ 2021/2/17، يف ســياق متابعتــه ملوضــوع الشــكوى64. وأبلغــت النيابــة العامــة جلنــة 
االنتخابــات بانتهــاء التحقيقــات األوليــة حــول القضيــة، وإحالتهــا إلــى النيابــة ذات االختصــاص يف اخلليــل65. إّلا أّن اللجنــة 
ــع  ــم جمي ــة، حيــث مت تصمي ــع باملناعــة الكافي ــذي يتمت ــي ال ــاً للنظــام اإللكترون ــم يكــن يشــكل اختراق ــأّن هــذا األمــر ل ــرى ب ت
األنظمــة اإللكترونيــة املســتخدمة يف التســجيل والترشــح واالقتــراع يف جلنــة االنتخابــات؛ مبــا يضمــن ســامة تلــك األنظمــة 
ــة  ــة احتياطي ــداع عــّدة نســخ إلكتروني ــى إي ــة عل ــى حــرص اللجن ــة إل ــة، إضاف ــا مــن خــارج اللجن ــة التاعــب به وعــدم إمكاني

للناخبــن يف عــدة مؤسســات خــارج اللجنــة، لتســتخدم يف حالــة الطــوارئ66.

6. آليات التحقق من عدم تكرار أسماء الناخبني:

تقــوم اللجنــة بآليــات معينــة مــن أجــل التأكــد مــن عــدم ورود اســم أّي ناخــب يف أكثــر مــن مركــز اقتــراع. ولزيــادة مناعــة الســجل 
االنتخابــي، ال تســمح اللجنــة بقيــام ناخــب بتســجيل اســمه يف غيــر الســجّل التابــع للمنطقــة االنتخابيــة التــي يســكن فيهــا، إّلا 
بقــراٍر مــن اللجنــة نفســها. وهــي تنظــم أيضــاً ســجلّاً انتخابيــاً خاصــا بأســماء الناخبــن مــن قــوى األمــن، مــع التأكــد مــن عــدم 
تكــرار األســماء يف مراكــز اقتــراع أخــرى، وخاصــة أّن اقتــراع قــوى األمــن يســبق بيــوم واحــد االقتــراع العــام. هــذا إلــى جانــب 
ــة تكــرارات للناخبــن، وحتــى يف حــال  ــه رصــد أّي ــات ميكــن مــن خال ــة االنتخاب ــي املســتخدم لــدى جلن أّن النظــام اإللكترون
التســجيل اجملــدد لناخبــن ســبق أن كانــوا مســجلن، فــإّن النظــام يقــوم تلقائيــاً بشــطب التســجيل الســابق لهــؤالء الناخبــن67.

وقامــت اللجنــة بطباعــة الســجّل االبتدائــي للناخبــن يف مقــّر مكتــب االنتخابــات املركــزي يف مدينــة البيــرة، ويف مقــّر املكتــب 
ــة غــزة وملــدة يومــن 27 و2021/2/28، ومت نشــر ســجات االنتخابــات يف مراكــز النشــر واالعتــراض ملــدة  اإلقليمــي يف مدين
ثاثــة أيــام مــن 1-2021/3/3 لتمكــن الناخبــن مــن االّطــاع علــى الســجات، والتأكــد مــن ورود أســمائهم، والتأكــد مــن صحتهــا، 

وتســجيل االعتراضــات املقّدمــة للعمــل علــى دراســتها والبــّت بشــأنها، متهيــداً للوصــول إلــى الســجل النهائــي للناخبــن68.
وأتاحــت جلنــة االنتخابــات تســجيل األســرى الفلســطينين يف ســجل االنتخابــات بالوكالــة، أســوة بإمكانيــة ترشــحهم باإلنابــة، 
ولكــّن فرصــة مشــاركة األســرى يف التصويــت يــوم االنتخابــات يعتمــد علــى اســتجابة حكومــة االحتــال ملطلــب اللجنــة بإتاحــة 

التصويــت لألســرى داخــل الســجون اإلســرائيلية69.

● الشفافية يف عملية تسجيل الناخبني:
تتطلــب الشــفافية يف مرحلــة تســجيل الناخبــن قيــام جلنــة االنتخابــات املركزيــة باإلعــان مســبقاً عــن فتــرات التســجيل املتاحــة 
مبختلــف الوســائط، وقبــل فتــرة كافيــة، ونشــر أدّلــة تســّهل علــى الناخبــن القيــام بذلــك، مبــا يف ذلــك عمليــات التســجيل 
ــن  ــي متك ــور، وإتاحــة وتســهيل اإلجــراءات الت ــل اجلمه ــن قب ــه م ــاع علي ــي وإتاحــة االّط ــي، ونشــر الســجل االبتدائ اإللكترون
ــام وســائل اإلعــام  ــة التســجيل أم ــة التســجيل، وإتاحــة عملي ــى عملي ــة عل ــور مــن الرقاب ــة واجلمه ــي املنّظمــات األهلي مراقب
والصحفيــن، إّلا أّنــه ال يوجــد اهتمــام كاٍف يف التغطيــة اإلعاميــة يف مرحلــة التســجيل باســتثناء نشــر إعانــات اللجنة مدفوعة 

األجــر، وبعــض األخبــار القليلــة70.

 63 مقابلة مع السيد عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، رام اهلل، 2021/3/31.
 64 وكالة سما اإلخبارية، »حنا ناصر يخاطب النائب العام حول شكوى قدمتها االنتخابات املركزية«، املوقع اإللكتروني: www.samanews.ps، بتاريخ: 2021/3/7.
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 66 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
 67 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
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70 مقابلة مع السيد عمر نزال، مسؤول اإلعام والعاقات العامة يف نقابة الصحفين الفلسطينين، رام اهلل، 2021/4/13.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

1. اإلعالن املسبق عن التسجيل:
قامــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة وعبــر موقعهــا اإللكترونــي باإلعــان عن البدء بالتســجيل اإللكتروني منذ إصدار املرســوم الرئاســي 
بإجــراء االنتخابــات. كمــا أعلنــت عــن فتــرة التســجيل للناخبــن يف الصحــف احملليــة مســبقاً بفتــرة كافيــة71. كمــا مت اإلعــان كذلــك 
عــن فتــرة إتاحــة التقــّدم باالعتــراض علــى ســجل الناخبــن عبــر املوقــع اإللكترونــي للّجنــة ويف الصحــف احملليــة، ســواء االعتــراض 
علــى عــدم ورود اســم الناخــب، أو طلــب تصحيــح أخطــاء يف االســم، أو االعتــراض علــى ورود أســماء ناخبــن آخريــن يف الفتــرة املمتدة 

بــن 1-2021/3/3، كمــا أعلنــت للجمهــور عــن الفتــرات املتاحــة لتقــدمي االعتراضــات والطعــون حــول الســجل االنتخابــي 72.

2. نشر سجّل الناخبني االبتدائي:
مت نشــر الســجّل االبتدائــي خــال الفتــرة املمتــدة مــن 2021/3/1 ولغايــة 2021/3/3 يف مراكــز النشــر واالعتــراض73، مــع قيــام 
ــى  ــاًء عل ــك بن ــا، وذل ــاح فقــط االّطــاع عليه ــر ســجلّات الناخبــن املنشــورة، ويت ــع استنســاخ أو تصوي ــك املراكــز مبن طواقــم تل

تعليمــات مكاتــب املناطــق االنتخابيــة.

3. نشر السجّل النهائي للناخبني:
قامت مكاتب املناطق االنتخابية بنشر السجلّات النهائية للناخبن يف مكاتبها، وتكون هذه السجات هي املعتمدة إلجراء االنتخابات 
وفقهــا. وأتاحــت اللجنــة اّطــاع املراقبــن احملليــن والدوليــن والصحافــة واإلعــام عليهــا يف داخــل مكاتــب املناطــق االنتخابيــة. وقــد 
تضمنت الســجات النهائية للناخبن إزالة أســماء األشــخاص الذين تقّل أعمارهم عن 18 عاماً حتى تاريخ االقتراع74. وميكن ملمثلي 
القوائــم االنتخابيــة لــدى جلنــة االنتخابــات احلصــول علــى نســخ مــن ســجلّات الناخبــن، التــي عادة ما يتم اســتخدامها لفحص أســماء 
الناخبــن مــن قبــل وكاء القوائــم االنتخابيــة، وهــو أمــٌر ال تعتبــر اللّجنــة أّنــه يتنافــى مــع نزاهــة العمليــة االنتخابيــة75. إّلا أّنــه مــن جانب 
آخــر قــد يســاهم يف التأثيــر علــى آراء الناخبــن؛ حيــث تتيــح تلــك الســجات ملمثلــي ووكاء القوائــم االنتخابيــة ومناصريهــم من القيام 

بتتبــع الناخبــن، وممارســة الضغــط أو اإلحلــاح جلعلهــم يقومــون باالقتراع لهذه القائمــة أو تلك.
وبلغ عدد الناخبن يف السجل النهائي لانتخابات 2,546,449 ناخباً، وبنسبة تزيد عن 90 % ممن يحّق لهم التسجيل76.

● املساءلة يف عملية تسجيل الناخبني:
يتطلــب تعزيــز نظــم املســاءلة يف عمليــة تســجيل الناخبــن، توعيــة اجلمهــور بحّقهــم يف تقــدمي االعتراضــات والطعــون حــول 
الســجل االنتخابــي، والقيــام بإجــراءات فّعالــة الســتقبال طلبــات االعتــراض، إلــى جانــب ضــرورة القيــام بتدريــب طواقــم مراكــز 

االقتــراع علــى آليــات اســتقبال الطلبــات، وكيفيــة التعامــل معهــا، والبــّت فيهــا.

1. تدريب طواقم مراكز االقتراع على البّت يف االعتراضات:
قامــت اللجنــة بعقــد 9 دورات تدريبيــة للمشــرفن علــى مراكــز النشــر واالعتــراض بشــأن إجــراءات التعامــل مــع االعتراضــات 
اخملتلفــة، والنمــاذج املعتمــدة لتقــدمي االعتراضــات77، مــا يرفــع مــن مســتوى الكفــاءة يف العمــل، ويؤثــر إيجابــاً علــى نظــم 

ــة التســجيل. وإجــراءات املســاءلة يف مرحل

2. البّت يف االعتراضات:
تتيــح جلنــة االنتخابــات املركزيــة للناخبــن تقــدمي االعتراضات حول عدم ورود أســمائهم يف ســجل الناخبن، أو االعتــراض على وجود 
م  أخطــاء يف األســماء، أو االعتــراض علــى ورود أســماء ناخبــن آخريــن، مــع تقــدمي األســباب لهــذا االعتــراض. ولكّنهــا تشــترط أن يقــدَّ
االعتــراض خطيــاً مرفقــاً معــه الوثائــق الازمــة إلثبــات أســباب االعتــراض، خــال خمســة أيام من تاريخ نشــر الســجّل االبتدائــي. وإذا 

كان االعتــراض املقــّدم يتعلــق بقيــد ناخــب آخــر، يجــب عــدم البــّت فيــه إّلا بعــد إباغــه واالســتماع إلــى دفوعاتــه أو من يوكلــه 78.
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 74 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هاشم كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.

 75 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
.www.elections.ps :76 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار 2021، ص 5، املوقع اإللكتروني 

 77 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، مرجع سابق، ص 19.
.www.elections.ps :78 جلنة االنتخابات املركزية، »إجراءات تسجيل الناخبن والنشر واالعتراض«، تاريخ الزيارة 2021/2/22، املوقع اإللكتروني
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ويتوّجــب علــى طاقــم مركــز النشــر واالعتــراض أن يوصــي مكتــب املنطقــة بالبــّت يف االعتــراض املقــّدم خــال ثاثــة أيــام مــن 
ــام  ــام مــن قي ــة أي تاريــخ تقدميــه، كمــا يحــّق ملقــدم طلــب االعتــراض أن يعتــرض أمــام مكتــب املنطقــة االنتخابــي خــال ثاث
مكتــب املنطقــة بتبليغــه قــراره حــول االعتــراض، ويتوّجــب علــى مكتــب املنطقــة أن يقــوم خــال ثاثــة أيــام بالبــّت يف االعتــراض، 
ويتــاح أيضــاً االعتــراض علــى قــرار مكتــب املنطقــة االنتخابــي للجنــة االنتخابــات املركزيــة. وتســلّمت اللجنــة 176 اعتراضــاً على 

ســجّل الناخبــن، وقامــت بالبــّت فيهــا79.

3. تقدمي طلبات الطعون:

تتيــح اللجنــة للناخبــن الذيــن اســتنفذوا كاّفــة إجــراءات تقــدمي االعتراضــات املتعلقــة بالســجات االنتخابيــة التــي تتعلــق بهــم أو 
بالغيــر، الطعــن أمــام محكمــة قضايــا االنتخابــات80، وقــد نالــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة إجماعــاً مــن املشــاركن يف ورشــة عمل 

عقدهــا مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان يف قطــاع غــزة، بأّنهــا قــد أثبتــت نزاهتهــا يف مرحلــة التســجيل والنشــر واالعتــراض81.

▪ املرحلة الثانية: الترّشح لعضوية اجمللس التشريعي
وهــي الفتــرة التــي أعلنــت عنهــا جلنــة االنتخابــات املركزيــة واملمتــدة مــن 20 آذار 2021 ولغايــة 31 آذار 2021، وهــذه املــدة مطابقــة 

ملــا ورد يف قانــون االنتخابــات العامــة واحملــددة باثنــي عشــر يومــاً، بحيــث ال تُقبـَـل طلبــات الترشــيح بعــد انتهــاء املــدة املذكــورة.

تشــّكل الكفــاءة والفّعاليــة يف العمــل جــزءاً مهمــاً مــن االلتــزام بقيــم النزاهــة، والعمــل وفــق مبــادئ الشــفافية، ويف تفعيــل أدوات الرقابــة 
ــات  ــي قــد تعتــرض إجــراءات التقــّدم بطلب ــات الت ــل العقب ــى تذلي ــة إل ــا، وقــد ســعت اللجن ــن فيه ــة والعامل واملســاءلة ملســؤولي اللجن
الترّشــح. فقــد خاطــب رئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة مجلــس الــوزراء بشــأن ضــرورة اإلســراع يف البــّت خــال يومــن أو ثاثــة يف 
طلبــات االســتقالة ملــن يريــدون التقــّدم بطلبــات الترّشــح مــن موظفــي القطــاع العــام؛ مــن أجــل أّلا يشــّكل شــرط احلصــول علــى كتــاب 
االســتقالة ســبباً يف إعاقــة أو تأخيــر الترّشــح، حيــث أّن الفتــرة املتاحــة لذلــك هــي اثنــا عشــر يومــا82ً. كمــا اتفقــت اللجنــة مــع بنــك 
فلســطن علــى فتــح فرعــْن لــه يف مدينتــي رام اهلل والبيــرة ومدينــة غــزة خــال فتــرة الترّشــح مبــا يف ذلــك يومــي اجلمعــة والســبت؛ مــن 
أجــل إتاحــة الفــرص للقوائــم االنتخابيــة إليــداع مبالــغ التأمــن املالــي يف حســاب اللجنــة، والــذي يعتبــر شــرطاً مــن شــروط الترشــح83.

  

ويــرى خبــراء يف االنتخابــات بضــرورة أن تكــون هنــاك هيئــة لإشــراف علــى ميثــاق الشــرف املوّقــع بــن اللجنــة والفصائــل بخصــوص 
االلتــزام بســير العمليــة االنتخابيــة، وأن يتــم إشــراك اجملتمــع املدنــي ضمــن هــذا امليثــاق، كمــا مّت يف انتخابــات عــام 2005 وعــام 872006.

www.elections.ps. :79 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار 2021، ص 8، املوقع اإللكتروني 
 80 جلنة االنتخابات املركزية، املصدر السابق، ص 8.

www.elections.ps. :81 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تواصل فعالياتها ونشاطاتها يف قطاع غزة«، 2021/3/18املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps. :82 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تخاطب مجلس الوزراء بخصوص طلبات االستقالة ألغراض الترشح«، 2021/3/3، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps. :83 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات املركزية تتفق مع بنك فلسطن على فتح فرعن للبنك يف فترة الترشح«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps. :84 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات ترحب بتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف حول االنتخابات«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps. :85 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تواصل فعالياتها ونشاطاتها يف قطاع غزة«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps. :86 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار 2021، ص 14، املوقع اإللكتروني 

 87 عارف جفال، خبير يف شؤون االنتخابات، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.

شــاركت جلنــة االنتخابــات مــن خــال مديرهــا التنفيــذي يف فعاليــات توقيــع الفصائــل علــى ميثــاق شــرف بــن الفصائــل 
اجملتمعــة يف القاهــرة، والتأكيــد علــى التــزام تلــك الفصائــل علــى ســير االنتخابــات يف جميــع مراحلهــا بنزاهــة وشــفافية84. 
كمــا أكــدت اللجنــة مــن خــال مديــر املكتــب اإلقليمــي يف غــزة بــأّن اللّجنــة تقــف علــى مســافة متســاوية مــن جميــع 
األحــزاب، وتســعى لعقــد انتخابــات تّتســم بالنزاهــة والشــفافية85. وعقــدت اللجنــة لقــاءاٍت بشــكل مســتمر مــع الفصائــل 
واألحــزاب ومؤسســات اجملتمــع املدنــي؛ إلطاعهــم أوالً بــأول علــى مســتجدات العمليــة االنتخابيــة يف جميــع مراحلهــا86.

تتطلّــب النزاهــة يف مرحلــة الترشــح قيــام اإلدارة االنتخابيــة بإتاحــة الفــرص املتســاوية جلميــع مرشــحي القوائــم 
االنتخابيــة للتقــّدم بطلبــات الترّشــح، واعتمــاد معاييــر موّحــدة يف تطبيــق شــروط قبــول الترّشــح والبــّت فيهــا، وااللتــزام 
باملــدد الزمنيــة للبــّت يف الطلبــات وفــق القانــون، وأن يكــون رفــض طلبــات الترشــح وفــق املعاييــر التــي حددهــا القانــون.
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1. توعية اجلمهور بخصوص شروط الترشح:
قامــت اللجنــة بنشــاطات ميدانيــة تهــدف إلــى توعيــة األحــزاب حــول شــروط الترّشــح لانتخابــات التشــريعية، علــى شــكل لقــاءات 
مــع ممثلــي األحــزاب يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع عــزة، وهدفــت مــن خــال ذلــك إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام جميــع مــن يرغــب 
يف الترّشــح، بحيــث ال يشــكل نقــص املعلومــات ســبباً يف حرمــان البعــض مــن هــذا احلــق88. إّلا أّنهــا لــم تقــم بعقــد لقــاءات مماثلــة 
ميكــن أن يســتفيد منهــا مرشــحو القوائــم االنتخابيــة املســتقلّون، كإقامــة نــدوات مفتوحــة يتــاح للجميــع حضورهــا واملشــاركة فيهــا.

2. شرط تقدمي شهادات قبول استقالة بعض املرشحني:
تضّمــن قانــون االنتخابــات الفلســطيني شــرط االســتقالة ملوظفــي القطــاع العــام واملنظمــات األهليــة والهيئــات الدولية وأعضــاء الهيئات 
احملليــة، ملرّشــحي القوائــم االنتخابيــة، علــى أن يتــم إرفــاق املوافقــة علــى طلــب االســتقالة ضمــن طلــب الترشــح، وهــو مــا أعلنــت عنــه 
جلنــة االنتخابــات يف شــروط الترشــح عبــر موقعهــا اإللكترونــي89، والــذي يأتــي يف إطــار احلــّد مــن تضــارب املصالــح، واحليلولــة دون 
اســتخدام املرشــحن ملواقعهــم الوظيفيــة يف االنتخابــات. ويــرى خبــراء يف االنتخابــات أّن تطبيــق هــذا األمــر علــى أعضــاء مجالــس 
إدارة املنظمــات األهليــة الذيــن ال يتلقــون رواتــَب ينطــوي علــى إجحــاف وحرمــان لهــذه الفئــة مــن حّقهــا يف الترّشــح90. هــذا إلــى جانــب 
أّن صاحــب العمــل قــد يســيء اســتخدام هــذا الشــرط بحيــث يرفــض االســتقالة أو يرفــض منــح كتــاب قبــول االســتقالة، أو أّلا يبــتَّ يف 
طلــب االســتقالة؛ وذلــك بهــدف منــع هــذا الشــخص مــن الترشــح، حيــث تقــوم اللّجنــة بالنظــر يف مثــل هــذه احلــاالت وتقــوم بدراســتها 
وتصــدر قراراتهــا بهــذا الشــأن91. إذ إّن الســلطة التنفيذيــة ميكــن أن تســتخدم هــذا الشــرط ملنــع بعــض األشــخاص مــن الترّشــح عــن 
ــى نزاهــة احلكــم. أو أّن بعــض اجلهــات يف املنظمــات  ــر عل ــول االســتقالة، مــا يؤث ــح شــهادة قب ــب االســتقالة أو من ــق رفــض طل طري

األهليــة قــد تقــوم باســتخدامه إلعاقــة ترّشــح أشــخاص يعملــون لديهــا، مــا يشــّكل مساســاً باحلــّق يف الترّشــح.

3. مرفقات طلبات الترشح:
تقــوم اللجنــة بالتدقيــق يف الكشــف املرفــق بأســماء ثاثــة آالف مــن مؤيــدي كّل قائمــة انتخابيــة علــى األقــل، وذلــك مــن خــال إدخــال األســماء 

املوجــودة يف القائمــة يف النظــام احملوســب، والتأكــد مــن عــدم تكــرار أّي اســم يف أكثــر مــن كشــف، وورود األســماء يف الســجل االنتخابــي92.

4. احلرمان من الترشح:
تلتــزم جلنــة االنتخابــات املركزيــة باحلــاالت التــي ينطــوي عليهــا حرمــان أّي شــخص مــن الترشــح، وهــذه احلــاالت هــي عــدم ورود 
اســم املرّشــح يف الســجّل االنتخابــي، أو أن يكــون محكومــاً بجنايــة أو جنحــة مخلّــة بالشــرف واألمانــة. وهنــاك آليــات لــدى اللجنــة 
تقــوم مــن خالهــا بالتحقــق مــن اســتيفاء هــذا الشــرط للترّشــح، فقــد أصــدرت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات إعانــاً حــول 
تقــدمي خدمــة اســتام شــهادة عــدم احملكوميــة بواســطة البريــد الفلســطيني ألغــراض الترّشــح، ورّدت جلنــة االنتخابــات مؤّكــدة أّنهــا 
ال تطلــب مــن املرشــح إرفــاق شــهادة عــدم محكوميــة، وأّنهــا تقــوم بطريقتهــا اخلاصــة بالتأكــد مــن اســتكمال هــذا الشــرط93، وذلــك 

بفحــص أرقــام هويــات املرشــحن مــن خــال وزارة العــدل، والتأّكــد مــن خلــّو ســجلّاتهم مــن الســوابق اجلنائيــة94. 
وقامت اللّجنة بجهودها من أجل عدم رفض أّي قائمة انتخابية إّلا إذا أخلّت بأّي من شرطْي عدد مرشحي القائمة أو الكوتا النسائية، بحيث 
تضمن القبول األولي إلى حن دراسة طلب الترّشح والبّت فيه، وتساهم ضمانة اإلتاحة لاعتراض والطعون على الترّشح يف تعزيز سامة 
 شروط ترّشح القوائم االنتخابية 95، وحدد القانون الفترة الزمنية املتاحة للترّشح باثني عشر يوماً، وقد التزمت اللجنة باملدة الزمنية احملددة96.

5. البّت يف طلبات الترّشح:

ــى  ــة املترّشــحة، ويتوجــب عل ــي القوائــم االنتخابي ــة إجــراءات قبــول طلبــات الترّشــح التــي تقــّدم إليهــا مــن قبــل ممثل حــّددت اللجن
اللجنــة البــّت يف قبــول أو رفــض طلبــات الترشــيح خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب، ويعتبــر الطلــب موافقــاً عليــه إذا 
لــم تتلــَق القائمــة رداً خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب، إّلا أّن القانــون ال ينــّص علــى ضــرورة إرفــاق أســباب رفــض الطلــب. 

www.elections.ps. :88 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تطلع ممثلي األحزاب على شروط الترشح«، 2021/3/16، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps . :89 جلنة االنتخابات املركزية، »فتح باب الترشح النتخابات اجمللس التشريعي«، 2021/3/20، املوقع اإللكتروني 

 90 مقابلة مع السيد طالب عوض، مرجع سابق.
 91 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.

 92 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
www.elections.ps. :93 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تؤكد أنها ال تطلب من املرشح شهادة عدم محكومية«، 2021/3/16، املوقع اإللكتروني 

 94 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
 95 لقاء خاص مع املدير التنفيذي للجنة االنتخابات السيد هشام كحيل، قناة فلسطن الفضائية، 2021/3/3.

. www.elections.ps :96 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات: استقبال طلبات الترشح مستمر حتى منتصف الليلة«، 2021/3/31، املوقع اإللكتروني
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ويف حــال وجــود خلــٍل يف طلــب الترّشــح يســتدعي التصويــب، تقــوم اللجنــة بإبــاغ منســق أو مفــّوض القائمــة خطيــاً حــول 
تصويــب أوضاعهــا خــال الفتــرة احملــددة للترّشــح، ويف حــال مّت تقــدمي الطلــب ثانيــة وقبلتــه اللجنــة بشــكل أولــي، يحصــل 
منســق القائمــة االنتخابيــة علــى رقــم تسلســلي جديــد للقائمــة97. وقــد أبــدت اللجنــة التزامــاً باملــّدة احملــددة للبــّت يف هــذه 
الطلبــات، فقــد قامــت بالبــت يف طلبــات القوائــم االنتخابيــة األولــى خــال املــدة القانونيــة، حيــث كان تاريــخ التقــدمي بتاريــخ 
2021/3/20، والبــّت يف الطلــب بالقبــول كان بتاريــخ 2021،98/3/24 قبــل انتهــاء مــدة األيــام اخلمســة احملــددة للبــّت يف 
طلبــات الترشــح وفــق القانــون، وأعلنــت قبــول طلبــات ترّشــح قائمتــْن إضافيتــْن وذلــك بتاريــخ 3/29/ 2021 99، وأعلنــت 
اللجنــة عــن اســتكمال قبــول جميــع طلبــات الترّشــح للقوائــم وعددهــا 36 قائمــة انتخابيــة ضمــن املــدة القانونيــة احملــددة100.

6. إصدار شهادة للقائمة املترّشحة:

قامــت اللجنــة بإصــدار شــهادة لــكّل مــن تقــّدم بطلــب الترّشــح تتضّمــن تاريــخ وســاعة تقــدمي الطلــب ورقــم تســجيل الطلــب. 
بحيــث تظهــر أســماء القوائــم االنتخابيــة يف ورقــة االقتــراع بتراتبيــة وفــق التسلســل الزمنــي لتاريــخ ووقــت تقــدمي الطلبــات، 
ويف حــال توافــق تقــدمي أكثــر مــن طلــب يف ذات الوقــت، وخاصــة عنــد احلضــور املبّكــر قبــل بــدء الــدوام، يتــم إجــراء القرعــة 
بينهــا، لتحديــد التسلســل يف ورقــة االقتــراع101، رغــم االحتماليــة الضئيلــة لهــذا التزامــن، إّلا أّن هــذا اإلجــراء مؤّشــر علــى 
مــدى التــزام اللجنــة بقيــم النزاهــة يف إجراءاتهــا مبــا يخــص القوائــم املترّشــحة، حيــث أصــدرت اللّجنــة دليــل إجــراءات 

بهــذا اخلصــوص، يتضّمــن كيفيــة إجــراء القرعــة بــن القوائــم االنتخابيــة التــي تزامــن حضورهــا معــا102ً.

7. االنسحاب من الترّشح:

أتــاح قانــون االنتخابــات للقوائــم االنتخابيــة احلــّق يف التقــّدم بطلــب االنســحاب مــن االنتخابــات، علــى النمــوذج اخلــاص 
بذلــك واملتوافــر عبــر املوقــع اإللكترونــي للجنــة االنتخابــات، وحتــى يــوم واحــد مــن نشــر الكشــف النهائــي بالقوائــم 
االنتخابيــة املترشــحة، أي قبــل تاريــخ 2021/4/29، وذلــك مــن خــال منّســق أو مفــّوض القائمــة االنتخابيــة، وال يقبــل 
طلــب االنســحاب بعــد املوعــد املذكــور مهمــا كانــت األســباب. ولكــّن الصاحيــات التفويضيــة ملنّســق أو مفــّوض القائمــة 
االنتخابيــة يفتــرض أّلا تشــمل إجــراءات علــى قــدر عــاٍل مــن احلساســية واألهميــة، مثــل انســحاب القائمــة، إّلا إذا كان 
مرفقــاً معــه كشــٌف بتواقيــع مرشــحي القائمــة االنتخابيــة؛ وذلــك منعــاً ألّي تاعــب ممكــن. كمــا أّن اللجنــة ال تلــزم مفــّوض 
أو منّســق القائمــة بإبــداء األســباب وراء االنســحاب، حيــث أّنــه مــن الضــروري إبــداء األســباب مــن أجــل تعــّرف اللجنــة 

علــى أّيــة محاذيــر تتعلــق بعمليــة الترّشــح، أو وجــود انتهــاكات غيــر معروفــة للحــّق يف الترّشــح.

ــل يومــن مــن  ــك قب ــب االنســحاب، وذل ــة مترشــحة أن يتقــدم بطل ــة أليِّ مرشــح يف أيِّ قائمــة انتخابي ــح اللجن ــا تتي كم
ــي هــذا اإلجــراء إلتاحــة  ــك. ويأت ــد ذل ــاح هــذا اإلجــراء بع ــث ال يت ــة 2021/3/29، بحي ــح، أي لغاي ــرة الترّش ــاء فت انته
الفرصــة أمــام مفــّوض أو منّســق القائمــة االنتخابيــة ملعاجلــة اخللــل الــذي قــد يحصــل بســبب االنســحاب، ويف حــال أدى 
االنســحاب إلــى مخالفــة أحــكام قانــون االنتخابــات فيمــا يتعلــق باحلــد األدنــى لعــدد مرّشــحي القائمــة احملــدد بســتة 
عشــر مرشــحاً، أو باحلــد األدنــى لتمثيــل املــرأة، حيــث يتــاح ملفــّوض القائمــة االنتخابيــة تعديــل الوضــع وإضافــة مرشــح 
أو مرشــحن لســد هــذه الفجــوة، وفــق اإلجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا للترّشــح. وإذا أدى االنســحاب إلــى تأثيــر علــى 
تسلســل وترتيــب املرشــحن يف القائمــة االنتخابيــة، تقــوم اللجنــة بإبــاغ مفــّوض القائمــة االنتخابيــة بذلــك، وتطلــب منــه 
االلتــزام بتعديــل هــذا التسلســل، وإرفــاق موافقــة املرّشــحن الباقــن يف القائمــة، ولذلــك عــادة مــا تنصــح اللجنــة ممثلــي 
القوائــم االنتخابيــة بــأن تتضّمــن القائمــة عــدداً يزيــد عــن احلــد األدنــى بســتة عشــر مرشــحاً، لتجنــب إشــكالّية تســّبب 

نقــص العــدد يف إلغــاء القائمــة وحرمانهــا مــن الترّشــح103.

www.elections.ps . :97 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تعلن آلية التقدم بطلبات الترشح«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps . :98 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات جتتمع وتقبل طلبات ترشح ثاث قوائم«، 2021/3/24، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps . :99 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح 15 قائمة انتخابية«، 2021/3/29، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps. :100 جلنة االنتخابات املركزي، »جلنة االنتخابات تستكمل قبول طلبات جميع القوائم املترشحة لانتخابات التشريعية«، 2021/4/3، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps . :101 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تعلن آلية قبول طلبات الترشح لانتخابات التشريعية«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps. :102 جلنة االنتخابات املركزية، »إجراءات القرعة بن القوائم االنتخابية لتحديد أسبقية الدور يف تقدمي طلبات الترشح«، 2021/3/15، املوقع اإللكتروني 

103 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
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8. احلفاظ على تسلسل املرّشحني يف القائمة االنتخابية:
تلتــزم اللجنــة باحلفــاظ علــى تسلســل املرشــحن يف القوائــم االنتخابيــة املترشــحة وفــق الكشــف املغلــق واملرفــق مــع طلب الترّشــح، وال يســمح بإجراء 

أيِّ تعديــل علــى هــذا التسلســل بعــد انتهــاء فتــرة الترّشــح بتاريــخ 2021/3/31، وهــو مــن مؤّشــرات النزاهــة يف اإلجــراءات املتعلقة بالترّشــح. 
وتــرى اللجنــة أّنــه ال ميكنهــا التحّقــق مــن اســم وتوقيــع كّل مرشــح مبــا يتوافــق مــع تسلســله يف القائمــة، ويتحمــل تلــك املســؤولية 
منّســق ومفــّوض القائمــة لــدى اللجنــة، وبالتالــي، ميكــن للمتضــرر مــن هــذا األمــر أن يلجــأ إلــى القضاء يف حال ادعائه أّن منّســق 
ومفــّوض القائمــة قــام بتغييــر ترتيبــه يف القائمــة وتزويــر توقيعــه104. إّلا أّن جلــوء املتضــرر للمحاكــم قــد يتطلّــب فتــرًة حلصولــه 
 علــى قــرار حكــم لصاحلــه، وقــد تتجــاوز الفتــرة املــدة القانونية للترّشــح، األمــر الذي يجعل من إمكانية تصويــب وضعه غير واردة.

9. تعّمد الترّشح يف أكثر من قائمة انتخابية:
رغــم حظــر القانــون للترّشــح يف أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة واحــدة لعضويــة اجمللــس التشــريعي، إّلا أّنــه ال ينــص علــى عقوبــات 
ــم  ــث يت ــة الحقــة، بحي ــة ترشــيح نفســه يف قائمــة انتخابي ــد أيٌّ مــن املرشــحن يف قائمــة انتخابي لهــذه اخملالفــة، إذ قــد يتعّم
ــة105؛ مــا قــد يتســبب يف إشــكالية  ــة يف هــذه احلال ــه اللّجن ــي ب ــذي تكتف شــطب املرّشــح مــن القائمتــن، وهــذا هــو اإلجــراء ال
للقائمتــْن اللتــْن ترّشــح ضمنهمــا، إذا تســبب يف نقــص العــدد عــن احلــد األدنــى بســتة عشــر مرشــحاً؛ مــا قــد يــؤدي يف بعــض 

احلــاالت إلــى شــطب القائمتــْن أو أيٍّ منهمــا.

●  الشفافية:  
تتطلّــب الشــفافية يف مرحلــة الترّشــح، أن تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة باإلجــراءات الازمــة إلتاحــة االّطــاع ملرّشــحي القوائــم 
ــا  ــة بنشــر كّل م ــام اللجن ــب قي ــى جان ــح، إل ــى كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بالترّش ــن، عل ــور واملراقب ــا، واجلمه املترّشــحة وممثليه

يتعلــق بعمليــة الترّشــح.

1. اإلعالن عن فترة الترّشح:

قامــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة عبــر الصحــف اليوميــة وموقعهــا اإللكترونــي باإلعــان عــن فتــرة الترّشــح، بحيــث ميكــن ألّي 
ــي ميكنــه خالهــا التقــدم بالترشــح، ومعرفــة التاريــخ احملــدد النتهــاء فتــرة  شــخص االّطــاع عليهــا ومعرفــة الفتــرة احملــددة الت

الترّشــح، وقامــت اللجنــة أكثــر مــن مــرة بنشــر إعانــات بخصــوص املــدة املتبقيــة النتهــاء فتــرة الترّشــح106.

2. نشر شروط قبول طلبات الترّشح:

قامــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة عبــر وموقعهــا اإللكترونــي، بإرفــاق »نشــرة الترّشــح« وتتضّمــن كاّفــة املعلومــات املتعلقــة بفتــرة 
الترّشــح، وشــروط الترّشــح، والوثائــق املطلوبــة، وغيرهــا مــن املتطلبــات التــي ميكــن ملرّشــحي القوائــم االنتخابيــة االّطــاع عليهــا، 
مــا يوفــر عليهــم الوقــت واجلهــد ليكونــوا بجاهزيــة عاليــة للتقــدم للترّشــح. إضافــة إلــى نشــر إعــان رســمي عــن بــدء اســتقبال 

طلبــات الترّشــح للقوائــم االنتخابيــة، عبــر املوقــع اإللكترونــي للجنــة، ويف الصحــف احملليــة107.

3. نشر النماذج املستخدمة يف طلب الترّشح:
نشــرت اللجنــة نســخة أخــرى تتضّمــن اإلجــراءات العمليــة الســتكمال متطلبــات الترّشــح، بحيــث تكــون متاحــة الّطــاع جميــع 
ــى جميــع النمــاذج املطلوبــة الســتخدامها يف طلــب الترّشــح، وهــي  مرّشــحي القوائــم االنتخابيــة، وتتضّمــن إمكانيــة الوصــول إل
ــات  ــة االنتخاب ــرت جلن ــا وف ــة. كم ــن خــال الطباعــة كنســخة ورقي ــا م ــة للحصــول عليه ــح، وقابل ــدى املتصف ــة للحفــظ ل قابل
إمكانيــة احلصــول علــى النمــاذج وفــق عــدة خيــارات إلــى جانــب اســتخراجها مــن املوقــع اإللكترونــي، وذلــك مــن خــال مكاتــب 
املناطــق االنتخابيــة، أو مــن خــال مكتــب االنتخابــات املركــزي، أو مقــّر جلنــة االنتخابــات املركزيــة أو املكتــب اإلقليمــي يف غــزة.

 104 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.

 105 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.
www.elections.ps . :106 جلنة االنتخابات املركزية، » إعان فتح باب الترشح لعضوية اجمللس التشريعي 2021«، 2021/3/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps . :107 جلنة االنتخابات املركزية، »إعان فتح باب الترشح لعضوية اجمللس التشريعي 2021«، 2021/3/20، املوقع اإللكتروني 
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

4. نشر أسباب رفض الترّشح:
ــات ترّشــح القوائــم االنتخابيــة108، وذلــك  ــى رفــض طلب ــي تــؤدي إل ــي بنشــر األســباب الت ــة عبــر موقعهــا اإللكترون قامــت اللجن
ــة  ــول. وقامــت اللجن ــم املترّشــحة يف القب ــادة فــرص القوائ ــات املقدمــة، وزي ــّت يف الطلب بهــدف رفــع كفــاءة العمــل لديهــا يف الب
عبــر موقعهــا اإللكترونــي أيضــاً بنشــر أســباب رفــض ترشــح أحــد مرّشــحي قائمــة »القــدس موعدنــا« وهــو عــدم ورود اســمه يف 

الســجلّات االنتخابيــة، ونشــر أســباب شــطب أحــد مرّشــحي قائمــة »احلريــة« الكتســاب اجلنســية اإلســرائيلية 109.

5. نشر املعلومات حول القوائم املترّشحة:
أعلنــت اللجنــة عــن االكتفــاء بنشــر عــدد القوائــم التــي تقدمــت بطلبــات الترّشــح دون الكشــف عــن أســمائها وأســماء مرشــحيها 
قبــل البــّت يف قراراتهــا، وقامــت بنشــر عــدد وأســماء القوائــم املترّشــحة التــي قبلــت طلباتهــا عبــر موقعهــا اإللكترونــي أوالً 
بــأول. إّلا أّن اللّجنــة قامــت بتصويــر الفعاليــات التــي صاحبــت قيــام ممثلــي كلٍّ مــن قائمــة احلريــة وقائمــة حركــة فتــح بتقــدمي 
طلبــات الترشــح، وتوزيــع الفيديــو علــى وســائل اإلعــام، فيمــا لــم تقــم بنفــس اإلجــراء للقوائــم االنتخابيــة األخــرى110. وقــد 
ــة  ــّر اللجن ــى مق ــد حضــروا إل ــح ق ــة فت ــة وحرك ــي احلري ــي قائمت ــن مناصــري وممثل ــأّن كًا م ــات ب ــة االنتخاب أوضحــت جلن
ــر مــن املرافقــن،  ــا، ووجــود عــدد كبي ــة بجائحــة كورون ــوالت املتعلّق ــم، وبســبب البروتوك ــر خــاص به ــم تصوي ــم طاق ويرافقه
توصلــت اللجنــة إلــى اتفــاق معهــم بعــدم دخــول تلــك الطواقــم إلــى داخــل املبنــى، مقابــل قيــام طاقــم اللجنــة نفســها بتصويــر 

عمليــة تســليم طلــب الترّشــح، وقــام الطاقــم بتوزيــع الفيديــو علــى وســائل اإلعــام111.

6. نشر إجراءات تقدمي االعتراضات والطعون:
قامــت اللجنــة وعبــر موقعهــا اإللكترونــي ويف الصحــف احملليــة بتاريــخ 2021/4/4 بنشــر اإلجــراءات املّتبعــة يف تقــدمي االعتراضــات للّجنــة 
حــول القوائــم االنتخابيــة، واملــدة الزمنيــة لاعتــراض واحملــددة بثاثــة أيــام مــن 6-2021/4/8، واإلجــراءات املتعلقــة بتقــدمي الطعــون إلــى 

محكمــة قضايــا االنتخابــات، والفتــرة الزمنيــة للبــّت فيهــا مــن قبــل احملكمــةـ، وتوفيــر النمــوذج اخلــاص بذلــك علــى موقعهــا اإللكترونــي112.

7. نشر القائمة األولية بالقوائم املترّشحة:
قامــت اللجنــة بنشــر القائمــة األوليــة بأســماء القوائــم املترّشــحة ومرّشــحيها للجمهــور عبــر موقعهــا اإللكترونــي، ويف مكاتبهــا االنتخابيــة يف 
احملافظــات إثــر انتهــاء فتــرة الترّشــح، وانتهــاء فتــرة البــّت يف جميــع طلبــات القوائــم املترشــحة بتاريــخ 2021/4/6، وهــي تتطابــق مــع املوعــد 
احملــدد وفــق القانــون، أي النشــر بعــد ســتة أيــام مــن انتهــاء فتــرة تقــدمي طلبــات الترّشــح، وتضّمنــت القائمــة أســماء القوائــم وأســماء مرّشــحيها 
والرقــم التسلســلي املؤقــت، والشــعار االنتخابــي، وعــدد القوائــم املرّشــحة وهــي 36 قائمــة انتخابيــة، وعــدد املرشــحن وهــم 0139 مرشــحا113ً.

8. نشر إجراءات االنسحاب:
قامــت جلنــة االنتخابــات عبــر موقعهــا اإللكترونــي، وضمــن إعاناتهــا يف الصحــف، ويف النشــرات التعريفيــة، بنشــر شــروط 
الترّشــح، وآليــات تقــدمي الطلبــات، وشــروط وآليــات االنســحاب للقوائــم االنتخابيــة أو أيٍّ مــن مرّشــحيها، مــع توضيــح احملاذيــر 
التــي يجــب اّتباعهــا لتــايف آثــار هــذا اإلجــراء علــى شــروط قبــول القائمــة االنتخابيــة ككل، وعلــى أيٍّ مــن املرشــحن، وتوفيــر 

منــوذج طلــب االنســحاب مــن الترشــح عبــر املوقــع اإللكترونــي للجنــة114.

9. نشر القوائم النهائية للقوائم املترّشحة:
بنــاًء علــى املســتجدات التــي حصلــت علــى العمليــة االنتخابيــة بصــدور املرســوم الرئاســي بتأجيــل االنتخابــات، أعلنــت اللجنــة 
عــن توّقــف العمليــة االنتخابيــة115. حيــث كان مــن املفتــرض أن تقــوم اللّجنــة بنشــر القوائــم النهائيــة للقوائــم املترّشــحة بتاريــخ 
2021/4/30، والتــي تتضّمــن أســماء القوائــم االنتخابيــة، وأســماء املرّشــحن، ورقــم القائمــة يف ورقــة االقتــراع، وشــعار 
القائمــة االنتخابــي116، وذلــك بعــد أن قامــت بالبــّت يف كاّفــة االعتراضــات، وتنفيــذ كّل مــا يتعلّــق بقــرارات الطعــون الصــادرة 

عــن محكمــة قضايــا االنتخابــات، والبــدء يف مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة.

www.elections.ps :108 جلنة االنتخابات املركزية، »الترشح لانتخابات التشريعية 2021«، تاريخ زيارة املوقع: 2021/3/17، املوقع اإللكتروني 
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 110 مقابلة مع السيد عمر نزال، مرجع سابق.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

● املساءلة:
تتيح اإلدارة االنتخابية الفعالة آليات املساءلة يف مرحلة الترشح، سواء ملمثلي القوائم االنتخابية املترشحة أو أي من مرشحيها، وتتمثل هذه 
 املساءلة بإتاحة االعتراض للمرشحن أو الناخبن على القوائم املترشحة أمام جلنة االنتخابات، وإتاحة الطعون أمام محكمة قضايا االنتخابات.

1. إتاحة االعتراض أمام اللجنة:
أتاحــت اللّجنــة ألّي ناخــب تقــدمي اعتــراض علــى أّي قائمــة انتخابيــة مرّشــحة أو أّي مرّشــح ضمــن قائمــة إلــى جلنــة االنتخابات 
املركزيــة، خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ نشــر القائمــة األوليــة بأســماء القوائــم االنتخابيــة أو أيٍّ مــن مرّشــحيها ابتــداًء مــن تاريــخ 
2021/4/6 ولغايــة 2021/4/8، بحيــث تقــوم اللجنــة بالبــت يف طلــب االعتــراض خــال ثاثــة أيــاٍم كحــٍد أقصــى. وقــد تلّقــت 
اللجنــة 231 اعتراضــاً علــى قوائــم مترّشــحة ومرّشــحن ترّكــز أغلبهــا حــول مخالفــة شــرط اإلقامــة الدائمــة، وشــرط تقــدمي 
االســتقالة، وصــدور أحــكام قضائيــة ســابقاً، واعتراضــات بشــأن الترتيــب التسلســلي للمرشــحن117. وتلّقــت اللّجنــة ردوداً مــن 
ــا 9 اعتراضــات  ــة بحــّق مرشــحن، منه ــح االنتخابي ــة فت ــى 11 اعتراضــاً مقدمــاً مــن قائمــة حرك ــا عل قائمــة القــدس موعدن
بشــأن شــرط تقــدمي االســتقالة مــن الوظائــف احلكوميــة118. وذكــر مديــر الهيئــة الدوليــة حلقــوق الشــعب الفلســطيني »حشــد« 
بأّنــه وباالعتمــاد علــى معلومــات مســّربة مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة ومــن بعــض القوائــم االنتخابيــة، فــإّن هنــاك اســتغاالً 
للمعلومــات مــن الســلطة الوطنيــة يف تقــدمي الطعــون ضــد قوائــم أخــرى119، علمــاً بــأّن مــا مّت تقدميــه هــو اعتراضــات أمــام 
ــة  ــزام كاف ــى الت ــدة عل ــات االّدعــاء حــول املعلومــات املســّربة بشــكل قاطــع، مؤّك ــة االنتخاب ــاً. ونفــت جلن ــة وليــس طعون اللجن

موظفــي اللجنــة بالنزاهــة120.
كمــا أّن مفــّوض قائمــة املســتقبل قــد أشــار إلــى أّن الطعــون )وهــي اعتراضــات وليســت طعونــاً( التــي قّدمتهــا مفّوضــة قائمــة 
ــات أبلغتهــم )شــفوياً( برفــض كافــة  ــة االنتخاب ــة، وأّن جلن ــة بحــق مرّشــحي قائمــة املســتقبل هــي كيدي ــح االنتخابي حركــة فت
ــأّن اللجنــة ال تقــوم بالــرد شــفوياً، بــل تقــوم بالــرد بشــكل رســمي  الطعــون )االعتراضــات( املقّدمــة بحــق القائمــة121، علمــاً ب

ــق وفــق األصــول القانونيــة. وبشــكل موّث
وبّتــت اللجنــة يف االعتراضــات املقّدمــة لهــا بخصــوص ترّشــح قوائــم انتخابيــة ومرّشــحن والتــي بلــغ عددهــا 231 اعتراضــاً، 
وذلــك ضمــن الفتــرة القانونيــة احملــددة بثاثــة أيــام، وردت 226 اعتراضــاً، فيمــا مت ســحب 4 اعتراضــات مــن قبــل مقّدميهــا، 
ومت قبــول اعتــراض واحــد خملالفتــه أحــكام قانــون االنتخابــات املتعلـّـق باكتســاب اجلنســية اإلســرائيلية122. وقــد بذلــت اللّجنــة 
ــة  ــة للبــّت يف االعتراضــات، حيــث تقــوم اللجن ــرات القانوني ــزام بالفت ــراً يف هــذا األمــر، وخاصــة مــن أجــل االلت مجهــوداً كبي
بتبليــغ ممثلــي القوائــم التــي مت االعتــراض علــى مرّشــحيها، وتتأّكــد مــن وصــول التبليــغ بتوقيــع ممّثــل القائمــة علــى محضــر 
التبليــغ، وتطلــب اللجنــة رد ممثــل القائمــة علــى االعتــراض املقــدم، وتقــوم بعــد ذلــك بدراســة االعتراضــات والــردود وتصنيفهــا 
حســب الســبب القانونــي لاعتــراض، وتقــدمي ملخصــات للشــروحات حــول االعتراضــات لرئيــس وأعضــاء اللجنــة، والذيــن 

يبتــون يف القــرار ســواء بــرد االعتــراض أو قبولــه123.
إّن العديــد مــن االعتراضــات بشــأن مرّشــحن يف قوائــم مترّشــحة مختلفــة، والتــي قامــت اللجنــة برّدهــا، كانــت قــد ُقّدمــت مــن 
قوائــم انتخابيــة تتبــع كا طــريف احلكــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو مؤّشــر علــى مســتوى نزاهــة جلنــة االنتخابــات 

يف إدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة واســتقاليتها.

2. إتاحة الطعون أمام محكمة قضايا االنتخابات:
يتــاح للقائمــة التــي مت رفــض طلبهــا يف الترّشــح، أو أيٍّ مــن املرّشــحن الذيــن مت رفــض طلبهــم يف الترّشــح، أو أيِّ ناخــب قــدم 
اعتراضــاً علــى قائمــة انتخابيــة مترّشــحة أو أيٍّ مــن مرّشــحي القوائــم االنتخابيــة، ومت إعامهــم بذلــك، التقــّدم بطعــن أمــام 
محكمــة قضايــا االنتخابــات خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه القــرار، وعلــى احملكمــة أن تبــّت يف الطعــن خــال ســبعة أيــام 
مــن تقــدمي الطلــب. ومــن أجــل تعزيــز حمايــة حــّق املرّشــح بالطعــن يف رفــض طلبــه، نــّص القانــون علــى إعفــاء مقــدم الطعــن 
مــن أّيــة رســوم. حيــث قــدم مفــّوض القائمــة االنتخابيــة »القــدس موعدنــا« طعنــاً أمــام محكمــة قضايــا االنتخابــات حــول قــرار 
اللجنــة برفــض ترشــح أحــد مرشــحيها لعــدم ورود اســمه يف الســجل االنتخابــي، وقــد بّتــت احملكمــة يف الطعــن املقــّدم وأّيــدت 

قــرار اللجنــة ملطابقتــه للقانــون124.
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كمــا قّدمــت مفّوضــة قائمــة »حركــة فتــح« ســتة طعــون إلــى محكمــة قضايــا االنتخابــات، ضــد جلنــة االنتخابــات بســبب رفضهــا 
ــة األطــراف  ــى مرافعــات كاّف ــات، وقــد قامــت احملكمــة باالســتماع إل ــون االنتخاب اعتراضــات بحــق مرّشــحن مخالفــن لقان
بواســطة محاميهــم125، إضافــة إلــى طعــون مقّدمــة مــن مفّوضــي قوائــم انتخابيــة أخــرى، وقــد بلــغ مجمــوع الطعــون املقّدمــة إلــى 
احملكمــة 21 طعنــاً ضــد قــرارات اللجنــة بقبــول ترّشــح قوائــم ومرّشــحن لانتخابــات حــول موضوعــات تتعلــق مبــكان إقامــة 
ــة، حيــث ردت احملكمــة كافــة الطعــون املقدمــة، والتزمــت  مرّشــحن وشــروط تقــدمي االســتقالة ومتويــل احلمــات االنتخابي

باملــدة املتاحــة للبــت يف الطعــون خــال أقــّل مــن ســبعة أيــام وفقــاً للقانــون126.

3. االستئناف أمام محاكم أخرى:

ال يتيــح القانــون ملقّدمــي الطعــون مــن مفّوضــي القوائــم االنتخابيــة أو مرّشــحيها أو الناخبــن املعترضــن علــى قوائــم انتخابيــة 
ــات أمــام أّي محكمــة أخــرى، حيــث يعتبــر قرارهــا  مترّشــحة أو أيٍّ مــن مرّشــحيها، االســتئناف ضــد قــرار محكمــة االنتخاب

نهائيــاً وغيــر قابــل لاســتئناف.
وبشــكل عــام، تشــير هيئــات الرقابــة احملليــة إلــى أّنــه لــم تســّجل أّيــة مخالفــات أو انتهــاكات خــال مرحلتــي التســجيل والترّشــح 

مــن قبــل القوائــم االنتخابيــة، ومت تقييــم أداء جلنــة االنتخابــات يف املرحلتــن املذكورتــن بأّنــه ُمــرٍض127.

▪ املرحلة الثالثة: تنظيم الدعاية االنتخابية
تعــّرف الدعايــة االنتخابيــة بأّنهــا »النشــاطات والفعاليــات امللتزمــة بأحــكام القانــون، والتــي تقــوم بهــا الهيئــات احلزبيــة والقوائــم 
االنتخابيــة واملرّشــحون؛ بهــدف شــرح برامجهــا االنتخابيــة، ودعــوة اجلمهــور للتصويــت لهــا«، وكان مــن املفتــرض أن تبــدأ الدعايــة 
االنتخابيــة اعتبــاراً مــن 2021/4/30 ولغايــة 02 2021/5/128، فيمــا جتــرى االنتخابــات يف اليوم التالي، مبعنى أّن يوم 2021/5/21 
يفتــرض أّلا يكــون ضمــن فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، بــل هــو يــوم الصمــت االنتخابــي، بدليــل وجــود نــص آخــر بانتهــاء فتــرة الدعايــة 

االنتخابيــة قبــل أربــع وعشــرين ســاعة مــن اليــوم احملــدد لاقتــراع، أي تنتهــي يف نهايــة اليــوم العشــرين مــن شــهر أيــار.

● النزاهة:

علــى اإلدارة االنتخابيــة القيــام بتنظيــم وإدارة فتــرة الدعايــة االنتخابيــة بكفــاءة عاليــة ومراقبتهــا، وهــذا يتطلّــب االلتــزام 
بتطبيــق القانــون فيمــا يتعلــق باخملالفــات االنتخابيــة، وتطبيــق معاييــَر متســاوية مــع جميــع القوائــم االنتخابيــة املترّشــحة بهــذا 

اخلصــوص، وعــدم الســماح بخــرق فتــرة الصمــت االنتخابــي قبيــل إجــراء االنتخابــات.

1. االلتزام باألماكن احملّددة للقيام بالدعاية االنتخابية:
لتنظيــم احلملــة االنتخابيــة لقوائــم املرشــحن، تقــوم مكاتــب املناطــق االنتخابيــة بإعــداد قائمــة باملواقــع واألماكــن العامــة يف 
املنطقــة االنتخابيــة اخملصصــة إلقامــة املهرجانــات واالجتماعــات والتظاهــرات االنتخابيــة، وحتديــد األماكــن واملواقــع العامــة 
التــي يجــوز وضــع امللصقــات واليافطــات االنتخابيــة عليهــا. ومــن ثــم تقــوم برفــع تلــك القوائــم إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة، 
للمصادقــة عليهــا وإقرارهــا، وتــوّزع بواســطة مكتــب االنتخابــات املركــزي علــى املناطــق االنتخابيــة، والتــي تقــوم بتوزيعهــا 
علــى ممثلــي القوائــم االنتخابيــة. ويأتــي هــذا اإلجــراء للحــد مــن تعــّدد التفســيرات واالجتهــادات مــن قبــل ممثلــي ومناصــري 
القوائــم االنتخابيــة املترّشــحة فيمــا يتعلــق باألماكــن التــي يجــوز اســتخدامها ألغــراض الدعايــة االنتخابيــة، واألماكــن احملظــور 
ــا إلــى أّن  اســتخدامها129. وعلــى اللجنــة أن تتعامــل مبســاواة يف اإلتاحــة واحلظــر مــع جميــع القوائــم االنتخابيــة. ويشــار هن
موقــف الهيئــات الرقابيــة مــن احلظــر واإلتاحــة باســتخدام األماكــن ذات امللكيــة اخلاصــة هــو أّنــه يف حــال موافقــة صاحــب 
امللكيــة علــى اإلتاحــة لقائمــة انتخابيــة مــا، يجــب أن يكــون متاحــاً للقوائــم األخــرى، وليــس لقائمــة محــددة دون غيرهــا، وذلــك 

للوصــول إلــى أعلــى درجــات النزاهــة يف مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة130.

www.alwatanvoice.com. :125 وكالة دنيا الوطن اإلخبارية، »رئيسة محكمة قضايا االنتخابات: تأجيل البت يف الطعون املقدمة حملكمة االنتخابات ليوم األحد«، 2021/4/15، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps . :126 جلنة االنتخابات املركزية، »محكمة قضايا االنتخابات ترّد جميع الطعون املقدمة إليها«، 2021/4/18، املوقع اإللكتروني 

 127 لقاء مع السيد حمدي شّقورة نائب مدير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، قناة فلسطن الفضائية، غزة، 2021/4/25.
www.elections.ps . :128 جلنة االنتخابات املركزية، »الدعاية االنتخابية«، تاريخ الزيارة 2021/5/6، املوقع اإللكتروني 

 129 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )63( فقرة )1(.
130 مقابلة مع السيد عارف جفال، مرجع سابق.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

2. حيادية اإلعالم الرسمي:
تضّمــن قانــون االنتخابــات عــدم جــواز قيــام اإلعــام الرســمي بــأّي نشــاط انتخابــي أو دعائــي لدعــم قائمــة انتخابيــة مــا، باســتثناء 
قيــام اللّجنــة باالشــتراك مــع وســائل اإلعــام الفلســطينية الرســمية بإعــداد برنامــج خــاص حتــدد فيــه األوقــات واملواعيــد 
ــرة تفاهــم  ــة بتوقيــع مذّك ــع املرّشــحن والقوائــم يف االنتخابــات131، حيــث قامــت اللّجن اخملصصــة لإعــام احلــّر واجمّلانــي جلمي
بشــأن الدعايــة االنتخابيــة مــع )تلفزيــون فلســطن، إذاعــة صــوت فلســطن، وكالــة وفــا، صحيفــة احليــاة اجلديــدة(، وتضّمنــت بنــود 
املذكــرة أن تتــاح الفــرص املتكافئــة للمرّشــحن والقوائــم االنتخابيــة بحياديــة، وذلــك ضمــن شــروط ومواصفــات حتددهــا اللجنــة، 
وتوجــد آليــة لــدى اللجنــة يف حتديــد التراتبيــة التــي تســتند إلــى األســبقية يف تاريــخ وأوقــات تقــدمي طلبــات الترّشــح132. إضافــة 
إلــى أّن عــدم حتديــد ذلــك بعــدٍد محــدٍد مــن مرّشــحي القوائــم االنتخابيــة قــد يجعــل إمكانيــة حتقيــق ذلــك أمــراً صعبــاً؛ بســبب 
العــدد الكبيــر ملرّشــحي القوائــم133. وقــام رئيــس اللجنــة مبخاطبــة املشــرف العــام علــى اإلعــام الرســمي للتأكيــد علــى ضــرورة 
التــزام مؤسســات اإلعــام الرســمي احليــاد، وذلــك باالمتنــاع عــن القيــام بــأّي نشــاط ميكــن أن يفّســر علــى أّنــه دعايــة ملصلحــة 
ــب  ــة135. لكــن مــن الصع ــزام اإلعــام الرســمي باحليادي ــدم الت ــر شــكاوى بع ــك إث ــى حســاب األخــرى134، وذل ــة عل ــة انتخابي قائم
إلــزام املؤسســات الرســمية يف نظــام سياســي يُحِكــم الســيطرة علــى كّل وســائل اإلعــام الرســمية وعلــى قراراتهــا، وعــادة مــا يتــم 
اســتغال ذلــك لصالــح املرّشــحن املؤيديــن للنظــام السياســي، واإلشــكالية هنــا مزدوجــة مــن ناحيــة عــدم حياديــة وســائل اإلعــام 
الرســمية ومســؤوليها، وعــدم وجــود عقوبــات رادعــة علــى اخملالفــن مــن ناحيــة أخــرى مــا يشــّجع ويتيــح فرصــة للنظــام السياســي 
للتدخــل يف االنتخابــات مــن خــال دعــم مؤيديــه، بالرغــم مــن أّن هــذه الوســائل اإلعاميــة يتــم متويلهــا مــن اخلزينــة العامــة واملــال 
العــام، ويف نفــس الوقــت ال ميكــن جتاهــل دور اإلعــام اخلــاص، والــذي عــادة تتأثــر مصاحلــه بإعانــات شــركات القطــاع اخلــاص 

املتنّفــذة، والتــي تدعــم أحيانــاً مرشــحن محدديــن أمــًا يف التأثيــر عليهــم الحقــاً يف إقــرار التشــريعات املرتبطــة مبصاحلهــم.

3. حيادّية السلطة التنفيذية:
تضّمــن القانــون النــّص علــى حياديــة الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا اخملتلفــة يف جميــع املراحــل االنتخابيــة، وخاّصــة يف مرحلــة الدعايــة 
االنتخابيــة، حيــث يحظــر عليهــا أو علــى أيٍّ مــن أجهزتهــا القيــام بــأيِّ نشــاط انتخابــي أو دعائــي لدعــم قائمــة انتخابيــة علــى حســاب 
أخــرى، أو دعــم مرّشــح ضــد مرّشــح آخــر136. وقــد مت رصــد أنشــطة قامــت بهــا بعــض األجهــزة األمنيــة مــن قبــل ائتــاف »أمــان« تشــير 
إلــى تدّخــل يف العمليــة االنتخابيــة وانخــراٍط فيهــا خــال الفتــرة املمتــدة بــن 2021/2/10 ولغايــة 2021/4/22، ووّجــه االئتــاف علــى 
إثرهــا رســالة إلــى رئيــس جلنــة االنتخابــات يدعــوه إلــى حتذيــر تلــك اجلهــات حــول تلــك االنتهــاكات، واّتخــاذ اإلجــراءات املناســبة واملتعلقــة 
مبخالفــة أحــكام قانــون االنتخابــات الــذي يحظــر انخــراط األجهــزة األمنيــة يف العمليــة االنتخابيــة137، وقــد وجــه رئيــس جلنــة االنتخابــات 
املركزيــة رســالة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء للتأكيــد علــى ضــرورة التــزام مؤسســات الدولــة باحليــاد يف جميــع املراحــل االنتخابيــة138. وكمــا 
أشــرنا ســابقاً بشــأن عــدم حياديــة أجهــزة اإلعــام الرســمية، فــإّن ذلــك ينطبــق علــى مؤسســات الســلطة األخــرى، وهــذا ميــارس عــادة 
لصالــح مؤيــدي النظــام السياســي املتحكــم يف قــرارات هــذه املؤسســات مباشــرة او بواســطة املســؤولن املعّينــن يف قيــادة هــذه املؤسســات.

4. القيود على الدعاية االنتخابية:
وفــق مــا جــاء يف قانــون االنتخابــات، يُحظــر القيــام بالتشــهير أو القــدح باملرّشــحن والقوائــم األخرى، وإقامــة املهرجانات وعقد 
االجتماعــات العامــة يف املســاجد أو الكنائــس أو جــوار املستشــفيات أو يف األبنيــة واحملــلّات التــي تشــّغلها اإلدارات احلكوميــة 
أو املؤسســات العامــة، أو وضــع امللصقــات واليافطــات االنتخابيــة يف أّيــة أمكنــة أو مواقــع عامــة غيــر تلــك اخملصصــة لذلــك 
مــن قبــل اللجنــة، أو اســتخدام شــعار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف النشــرات واإلعانــات وســائر أنــواع الكتابــة أو الرســوم 
والصــور االنتخابيــة، واســتعمال الســيارات واللــوازم احلكوميــة يف أعمــال الدعايــة االنتخابيــة، كمــا يُحظــر التحريــض والطعــن 
باملرّشــحن اآلخريــن، وإثــارة النعــرات القبليــة أو العائليــة أو الطائفيــة، ووضــع امللصقــات واليافطــات االنتخابيــة التــي تعــود 
ــد  ــب قيــام اللّجنــة باجلهــود الكافيــة للتأّك ملكيتهــا ألشــخاٍص أو شــركاٍت أو جمعيــاٍت دون موافقــة أصحابهــا139. وهــذا يتطلّ
مــن مــدى التــزام مرّشــحي وممّثلــي القوائــم االنتخابيــة بذلــك. عمليــاً مــن الصعــب أن تقــوم جلنــة االنتخابــات نفســها مبتابعــة 

ومراقبــة جميــع هــذه املواقــع، خاصــة أماكــن العبــادة والتــي تنتشــر يف جميــع األحيــاء يف املــدن والقــرى واخمليمــات.
. www.elections.ps :131 جلنة االنتخابات املركزية، »الدعاية االنتخابية«، تاريخ الزيارة: 2021/5/6، املوقع اإللكتروني 

 132 فريد طعم اهلل، املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
. www.elections.ps :133 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار 2021، ص 23، املوقع اإللكتروني 

.www.elections.ps :134 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تخاطب مجلس الوزراء واإلعام الرسمي للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة«، 2021/4/5، املوقع اإللكتروني 
 135 مقابلة مع السيد عمر نزال، مرجع سابق.

 136 جلنة االنتخابات املركزية، »الدعاية االنتخابية«، مرجع سابق.
 137 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، »رسالة إلى رئيس جلنة االنتخابات حول انخراط قوى األمن يف العملية االنتخابية«، 2021/4/22.

 138 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تخاطب مجلس الوزراء واإلعام الرسمي للتأكيد على حياد مؤسسات الدولة«، مرجع سابق.
www.elections.ps :139 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية، العدد األول، آذار، 2021، املوقع اإللكتروني 
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5. االلتزام بالفترة احملددة للدعاية االنتخابية:

حتظــر اللجنــة قيــام أيِّ قائمــة انتخابيــة مترّشــحة أو أيِّ جهــة بالدعايــة االنتخابيــة قبــل املوعــد احملــدد للدعايــة االنتخابية 
وهــي الفتــرة مــن 2021/4/30 ولغايــة 2021/5/20، مبــا يف ذلــك نشــر البرامــج االنتخابيــة ودعــوة الناخبــن للتصويــت 
للقائمــة االنتخابيــة140. وقــد نشــرت وكالــة دنيــا الوطــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي خبــراً حــول قيــام ممثــل قائمــة »القــدس 
موعدنــا« بتقــدمي الــردود حــول االعتراضــات التــي تقدمــت بهــا قائمــة حركــة فتــح االنتخابيــة، ولــم يكتــف املوقــع بنشــر 
صــورة توضيحيــة مرفقــة مــع اخلبــر، بــل قــام بنشــر 7 صــور يظهــر فيهــا شــعار القائمــة، ومنهــا صــورة جماعيــة يقــف فيهــا 
ممثــل القائمــة ومجموعــة أخــرى مرافقــة لــه أمــام مقــّر مكتــب االنتخابــات اإلقليمــي، يعرضــون ملفــاٍت يحملونهــا يظهــر 
عليهــا بشــكل واضــح الشــعار االنتخابــي للقائمــة141، كمــا قامــت صحيفــة اليــوم الســابع بتاريــخ 2021/4/22 بنشــر دعايــة 
انتخابيــة صريحــة تدعــو للتصويــت لقائمــة حركــة فتــح قبــل موعــد بــدء الدعايــة االنتخابيــة، حيــث قــام االئتــاف مــن أجــل 
النزاهــة واملســاءلة- )أمــان( بإرســال كتــاب إلــى رئيــس جلنــة االنتخابــات يف نفــس اليــوم حــول هــذا األمــر142، وقــد وجهــت 
جلنــة االنتخابــات املركزيــة تنبيهــات ملنّســقي القوائــم االنتخابيــة ووســائل اإلعــام التــي قامــت بهــذا االنتهــاك. كمــا يحظــر 
القانــون أّي نشــاط أو فعاليــة دعائيــة بعــد انقضــاء املــدة احملــددة للدعايــة االنتخابيــة، حيــث تضّمنــت مدّونــة الســلوك 
التــي أصدرتهــا اللجنــة بخصــوص ســلوك مراقبــي ووكاء القوائــم االنتخابيــة، حظــر القيــام بــأّي عمــل أو إبــراز أّي مظهــر 
مــن مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة لصالــح أّي قائمــة انتخابيــة قبــل موعدهــا، أو خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي143. وتــرى 
نقابــة الصحفيــن أّن جلنــة االنتخابــات قــد تأخــرت يف التوضيــح لإعاميــن الفــرق بــن الدعايــة االنتخابيــة والبرنامــج 
االنتخابــي؛ األمــر الــذي ســاهم يف أّن بعــض وســائل اإلعــام اســتبقت موعــد الدعايــة االنتخابيــة144. فيمــا أكــدت جلنــة 
ــة  ــة الدعاي ــدء مرحل ــل ب ــرة الترشــح وقب ــاء فت ــر أثن ــذا األم ــة به ــات املتعلق ــم املعلوم ــا قامــت بتعمي ــى أّنه ــات عل االنتخاب

االنتخابيــة بأكثــر مــن شــهر145.

6. متويل احلمالت االنتخابية:
ال يوجــد يف التشــريع الفلســطيني مــا يكفــي مــن الضوابــط لضمــان عــدم التدخــل يف عمليــة االنتخابــات مــن خــال 
متويــل احلمــات، وذلــك أساســاً لعــدم وجــود قانــون خــاص باألحــزاب، وال يوجــد مــا يلــزم الفصائــل الفلســطينية 
بشــفافية متويلهــا نظــراً الســتمرار وجــود االحتــال وموقفــه العدائــي مــن معظــم فصائــل املقاومــة، ولذلــك تضّمــن قانــون 
االنتخابــات أحكامــاً بســيطة لتعزيــز نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، حتظــر هــذه األحــكام علــى أّيــة قائمــة انتخابيــة مترّشــحة 
احلصــول علــى مصــادر متويــل داخليــة أو خارجيــة غيــر فلســطينية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وذلــك منعــاً لوجــود أّيــة 
تأثيــرات خارجيــة قــد متــّس بنزاهــة االنتخابــات ونتائجهــا. كمــا أّن القانــون قــد تضّمــن النــص علــى احلــد األعلــى للمبلــغ 
املالــي املســموح بــه للصــرف علــى احلمــات االنتخابيــة للقائمــة االنتخابيــة وهــو مليــون دوالر أمريكــي146. باإلضافــة إلــى 
اشــتراط تقــدمي تقريــر مالــي مدقــق عــن موازنــة احلملــة االنتخابيــة، إذا ارتــأت اللجنــة ذلــك، بعــد انتهــاء االنتخابــات؛ 
األمــر الــذي ال يتيــح للجنــة االنتخابــات املركزيــة التعامــل مــع اخلروقــات أو مــع البيانــات غيــر املدققــة. ويــرى خبــراء يف 
شــؤون االنتخابــات أّن الشــروط املتعلقــة مبصــادر التمويــل فضفاضــة وغيــر محــددة، فهــي لــم تنــص علــى ســبيل املثــال 
علــى حظــر التمويــل مــن أشــخاص فلســطينين محكومــن بتهــم جنائيــة؛ لتعزيــز نزاهــة مصــادر التمويــل، وعــدم إلــزام 
القائمــة االنتخابيــة بتقــدمي كشــف بأســماء املودعــن واملتبّرعــن، وعــدم وجــود منــوذج معــدٍّ لألنشــطة التــي متثــل دعايــة 
انتخابيــة ومقــدار نفقاتهــا ليكــون دليــًا إرشــادياً يف مراجعــة املصروفــات التــي يثبتهــا املرّشــح ســواء يف بيــان اإلنفــاق أو 
يف قيمــة التبرعــات العينيــة، وهــو مــا يســهل التاعــب فيــه مــن حيــث إثبــات قيمــة النفقــات التــي تتــم علــى الدعايــة، حيــث 
أّنــه مــن املمكــن أن تثبــت النفقــات يف البيانــات املاليــة بأقــّل مــن القيمــة املدفوعــة، إلــى جانــب إشــكالية عــدم وجــود دائــرة 
مختصــة مبتابعــة التمويــل السياســي للقوائــم االنتخابيــة لــدى جلنــة االنتخابــات املركزيــة147، وعــدم وجــود قانــون لتنظيــم 

عمــل األحــزاب السياســية148.

.www.khbpress.ps :140 وكالة خبر الفلسطينية للصحافة، »كحيل يتحدث عن عدد الصحفين والهيئات الرقابية التي مت اعتمادها لانتخابات التشريعية«، 2021/4/4، املوقع اإللكتروني 
.www.alwatanvoice.com :141 وكالة دنيا الوطن اإلخبارية، »شاهد: قائمة القدس موعدنا تقدم ردها على طعون فتح إلى جلنة االنتخابات«، 2021/4/10، املوقع اإللكتروني 

.www.youm7.com :142 صحيفة اليوم السابع، 2021/4/22، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :143 جلنة االنتخابات املركزية، قواعد سلوك املراقبن ووكاء القوائم االنتخابية، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 4، املوقع اإللكتروني 

 144 مقابلة مع السيد عمر نزال، مرجع سابق.
 145 فريد طعم اهلل، املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.

 146 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املواد )69-68(.
 147 لقاء مع السيد عمر رحال، قناة فلسطن الفضائية، رام اهلل، 2021/4/25.

148 هشام كحيل، املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
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7. إزالة مظاهر الدعاية االنتخابية:
تُلــزم اللجنــة القوائــم االنتخابيــة بالقيــام بإزالــة كافــة مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة التــي تخّصهــم، مــن ملصقــات ويافطــات وكتابــات 
وغيرهــا، خــال فتــرة أســبوعن مــن انتهــاء العمليــة االنتخابيــة، وإّلا تقــوم جلنــة االنتخابــات بإزالتهــا، وحتســم تكاليــف تلــك اإلزالــة 

مــن مبلــغ التأمــن املالــي اخملصــص للدعايــة االنتخابيــة149، وهــذا ينطبــق علــى القوائــم االنتخابيــة التــي فــازت أو لــم تفــز.

● تعزيز مبادئ الشفافية:
لتعزيــز مبــادئ الشــفافية خــال فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، تقــوم اإلدارة االنتخابيــة بإتاحــة االّطــاع للجمهــور وممثلــي ومرشــحي القوائــم 

االنتخابيــة علــى اإلجــراءات املتعلقــة بــإدارة الدعايــة االنتخابيــة، والقيــود عليهــا، كمــا تقــوم بنشــر تلــك اإلجــراءات واألدّلــة التعريفيــة.

1. نشرات األدّلة التعريفية:
قامــت جلنــة االنتخابــات عبــر موقعهــا اإللكترونــي بإصــدار نشــرة حــول »أحــكام الدعايــة االنتخابية« موجهة ملنّســقي ومرّشــحي 
القوائــم االنتخابيــة، تشــمل اإلجــراءات املتعلقــة بتنظيــم الدعايــة االنتخابيــة؛ األمــر الــذي يســاهم يف التقليــل مــن اخملالفــات 
ــة نشــرات  ــر اللّجن ــا توّف ــون. كم ــع أحــكام القان ــق م ــة بصــورة تتواف ــة االنتخابي ــى إجنــاح الدعاي ــل عل ــذا الشــأن150، والعم به
تعريفيــة حــول كيفيــة أداء الشــرطة خــال فتــرة الدعايــة االنتخابيــة151. كمــا يتوجــب علــى اللجنــة اإلعــان مســبقاً عــن مواعيــد 

وأوقــات إتاحــة اإلعــام الرســمي للقوائــم املرّشــحة152.

2. اإلنفاق املالي على احلمالت االنتخابية:
وفــق القانــون فــإّن احلــد األعلــى لإنفــاق علــى احلمــات االنتخابيــة للقوائــم املترشــحة ملنصــب الرئيــس يجــب أّلا يتجــاوز املليون 
دوالر أمريكــي، ومنــذ بدايــة فتــرة تقــدمي طلبــات الترّشــح، خاطبــت جلنــة االنتخابــات ســلطة النقــد مــن أجــل اإليعــاز لكافــة 
البنــوك العاملــة يف فلســطن لتســهيل فتــح حســابات للقوائــم االنتخابيــة، مــن خــال إبــراز منــوذج إشــعار قبــول طلــب الترّشــح 
للقائمــة االنتخابيــة واملصــادق عليــه مــن اللجنــة153. كمــا أّن اللجنــة تُلــزم مفّوضــي القوائــم االنتخابيــة ومرّشــحيها بتقــدمي كشــف 
مالــّي بجميــع مصــادر متويــل احلملــة االنتخابيــة واملبالــغ التــي مت إنفاقهــا؛ للتأكيــد علــى شــفافية التمويــل واإلنفــاق خــال فتــرة 
االنتخابــات. ويــرى خبــراء يف االنتخابــات أّن هــذه الكشــوفات ال تتضّمــن أســماء املتبّرعــن ملرّشــحي القائمــة االنتخابيــة، وال 
حتــّدد فيهــا مصاريــف الدعايــة االنتخابيــة، إلــى جانــب عــدم وجــود حــد أقصــى للمتبرعــن للمرشــح مــن عائلــة واحــدة، كمــا ال 
توجــد آليــة واضحــة يف كيفيــة التصــرف يف املبالــغ املتبقيــة التــي لــم يتــم صرفهــا علــى الدعايــة االنتخابيــة للقائمــة االنتخابيــة، 

إضافــة إلــى أّن اللجنــة ال تقــوم بنشــر الكشــوفات املاليــة التــي يقدمهــا املرشــحون أو القوائــم االنتخابيــة154.

● تعزيز آليات املساءلة:
لتعزيــز نظــم وآليــات وإجــراءات املســاءلة، تقــوم اإلدارة االنتخابيــة بالرقابــة علــى إدارة الدعايــة االنتخابيــة مــن قبــل القوائــم 
االنتخابيــة ومرّشــحيها، والتأكــد مــن مــدى التزامهــا بالنصــوص القانونيــة املتعلقــة بذلــك، وااللتــزام بحــدود ســقف التمويــل 

والصــرف ومصــادره وبالقيــود املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة، وغيرهــا مــن اإلجــراءات.

1. إتاحة تقدمي االعتراضات أمام اللجنة:
يف إطار التزام اللّجنة بنظم وآليات املساءلة، فإّنها تتيح ملرّشحي القوائم االنتخابية تقدمي االعتراضات حول عدم إتاحة الفرص املتكافئة 
أو عدم احليادية، أو أيٍّ من األمور األخرى التي تتعلق باستخدام اإلعام الرسمي اجملاني إلى جلنة االنتخابات املركزية، والتي يتوجب 
عليها البّت فيه خال أربٍع وعشرين ساعة كحد أقصى155. إّلا أّن القانون ال يتيح تقدمي الطعون أمام محكمة قضايا االنتخابات بهذا 
 اخلصــوص وذلــك اســتناداً ملــا جــاء يف قانــون االنتخابــات الــذي يقتصــر فيــه اإلجــراء املتعلـّـق بذلك علــى تقدمي االعتــراض إلى اللجنة.

 149 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املادة )67(.
www.elections.ps :150 جلنة االنتخابات املركزية، »نشرة تعريفية بأحكام الدعاية االنتخابية«، تاريخ الزيارة 2021/5/6، املوقع اإللكتروني 

 151 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )64( فقرة )2(.
 152 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املادة )65( فقرة )1(.

www.elections.ps :153 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تخاطب سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم املترشحة«، 2021/3/20، املوقع اإللكتروني 
 154 عمر رحال، ورشة عمل بعنوان »واقع االنتخابات العامة وآفاقها«، معهد السياسات العامة، رام اهلل، بتاريخ 2021/4/19.

 155 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املادة )65(، فقرة )3(.
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2. مساءلة القوائم االنتخابية:
ولتقنــن املســؤولية عــن أّيــة خروقــات بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة، نــّص القانــون علــى املســؤولية القانونيــة ملدير أو منّســق 
احلملــة االنتخابيــة واملرّشــحن يف القائمــة متضامنــن ومتكافلــن يف تلــك املســؤولية156، ولذلــك تقــوم اللجنــة بالتواصــل بشــكل 
مباشــر مــع منســق القائمــة االنتخابيــة، وتوجــه لــه كتابــاً خطيــاً حــول اخلروقــات املتعلقــة بأحــكام الدعايــة االنتخابيــة يف املــرة 
األولــى، وإذا مــا تكــررت اخلروقــات تقــوم اللجنــة بإحالــة اخملالفــن إلــى النيابــة العامــة التخــاذ اإلجــراءات، رغــم أّن اللجنــة 
حتــاول جتنــب الوصــول إلــى هــذه املرحلــة. ومــن أجــل رصــد انتهــاكات أحــكام الدعايــة االنتخابيــة؛ توّفــر اللجنــة فريقــاً يف كّل 

احملافظــات ملتابعــة الدعايــة االنتخابيــة علــى الصفحــات الرســمية للقوائــم بشــكل يومــي157.

3. الرقابة على االلتزام بإزالة مظاهر الدعاية االنتخابية:
تقــوم اللجنــة بــدور رقابــي علــى مــدى التــزام قوائــم املرشــحن بإزالــة امللصقــات واليافطــات وغيرهــا مــن املــواد الدعائية، خال 
أســبوعن كحــد أقصــى مــن انتهــاء العمليــة االنتخابيــة، أي خــال الفتــرة املمتــدة مــن 2021/5/23 وحتــى 2021/6/4 كحــد 
أقصــى. وعلــى اللجنــة أن تتأكــد فعــًا مــن مــدى التــزام مرشــحي القوائــم بذلــك، وذلــك عــن طريــق مراقبــن ميدانيــن. وبنــاء 
عليــه، يتخــذ قــرار مــن قبــل اللجنــة بإزالــة تلــك املظاهــر، وحتســم تكلفــة اإلزالــة مــن مبلــغ التأمــن املالــي للقائمــة اخملالفــة. 
وتتوفــر لــدى اللجنــة آليــة لتقــدمي الشــكاوى بخصــوص عــدم التــزام ممثلــي ومنســقي ومرشــحي القوائــم االنتخابيــة بإزالــة 
امللصقــات، أو التعديــات علــى األمــاك اخلاصــة للمواطنــن دون موافقتهــم، حيــث توفــر دليــل »إجــراءات تقــدمي االعتراضــات 
والشــكاوى«. وتــرى الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان أن إجــراءات اللجنــة يف الرقابــة علــى مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة ليســت 

كافيــة، ويشــوب تلــك املرحلــة العديــد مــن اخلروقــات، وال تتوفــر لــدى اللجنــة آليــات رقابــة ميدانيــة158.

4. الرقابة املالية على الدعاية االنتخابية:
تتوفــر لــدى اللجنــة آليــة تدقيــق مالــي تتيــح لهــا أن تطلــب مــن أّي قائمــة انتخابيــة أن تكــون كشــوفاتها املاليــة مدققــة مــن مدقــق 
ــة، وأوجــه الصــرف  ــرادات املتحصل ــر منــاذج محــددة لطبيعــة اإلي ــة ال توّف ــات املركزي ــة االنتخاب ــي. إّلا أّن جلن حســابات قانون
واإلنفــاق، بحيــث ميكــن أن يقــوم منّســق القائمــة االنتخابيــة بتســجيل بيانــات ماليــة أقــّل مــن تلــك احلقيقيــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بتلقــي التبرعــات لغايــة الدعايــة االنتخابيــة، أو مــا يتعلــق بالصــرف واإلنفــاق159. إّلا أّن نظــام التدقيــق املالــي هــذا ال يتــم نشــره 
عبــر املوقــع اإللكترونــي للّجنــة، للتأكــد مــن مــدى فعاليتــه، إضافــة إلــى أّن القانــون ال يلــزم ممثلــي القوائــم املترّشــحة بتقــدمي 
كشــوفات ماليــة مدّققــة يف كل احلــاالت، وإمّنــا بنــاًء علــى تقديــر اللجنــة فقــط. وتــرى الهيئــات الرقابيــة مــن اجملتمــع املدنــي 
بأّنهــا ال تســتطيع التحقــق مــن مصــادر متويــل احلمــات االنتخابيــة للقوائــم لعــدم وجــود قانــون ينّظــم احلــّق يف احلصــول علــى 
املعلومــات160، فضــًا عــن الســّرية التــي تتمتــع بهــا احلســابات املصرفيــة للقوائــم االنتخابيــة التــي حتــول دون قــدرة الهيئــات 
الرقابيــة احملليــة مــن الرقابــة عليهــا161. وتلجــأ هيئــات الرقابــة احملليــة إلــى مصادرهــا اخلاصــة واملعلومــات التــي تتوفــر لديهــا 
مــن هنــا أو هنــاك للرقابــة علــى اإلنفــاق املالــي، وحتديــد االنتهــاكات املتعلقــة بحــدود اإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة، وقامــت 

مبتابعــة االعتراضــات املتعلقــة حــول قيــام بعــض القوائــم املترّشــحة بإرفــاق كشــف حــول مصــادر متويلهــا أم ال162.

5. مساءلة القوائم االنتخابية بعدم االلتزام بالفترة القانونية للدعاية االنتخابية:
تشــهد مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة خروقــات أبرزهــا يتعلــق بعــدم االلتــزام بفتــرة الدعايــة االنتخابيــة، حيــث أّن العديــد مــن 
مرّشــحي القوائــم االنتخابيــة تبــدأ نشــاطاتها مبكــراً قبــل الفتــرة املقــررة مــن 2021/4/30 ولغايــة 2021/5/20، كمــا أّنهــا 
تســتمر خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي وخاصــة يف يــوم االقتــراع، كمــا يحظــر علــى مديــري احلمــات االنتخابــات ممارســة 
الدعايــة االنتخابيــة يف غيــر موعدهــا احملــدد بتاريــخ 2021/4/30 ولغايــة 2021/5/20، حيــث وجهــت اللجنــة ثاثــة كتــب 
تنبيهــاً ملمثلــي قوائــم ووســائل إعــام مارســت الدعايــة االنتخابيــة، موضحــة أّن هــذا الســلوك يعتبــر مخالفــاً للقانــون ويوجــب 
العقوبــة، بحيــث تتحمــل القائمــة االنتخابيــة املســؤولية، وكذلــك وســيلة اإلعــام التــي قامــت بالدعايــة163. وتــرى اللجنــة بــأّن 

هنــاك التزامــاً بشــكل عــام مــن قبــل القوائــم االنتخابيــة بعــدم البــدء بالدعايــة االنتخابيــة قبــل املوعــد احملــدد لهــا164.

 156 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )66(، فقرة )10(.
 157 لقاء مع السيد فريد طعم اهلل املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، قناة فلسطن الفضائية، 2021/4/25.

 158 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.
 159 عنان جبعيتي، لطفي بال، »النزاهة والشفافية يف متويل والصرف على احلمات االنتخابية«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2016، ص 14.

 160 عمر رحال، ورشة عمل بعنوان »واقع االنتخابات العامة وآفاقها«، مرجع سابق.
 161 لقاء مع السيد عمر رحال، قناة فلسطن الفضائية، مرجع سابق.

 162 لقاء مع السيدة روال موسى، مسؤولة الرقابة القانونية لدى مؤسسة مساواة، قناة فلسطن الفضائية، غزة، 2021/4/25.
.www.maannews.net :163 وكالة معاً اإلخبارية، »جلنة االنتخابات: وجهنا 3 كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية االنتخابية«، 2021/4/4، املوقع اإللكتروني 

 164 لقاء مع السيد فريد طعم اهلل، املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، قناة فلسطن الفضائية، تاريخ الزيارة 2021/4/14.
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6. الرقابة على الدعاية االنتخابية يف وسائل التواصل االجتماعي:
يقــوم مناصــرو وممثلــو ومرشــحو القوائــم االنتخابيــة باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي يف الدعايــة االنتخابيــة، حيــث ال 
تخضــع تلــك الوســائل للرقابــة الكافيــة. وتلــزم جلنــة االنتخابــات كّل قائمــة انتخابيــة مترشــحة بتزويــد اللجنــة مبواقــع التواصــل 
اخلاصــة بهــا، ومــن ثــم تقــوم مبتابعتهــا ومراقبتهــا، إّلا أّنهــا ال تســتطيع القيــام مبتابعــة حســابات شــخصية تــروج ألّي جهــة إّلا 
مــن خــال الشــكاوى التــي تــرد اللجنــة مــن مواطنــن أو ممثلــي قوائــم أخــرى165. وتــرى اللجنــة أّنــه وعلــى الرغــم مــن عــدم ورود 
ــُق عليهــا األحــكام املتعلقــة  أحــكام قانونيــة بشــأن الدعايــة االنتخابيــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، إّلا أّنهــا تُطّب
بوســائل اإلعــام التقليديــة، ولكــن ال توجــد قــدرة علــى ضبــط موضــوع اخلروقــات للحمــات االنتخابيــة باســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وليــس لــدى جلنــة االنتخابــات حلــول166، وحاولــت جلنــة االنتخابــات مــن خــال التواصــل مــع إدارة فيــس 
بــوك اعتمــاد 36 صفحــة للقوائــم املترّشــحة، ولكــن معاييــر إدارة فيــس بــوك يف هــذا األمــر قــد تــؤدي إلــى عــدم تكافــؤ الفــرص 
جلميــع القوائــم، نتيجــًة للقيــام بشــطب منّصــات بعــض القوائــم بدواعــي اإلرهــاب. كمــا أّن القوائــم املترّشــحة تقــوم بإنشــاء 
منصــات إلكترونيــة ال تخضــع لرقابــة جلنــة االنتخابــات املركزيــة باســتخدام أســماء وهميــة، وتقــوم بالدعايــة االنتخابيــة قبــل 
موعدهــا167، إّلا أّن اللجنــة تبــذل جهــداً كبيــراً يف متابعــة محتــوى املواقــع اإللكترونيــة لرصــد أّيــة انتهــاكات ألحــكام الدعايــة 
االنتخابيــة168، وهــو أيضــاً مــا تســاهم فيــه هيئــات الرقابــة احملليــة، حيــث قامــت بإنشــاء وحــدات رصــد إلكترونيــة للرقابــة علــى 
ــة انتهــاكات تقــوم تلــك الهيئــات  الدعايــة االنتخابيــة، ومــدى التــزام القوائــم االنتخابيــة بأحــكام القانــون، ويف حــال رصــد أّي
مبطالبــة اجلهــات اخملتصــة باإلجــراءات الازمــة169. ويشــير خبــراء يف االنتخابــات إلــى أّن القانــون قــد أســقط احلديــث 
عــن وســائل اإلعــام احلزبيــة أو األهليــة أو التجاريــة ومحــددات اســتخدامها يف الدعايــة االنتخابيــة أســوة بوســائل اإلعــام 

الرســمية، إلــى جانــب عــدم تطرقــه إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي لهــا الــدور األكبــر يف الدعايــة االنتخابيــة170.
وبغــرض إيجــاد آليــات للتحّقــق مــن األخبــار الزائفــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى مجــرى االنتخابــات، قامــت جلنــة االنتخابــات 
املركزيــة بالتعــاون مــع مركــز األرض ومركــز كاشــف ونقابــة الصحفيــن بإصــدار دليــل تدريبــي حــول »التحقــق يف زمــن 
االنتخابــات«، حيــث أّن األخبــار املضلّلــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي قــد تؤثــر علــى جمهــور الناخبــن، وتشــّكل تدخــًا 

ــر علــى نزاهتهــا171. يؤّث

▪ املرحلة الرابعة: االقتراع وفرز األصوات وإعالن النتائج

وفــق قانــون االنتخابــات العامــة يكــون االقتــراع لقــوى األمــن يف اليــوم الســابق لاقتــراع العــام. وبلــغ عــدد مراكــز االقتــراع 1140 
مركــزاً يف كلٍّ مــن احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة وهــي التــي ســيتم فيهــا االقتــراع، والفــرز، وإعــان النتائــج172.

● الكفاءة والفّعالية:
وللتحضيــر واجلاهزيــة إلجــراء عمليــة االقتــراع، تقــوم اللجنــة بعمليــة التحضيــر والتدريــب للطواقــم الفنيــة واإلدارية لإشــراف 
وتنظيــم عمليــة االقتــراع. ويتوّجــب علــى مكتــب املنطقــة االنتخابيــة إيــداع أوراق االقتــراع يف كّل مراكــز االقتــراع قبــل موعــد 
االقتــراع بأربــٍع وعشــرين ســاعة، بحيــث يكــون عــدد أوراق االقتــراع مســاوياً لعــدد الناخبــن يف الســجل االنتخابــي مضافــاً 

إليهــا %20 مــن العــدد احملــدد173.
ومــن أجــل ضمــان احلــد األعلــى مــن الكفــاءة والفاعليــة، تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بتجهيــز وإعــداد أوراق اقتــراع خاصــة 
ومميــزة يصعــب تقليدهــا، وتكــون واضحــة وســهلة الفهــم متنــع حــدوث أّي لبــس أو خلــط لــدى الناخــب، وتتضّمــن ورود اســم 
كّل قائمــة والرمــز الــدال عليهــا وصفــة ترّشــحها ومكانــاً مناســباً للتأشــير عليــه مــن قبــل الناخــب، وتظهــر يف ورقــة االقتــراع 

بالتراتبيــة الزمنيــة لتاريــخ وســاعة تقــدمي طلــب الترّشــح174.

 165 لقاء مع السيد هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، قناة فلسطن الفضائية، 2021/4/4.
 166 لقاء مع السيد فريد طعم اهلل، قناة فلسطن الفضائية، رام اهلل، 2021/4/25.

 167 مقابلة مع السيد عمر نزال، مرجع سابق.
 168 لقاء مع السيد فريد طعم اهلل، قناة فلسطن الفضائية، مرجع سابق.

 169 لقاء مع السيدة روال موسى، مسؤولة الرقابة القانونية لدى مركز مساواة، قناة فلسطن الفضائية، غزة، 2021/4/25.
 170 لقاء مع السيد عمر رحال، قناة فلسطن الفضائية، تاريخ الزيارة 2021/4/25.

.www.alwatanvoice.com :171 وكالة دنيا الوطن اإلخبارية، »مركز األرض وكاشف وجلنة االنتخابات يصدرون دليل التحقق يف زمن االنتخابات«، 2021/4/16، املوقع اإللكتروني 
 172 تقرير حول االنتخابات التشريعية، قناة فلسطن الفضائية، رام اهلل، 2021/4/25.

 173 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )72(، فقرة )1(.
174 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )71(.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

ــي عليهــا أن تتواجــد الســاعة السادســة صباحــاً يف مراكــز  ــراع، والت ــى مراكــز االقت ــة بتعيــن طواقــم تشــرف عل تقــوم اللجن
االقتــراع، أي قبــل ســاعة مــن فتحهــا، كمــا تضــع اللجنــة آليــًة لتعويــض أّي نقــص يف الطواقــم، وذلــك بتوفيــر طواقــم احتيــاط، 
يتــم إيفادهــا لتغطيــة النقــص، وعلــى الطواقــم أن تبلــغ مكتــب املنطقــة االنتخابيــة يف حــال وجــود نقــص بشــكل مبكــر175؛ مــن 
ــراع،  ــاً لاكتظــاظ داخــل مركــز االقت ــراع. وجتنب ــة االقت ــّزز مــن درجــة النزاهــة يف عملي ــة؛ مــا يع أجــل العمــل بكفــاءة وفعالي
حتظــر اللّجنــة وجــود أكثــر مــن ممثــل واحــد لــكّل قائمــة انتخابيــة داخــل املركــز يف ذات الوقــت176، وذلــك لتمكــن الطاقــم مــن 

العمــل يف ظــروف الئقــة.

كمــا قامــت اللجنــة بالتحضيــر إلجــراءات صحيــة بســبب جائحــة كورونــا قبــل وخــال العمليــة االنتخابيــة، حيــث مت توفيــر كاّفــة 
مســتلزمات الوقايــة والتعقيــم، كمــا أّن عــدد الناخبــن يف كّل محطــة اقتــراع لــن يزيــد عــن 600 ناخــب، إضافــة إلــى قيــود علــى 
عــدد املراقبــن داخــل احملطــة، باالتفــاق مــع وزارة الصحــة حســب حجــم الغرفــة. كمــا ســتقوم اللجنــة بعمــل محــاكاة مصــّورة 
ــة مخاطــر، تنشــر عبــر التلفزيــون الرســمي  لعمليــة االقتــراع يف ظــّل جائحــة كورونــا لطمأنــة املواطنــن حــول عــدم وجــود أّي

وعبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، إضافــة إلــى وجــود متطوعــن خــارج املراكــز للحفــاظ علــى التباعــد بــن املواطنــن177.

ــع  ــب كشــف بأســماء جمي ــك بطل ــراع محــددة، وذل ــز اقت ــوى األمــن يف مراك ــن مــن ق ــة بإعــداد ســجلّات الناخب ــوم اللجن وتق
منتســبي قــوى األمــن مــن وزارة الداخليــة، وإعــداد ســجّل انتخابــي خــاص بهــا مــوزع علــى مختلــف مراكــز االقتــراع اخملصصــة 
القتــراع قــوى األمــن، وميكــن للنظــام اإللكترونــي شــطب تلــك األســماء يف أّي مركــز اقتــراع ســابق لهــا؛ مــا يضمــن عــدم وجــود 

إمكانيــة لانتخــاب مــرة أخــرى يف يــوم االقتــراع العــام178.

● النزاهة:
ــات  ــن وأنظمــة ومدّون ــب وجــود تشــريعات مــن قوان ــة يتطلّ ــل اإلدارة االنتخابي ــا مــن قب ــزام به ــم النزاهــة وااللت ــز قي إّن تعزي
ســلوك وتعليمــات تنــص علــى االلتــزام بالنزاهــة يف عمليــة االقتــراع لكونهــا تعــرف باملرحلــة الســاخنة، وأن يتعامــل طاقــم مركــز 
االقتــراع بحياديــة مــع جميــع ممثلــي ووكاء القوائــم االنتخابيــة املترّشــحة، إلــى جانــب وجــود عقوبــات رادعــة يف حــال اإلخــال 

بــأيٍّ مــن هــذه االلتزامــات.

1. اعتماد هيئات الرقابة احمللية:

ــن 2 شــباط  ــاراً م ــة اعتب ــة احمللي ــات الرقاب ــاد هيئ ــات اعتم ــدء يف اســتقبال طلب ــة عــن الب ــات املركزي ــة االنتخاب ــت جلن أعلن
ــة أن تكــون ناشــطة يف مجــال  ــات الرقاب ــة يف هيئ ــة 25 متــوز 2021، ومــن ضمــن الشــروط التــي حددتهــا اللجن 2021 ولغاي
الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان؛ لكونهــا أكثــر قربــاً يف اختصاصهــا إلــى الرقابــة علــى االنتخابــات179، وأن تكــون الهيئــة غيــر 
مرتبطــة إداريــاً أو ماليــاً أو تنظيميــاً بــأّي حــزب سياســي أو قائمــة انتخابيــة مرّشــحة، أو مرّشــح يف قائمــة انتخابيــة، وميكــن 
للّجنــة أن ترفــض طلــب املراقــب إذا تكــرر اســمه كوكيــل لقائمــة انتخابيــة، أو مراقــب لهيئــة رقابــة أخــرى180؛ وذلــك للمســاهمة 
يف تعزيــز بيئــة النزاهــة التــي ســتتم فيهــا إجــراء االنتخابــات، وتقــوم اللجنــة باعتمــاد هــؤالء املراقبــن وفــق إجــراءات وشــروط 

معلنــة أهّمهــا احلياديــة181.

ــزام اجلمعيــات واملؤسســات  ــن الت ــى االنتخابــات نظــام يتضّم ــة عل ــي للرقاب ــال، يتوفــر لــدى االئتــاف األهل ــى ســبيل املث وعل
ــي يجــب  ــول املراقبــن احملليــن الت ــر لقب ــب، ويحــدد النظــام الشــروط واملعايي ــة بقــرارات االئتــاف بخصــوص التدري األهلي
االلتــزام بهــا. وعــادة مــا تقــوم جلنــة االنتخابــات بالتواصــل مباشــرة بشــأن طلبــات بطاقــات اعتمــاد املراقبــن مــع الهيئــة األهلية 
للرقابــة علــى االنتخابــات، وهــو مــا تضمنتــه مذكــرة التفاهــم املوقعــة مــع اللجنــة، وحرصــاً علــى النزاهــة يف إجــراءات اعتمــاد 
املراقبــن؛ يُلــزم االئتــاف املراقبــن احملليــن بإعــادة بطاقــات املراقــب احمللــي إلــى االئتــاف، حتّســباً إلســاءة اســتخدامها182. 

 175 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )79(.
 176 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )80(، فقرة )2(.

 177 لقاء مع السيد هشام كحيل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية، قناة فلسطن الفضائية، 2021/4/4.
 178 مقابلة مع السيد هشام كحيل، مرجع سابق.

www.elections.ps :179 جلنة االنتخابات املركزية، »إعان عن بدء استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة احمللية«، الوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :180 جلنة االنتخابات املركزية، » إعان عن بدء استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة احمللية«، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps :181 جلنة االنتخابات املركزية، دورية »يوم لفلسطن« االلكترونية، العدد األول، آذار 2021، املوقع اإللكتروني 
182 لقاء مع السيد عارف جفال، مرجع سابق.
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وقامــت اللّجنــة بعقــد خمــس ورش تدريبيــة للمراقبــن احملليــن وذلــك بهــدف تعريفهــم علــى حقوقهــم يف الرقابــة علــى 
االنتخابــات، والتدريــب علــى آليــات تقــدمي الشــكاوى183؛ األمــر الــذي يســاهم يف تعزيــز نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

إّلا أّن اقتصــار الرقابــة احملليــة علــى املؤسســات األهليــة التــي تعمــل يف مجالــي الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وعــدم إتاحــة 
احلصــول علــى بطاقــات اعتمــاد كمراقــب للجمهــور، ينطــوي علــى إجحــاف بحــق اجلمهــور يف املشــاركة السياســية مــن خــال 
الرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة، رغــم أّن االئتــاف األهلــي للرقابــة علــى االنتخابــات يــرى بــأّن رقابــة اجلمهــور تكــون متاحــة 
مــن خــال القيــام بالتوثيــق الطوعــي ألّي خــرٍق للعمليــة االنتخابيــة والتواصــل مــع املراقبــن املعتمديــن، دون أن يكــون لهــم احلــّق 
يف الرقابــة داخــل مراكــز االقتــراع184. وتــرى اللجنــة أّنــه مــن غيــر املمكــن فتــح اجملــال أمــام اجلمهــور بشــكل مطلــق للدخــول 

إلــى مراكــز التســجيل والنشــر واالعتــراض واالقتــراع185.

2. اعتماد الصحفيني:

أتاحــت جلنــة االنتخابــات للصحفيــن إمكانيــة التقــّدم للحصــول علــى بطاقــة اعتمــاد الصحفيــن التــي متكنهــم مــن متابعــة 
العمليــة االنتخابيــة يف كافــة مراحلهــا. وقــد مت اإلعــان عــن الفتــرة املتاحــة لذلــك مــن 2021/2/3 – 2021/5/15، حيــث 
يتــم اعتمــاد الصحفيــن بشــكل فــردي مــن جلنــة االنتخابــات، وال توجــد لــدى اللجنــة إجــراءات تعتمــد فيهــا علــى التنســيق 
ــة تنســيق بدرجــة  ــاك عملي ــة باالعتمــادات. وهن ــب اإلشــكاليات املتعلّق ــة تقــوم بحــّل أغل ــن، ولكــّن النقاب ــة الصحفي مــع نقاب
أعلــى مقارنــة مــع الوضــع الســابق حــول إصــدار مدّونــة ســلوك الصحفيــن خــال فتــرة االنتخابــات، وقامــت النقابــة بتقــدمي 
املســودة إلــى جلنــة االنتخابــات، ولــدى النقابــة خطــة مــن ثاثــة محــاور يف تغطيــة االنتخابــات: األول، يتعلــق مبدّونــة الســلوك 
للصحفيــن وضوابــط احلياديــة واملوضوعيــة، وهــو دليــل عمــل لتغطيــة االنتخابــات، والثانــي، عقــد سلســلة ورشــات تدريبيــة 
مســتمرة لتغطيــة كافــة املناطــق للتغطيــة الصحفيــة لانتخابــات، وفــق املعاييــر الدوليــة بالتعــاون مــع اليونســكو، للتحقــق مــن 
األخبــار الزائفــة، والثالــث، حتديــد آليــات التعامــل مــع الناطقــن اإلعاميــن يف القوائــم االنتخابيــة وجلــان إعــام القوائــم186.

3. سّرّية االقتراع:

وفقــاً للقانــون يتوّجــب أن تعمــل اللجنــة علــى التأكــد مــن أّن األماكــن التــي يقــوم فيهــا الناخــب باختيــار القائمــة املرّشــحة التــي 
يريدهــا مجهــزة بســتائر عازلــة متنحــه اخلصوصيــة التامــة، ومبواصفــات موّحــدة يف جميــع مراكــز االقتــراع، وحتــدد اللجنــة 
عــدد تلــك األماكــن املعزولــة وفقــاً لعــدد الناخبــن يف كّل مركــز، ومســاحته187؛ مــا يعــزز مــن قيــم النزاهــة يف االنتخابــات. وتقــوم 
ــق الســاعة الســابعة مســاًء، إّلا أّن  ــراع احملــددة بالســاعة الســابعة صباحــاً، وتغل ــاح مراكــز االقت ــد ســاعة افتت ــة بتحدي اللجن
اللجنــة ميكنهــا املوافقــة علــى طلــب رئيــس مركــز االقتــراع متديــد فتــرة االقتــراع لســاعتن إضافيتــن إذا اقتضــت احلاجــة، 
علــى أن تقتصــر علــى املوجوديــن يف ســاحة املركــز فقــط188. إّلا أّن مقتضيــات طلــب التمديــد غيــر محــدّدة وفضفاضــة، وخاصــة 
مــا يتعلــق بتحديــد ســاحة املركــز، حيــث إّن هنــاك مراكــز اقتــراع ســتكون بســاحات مفتوحــة يصعــب حتديدهــا، بحيــث قــد 

تســتغل بطريقــة تؤثــر علــى مــدى نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

كمــا أّنــه، ومــع وجــود ظاهــرة قيــام بعــض الناخبــن بتصويــر ورقــة االقتــراع التــي قامــوا بالتأشــير عليهــا، بواســطة هواتفهــم 
احملمولــة، كإثبــات بالتصويــت لقائمــة مترّشــحة مــا، فــإّن طواقــم مراكــز االقتــراع تتأكــد مــن عــدم قيــام أّي شــخص باصطحــاب 
هاتفــه احملمــول عنــد الدخــول إلــى مركــز االقتــراع، ورغــم أّن جلنــة االنتخابــات تــدرك ماهيــة القيــام بالتصويــر، وهــو أمــر 
ممنــوع، ومــكان االقتــراع واضــح للعيــان، وال ميكــن ألحــد أن يقــوم بعمليــة للتصويــر دون أن تكــون العمليــة مراقبــة189، إّلا أّن 

القانــون ال ينــص علــى اعتبــار تصويــر ورقــة االقتــراع جرميــة تســتوجب العقوبــة.

www.elections.ps :183 جلنة االنتخابات املركزية، »جلنة االنتخابات تبدأ تدريب املراقبن احمللين على االنتخابات الفلسطينية 2021«، 2021/4/18، املوقع اإللكتروني 
 184 مقابلة مع السيد عارف جفال، مرجع سابق.

 185 فريد طعم اهلل، املتحدث باسم جلنة االنتخابات املركزية، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، 2021/6/29.
 186 مقابلة مع السيد عمر نزال، مرجع سابق.

 187 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )74(.
 188 املرجع السابق، الفقرة )3-2(.

www.araby.co.uk :189 صحيفة العربي اجلديد، »جلنة االنتخابات الفلسطينية تقر بوجود تدخل يف سجات الناخبن: جرمية«، 20212/2/18، املوقع اإللكتروني
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4. آليات املطابقة:

وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات العامــة، يجــب أن يقــوم طاقــم مركــز االقتــراع بالتأّكــد مــن مطابقــة الهويــة الشــخصية للناخب، 
أو أّيــة بطاقــة شــخصية أخــرى حتمــل صورتــه واســمه يقبلهــا طاقــم مركــز االقتــراع، وورود اســمه يف ســجل الناخبــن، ويقــوم 
رئيــس مركــز االقتــراع أو أيٌّ مــن الطاقــم بتســليم ورقــة االقتــراع مختومــًة للناخــب، وبعــد أن يقــوم الناخــب بالتأشــير داخــل 
ورقــة االقتــراع يف املــكان املعــزول واحملــدد لذلــك، يقــوم بوضــع الورقــة داخــل الصنــدوق أمــام اجلميــع، ويقــوم الطاقــم بشــطب 
اســم الناخــب مــن ســجل الناخبــن، ووضــع حبــر علــى إصبــع الناخــب يشــير إلــى أّنــه قــام بعمليــة االقتــراع190. وقــد تتســبب 
إحالــة قــرار قبــول أو عــدم قبــول البطاقــة التعريفيــة لطاقــم مركــز االقتــراع بإشــكاليات تتعلــق بالصاحيــة التقديريــة التــي 
منحــت للطاقــم، إضافــة إلــى أّن مرجعيــة اتخــاذ القــرار للطاقــم تنطــوي علــى إشــكالية، يف حالــة تعــارض القــرار بــن أفــراد 

الطاقــم، مقارنــة لــو حــددت هــذه الصاحيــة لرئيــس مركــز االقتــراع للبــت فيهــا.

5. استبدال ورقة االقتراع:
يف حــال قــام الناخــب بارتــكاب خطــأ يف اســتخدام ورقــة االقتــراع، ويرغــب يف احلصــول علــى ورقــة بديلــة، يقــوم رئيــس مركــز 
االقتــراع بتســلّم ورقــة االقتــراع املنــوي شــطبها، ويقــوم بتســليم ورقــة اقتــراع جديــدة للناخــب، ويــودع ورقــة االقتــراع املشــطوبة 
يف مغلـّـف خــاص191. إّلا أّن القانــون ال ينــص علــى احلــد األعلــى لعــدد األوراق التــي يجــوز اســتبدالها للناخــب الواحــد؛ وذلــك 

ملنــع قيــام أيٍّ مــن الناخبــن يف التعّمــد بذلــك، وإحــداث إربــاك يف عمليــة االقتــراع.

6. اقتراع األّمي وذو اإلعاقة:
ويف حــال كان الناخــب أّمّيــاً أو معاقــاً أو غيــر قــادر علــى التأشــير علــى ورقــة االقتــراع، يتــم مبوافقــة طاقــم مركــز االقتــراع، 
الســماح لشــخص واحــد يختــاره الناخــب مبســاعدته والتأشــير علــى الورقــة وفــق مــا يطلبــه الناخــب، علــى أن يكــون ذلــك برقابة 
ــد مــن إمتــام االقتــراع بصــورة ســليمة ووفــق رغبــة الناخــب192. إّن قــرار الســماح لشــخص آخــر  رئيــس مركــز االقتــراع للتأّك
مبرافقــة الناخــب، يصــدر باملوافقــة أو الرفــض مــن قبــل طاقــم مركــز االقتــراع، مــا يعنــي الدخــول يف إشــكالية الصاحيــات، 

التــي يجــب أن تكــون محــددة برئيــس مركــز االقتــراع.

7. آلّية تصويت طاقم مركز االقتراع:

لطاقــم مركــز االقتــراع ممارســة حــّق االنتخــاب بعــد إغــاق املركــز، وتضــاف أســماء الطاقــم يف ســجّل الناخبــن، وتوقيــع كّل 
واحــد منهــم بجانــب اســمه املضــاف، ويقــوم بعمليــة االقتــراع، ويتوجــب علــى رئيــس املركــز أن يتحقــق مــن عــدم ممارســة أيٍّ 

مــن أفــراد طاقــم االقتــراع حقــه بالتصويــت يف مركــز آخــر193، إّلا أّنــه ال توجــد يف القانــون آليــة محــددة للتأكــد مــن ذلــك.

8. فرز األصوات:
بعــد إغــاق االقتــراع، يبــدأ طاقــم مركــز االقتــراع بحصــر عــدد املقترعــن حســب األســماء التــي مّت شــطبها يف ســجل الناخبــن 
يف املركــز، وتســجيل عددهــم يف احملضــر، ثــم البــدء يف عمليــة فــرز األصــوات194، ويتوّجــب فقــط علــى طاقــم مركــز االقتــراع 
ــم  ــى وإن كان مــن املراقبــن أو وكاء القوائ ــة، حت ــك العملي ــة الفــرز، وال يســمح إشــراك أّي شــخص آخــر يف تل ــام بعملي القي
االنتخابيــة. وتتــم عمليــة الفــرز بحيــث يقــوم رئيــس املركــز بفتــح كّل ورقــة اقتــراع وقــراءة محتواهــا، ويثنــي علــى ذلــك موّظــف 
آخــر مــن الطاقــم، ويقــوم موظفــان آخــران بتدويــن ذلــك بشــكل علنــّي أمــام املراقبــن. ويف حــال وجــد طاقــم الفــرز أّن عــدد 
أوراق االقتــراع املوجــودة يف الصنــدوق غيــر مطابقــة لعــدد املقترعــن وفــق الســجّل، يعــاد فــرز األصــوات مــرة ثانيــة، ويف حــال 
عــدم التطابــق بنســبة تزيــد عــن %2 أو تقــّل، فللّجنــة صاحيــة اتخــاذ القــرار بشــأن إعــادة االنتخابــات يف ذلــك املركــز أم ال، 
وتتخــذ اللجنــة قراراتهــا يف كّل مــا يتعلــق باخملالفــات التــي وقعــت يف أيٍّ مــن مراكــز االقتــراع، ومــن املمكــن أن تقــرر إعــادة 

االنتخابــات يف أيٍّ منهــا خــال عشــرة أيــام195.

www.elections.ps:190 جلنة االنتخابات املركزية، »االقتراع«، 2021/3/22، املوقع االلكتروني 
 191 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )86(، فقرة )2(.
 192 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )86(، فقرة )4(
 193 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )87(، فقرة )2(
 194 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )89(، فقرة )2(

195 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )91(.
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9. حيادية أجهزة األمن والشرطة:
وفقــاً للقانــون، حتظــر اللجنــة علــى قــوى األمــن والشــرطة الدخــول إلــى مراكــز االقتــراع بالســاح يف يــوم اقتراعهــم، أو تواجدهــم يف 

داخــل مركــز االقتــراع أو يف ســاحته إّلا بنــاًء علــى طلــب رئيــس املركــز196، وذلــك لتأكيــد حياديــة قــوى األمــن يف العمليــة االنتخابيــة.

● الشفافية:
تعمــل اإلدارة االنتخابيــة جاهــدًة مــن أجــل أن تتــم عمليــة االقتــراع والفــرز وإعــان النتائــج بصــورة شــّفافة بشــكل كامــل، وذلــك ملــا متّثلــه 
هــذه املرحلــة مــن أهميــة يف العمليــة االنتخابيــة، فالشــفافية إضافــة لكونهــا تزيــد مــن مصداقيــة العمليــة االنتخابيــة، فإّنهــا ستســاهم أيضــاً 
يف احلــدّ مــن اخلروقــات، مــا ينعكــس إيجابــاً علــى قــدرة جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف معاجلــة اخملالفــات التــي تقــع خــال تلــك العمليــة.

1. نشر املعلومات:
عمــًا مببــادئ الشــفافية يف العمليــة االنتخابيــة، أعلنــت اللجنــة عــن مواعيــد قبــول طلبــات رقابــة العمليــات االنتخابيــة يف الصحــف 
احملليــة وعبــر املوقــع اإللكترونــي؛ إلتاحــة الفرصــة لهيئــات الرقابــة احملليــة لتســجيل املراقبــن197، بحيــث تتــاح لهــم مراقبــة العمليــة 
االنتخابيــة يف جميــع مراحلهــا، والدخــول إلــى مراكــز النشــر واالعتــراض واملقــّرات االنتخابيــة بشــكل عــام198، األمــر الــذي يســاهم 
بشــكل كبيــر يف رفــع درجــة نزاهــة إجــراء هــذه االنتخابــات. وأشــارت اللجنــة الحقــاً إلــى أّنــه مت اعتمــاد مــا يزيــد علــى 90 هيئــة رقابيــة 
وأكثــر مــن 10آالف مراقــب محلــي، و7001 صحفــي199. إّلا أّن هنــاك إشــكاليًة تتعلــق بالعمليــات االنتخابيــة الســابقة، والتــي تتمثــل يف 
تركيــز وســائل اإلعــام يف التغطيــة اإلعاميــة علــى املــدن الرئيســية مثــل رام اهلل فيمــا تّهمــش املــدن األخــرى، وتّهمــش النســاء والقــرى 

والشــباب، كمــا تقــوم بالتركيــز علــى القوائــم الرئيســية واحلزبيــة يف اإلعــام، ويتــم تهميــش القوائــم األخــرى األصغــر حجمــا200ً.

2. صناديق االقتراع وسجّلات الناخبني:

ــة، بحيــث ميكــن رؤيتهــا مــن اخلــارج  ــراع مناســبة مصنوعــة وفــق مواصفــات حتددهــا اللّجن ــق اقت يتوجــب اســتخدام صنادي
عندمــا تكــون خاليــة، وعندمــا تكــون ممتلئــة، وتكــون مبقاســات مناســبة وموّحــدة يف جميــع مراكــز االقتــراع، ويقــوم رئيــس مركــز 
االقتــراع بفتحهــا أمــام املراقبــن وإبــراز خلّوهــا مــن أّيــة أوراق اقتــراع، ثــم يعيــد إغاقهــا أمــام اجلميــع، وال يقــوم بفتحهــا إّلا 
عنــد البــدء بفــرز أوراق االقتــراع201 . كمــا تقــوم اللجنــة بتوفيــر أربــع نســخ متطابقــة للســجل االنتخابــي يف كّل مركــز اقتــراع، 
بحيــث تعلـّـق نســخة يف مــكان ظاهــر وبــارز بحيــث ميكــن للناخبــن وممثلــي القوائــم االنتخابيــة واملراقبــن االّطــاع عليهــا، فيمــا 

تكــون النســخ الثــاث األخــرى لغايــات اإلجــراءات املتعلقــة بعمليــة االقتــراع والتدقيــق والتنظيــم202.

3. محاضر االقتراع:
لضمــان الشــفافية يف كّل مــا يتعلــق بإجــراءات االقتــراع داخــل املركــز، يقــوم طاقــم مركــز االقتــراع بتســجيل كافــة اإلجــراءات والعمليات التي 
مّتــت يف مركــز االقتــراع يف محاضــر مت إعدادهــا مســبقاً مــن قبــل اللجنــة مبواصفــات مناســبة203، مبــا يف ذلــك احملضــر املتعلــق بــاألوراق 

امللغــاة واملســتبدلة بــأوراق اقتــراع للناخــب، ويــودع مــع الظــرف اخلــاص بــاألوراق امللغــاة ويغلــق ويســلّم إلــى مكتــب املنطقــة االنتخابيــة204.

4. الرقابة على االقتراع:

باالســتناد إلــى اإلجــراءات املتعلقــة باعتمــاد املراقبــن لــدى اللجنــة، جتــري العمليــات االنتخابيــة بصــورة متّكــن املراقبــن مــن 
االّطــاع عليهــا205. وتتيــح اللجنــة مــن خــال تعليماتهــا لطواقــم مراكــز االقتــراع بالســماح لــوكاء القوائــم االنتخابيــة بالتواجــد 
يف أماكــن مناســبة داخــل مراكــز االقتــراع، علــى أن يتأكــد الطاقــم مــن حصولهــم علــى بطاقــات االعتمــاد كمراقبــن ممثلــن 
للقوائــم االنتخابيــة، وأن يتــم تســجيل أســمائهم وحضورهــم يف احملضــر، وأن يســجل أّيــة ماحظــات أو اعتراضــات يبديهــا أٌيّ 

مــن هــؤالء املراقبــن، وأن يتخــذ الطاقــم القــرار املناســب بشــأن اعتراضهــم206.

 196 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )88(، فقرة )5(.
www.elections.ps :197 جلنة االنتخابات املركزية، »إجراءات اعتماد املراقبن احمللين«، االنتخابات العامة 2021، املوقع اإللكتروني 

www.sputniknews.com :198 وكالة سبوتنيك اإلخبارية، »جلنة االنتخابات يف فلسطن تتوقع اعتماد 50 ألف مراقب«، 2021/2/4، املوقع اإللكتروني 
 199 قناة فلسطن الفضائية، تقرير حول االنتخابات التشريعية، رام اهلل، 2021/4/25.

 200 مقابلة مع السيد عمر نّزال، مرجع سابق.
 201 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )82(.
 202 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )75(.
 203 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )67(.

 204 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )86(، فقرة )3(.
 205 جلنة االنتخابات املركزية، »إجراءات اعتماد املراقبن احمللين«، االنتخابات الفلسطينية 2021، الصادرة بتاريخ 2021/1/27.

206 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )70(، فقرة )1(.
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5. الرقابة على فرز األصوات:

ــز، بحضــور وكاء  ــم املرك ــل طاق ــراع مــن قب ــز االقت ــد إغــاق مرك ــة بع ــدأ العملي ــة الفــرز بشــفافية، تب ــم عملي لضمــان أن تت
القــوام االنتخابيــة، واملراقبــن احملليــن والدوليــن والصحافــة واإلعــام املعتمديــن لــدى جلنــة االنتخابــات. وبعــد االنتهــاء مــن 
الفــرز، يقــوم طاقــم املركــز بالتأكــد مــن مطابقــة مجمــوع أوراق االقتــراع الصحيحــة والباطلــة والبيضــاء، مــع مجمــوع األســماء 
التــي مّت شــطبها يف ســجّل الناخبــن، أمــام احلضــور مــن املراقبــن ووكاء القوائــم االنتخابيــة والصحافــة. ويتــم تدويــن ذلــك 
يف محضــر موّقــع مــن الطاقــم ووكاء القوائــم االنتخابيــة، مــن ثــاث نســخ. وتتيــح اللّجنــة للمراقبــن ووكاء القوائــم إمكانيــة 
االطــاع علــى مضمــون أّي ورقــة اقتــراع عنــد الفــرز، والتأّكــد مــن مطابقــة مضمونهــا مــع مــا قــرأه رئيــس محطــة االقتــراع207.

6. نقل أوراق االقتراع واحملاضر:

فــور االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز يتــم نقــل أوراق االقتــراع ومحاضــر التســجيل إلــى مكاتــب املناطــق االنتخابيــة، ومــن ثــم يتــم 
نقــل محاضــر إعــداد وجمــع األصــوات مــن مكاتــب املناطــق االنتخابيــة إلــى مكتــب االنتخابــات املركــزي الــذي يقــوم بــدوره 
بجمــع وإعــداد النتائــج، ونقــل احملاضــر املتعلقــة بذلــك إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة208. ويقــوم عــادة مراقبــون معتمــدون مــن 
هيئــات الرقابــة احمللّيــة مبرافقــة عمليــة نقــل صناديــق االقتــراع مــن مراكــز االقتــراع إلــى مكاتــب املناطــق االنتخابيــة، ونقــل 
محاضــر الفــرز وجمــع وإعــداد األصــوات مــن مكاتــب املناطــق االنتخابيــة إلــى مكتــب االنتخابــات املركــزي، ومــن ثــم إلــى مقــّر 

جلنــة االنتخابــات املركزيــة209.

7. جمع وإعداد النتائج:

يتــم جمــع وإعــداد النتائــج املســجلة يف محاضــر االقتــراع التــي مت نقلهــا مــن مراكــز االقتــراع إلــى مكاتــب املناطــق االنتخابيــة 
ــحة  ــم املرّش ــن ووكاء القوائ ــة للمراقب ــة االنتخابي ــب املنطق ــح مكت ــة، ويتي ــن والصحاف ــن والدولي ــن احمللي بحضــور املراقب
واملرّشــحن واملراقبــن والصحافــة حضــور عمليــة جمــع وإعــداد النتائــج وفــق مــا تضّمنتــه محاضــر مراكــز االقتــراع. وتقــوم 
مكاتــب املناطــق االنتخابيــة بتضمــن تقاريرهــا املرفوعــة إلــى مكتــب االنتخابــات املركــزي باخملالفــات التــي وقعــت يف أّي مركــز 
اقتــراع. ثــم يقــوم مكتــب االنتخابــات املركــزي يف رام اهلل، ومكتــب االنتخابــات اإلقليمــي يف غــزة بإعــداد وجمــع األصــوات مــن 
احملاضــر التــي مّت إعدادهــا مــن مكتــب االنتخابــات املركــزي، وذلــك بوجــود ممثلــي القوائــم االنتخابيــة واملراقبــن احملليــن 
والدوليــن والصحافــة، وتقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإعــداد النتائــج النهائيــة اســتناداً إلــى محاضــر إعــداد النتائــج التــي 
ــن  ــن واحمللي ــن الدولي ــم املترشــحة واملراقب ــي القوائ ــحن وممثل ــاح أيضــاً للمرّش ــزي، ويت ــات املرك ــب االنتخاب ــا مكت ــام به ق

والصحافــة حضــور عمليــة جمــع وإعــداد النتائــج مــن احملاضــر210.

8. إعالن ونشر النتائج:

وفقــاً للقانــون، يقــوم رئيــس مركــز االقتــراع، بعــد االنتهــاء مــن فــرز األصــوات، بإعــان نتائــج الفــرز أمــام مركــز االقتــراع، بحيــث 
يعلــن أســماء القوائــم املترشــحة بشــكل تنازلــي وفــق عــدد األصــوات، لتكــون متاحــة للجمهــور. ويقــوم مكتــب االنتخابــات املركزي 

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد النتائــج، بنشــر النتائــج األوليــة لانتخابــات يف وســائل اإلعــام خــال 24 ســاعة مــن إعدادهــا.
وبعــد تســلم اللجنــة حملاضــر الفــرز والنتائــج مــن مكتــب االنتخابــات املركــزي، تقــوم بالتأكــد مــن صحــة الفــرز والنتائــج، وتعلــن 
ــة والصحفيــن  ــم االنتخابي ــاح فقــط للمراقبــن احملليــن والدوليــن ووكاء القوائ ــة، ويت ــج الفــرز النهائــي يف مقــّر اللجن نتائ
املعتمديــن حضــور اإلعــان. ثــم تعلــن النتائــج النهائيــة متضّمنــة أعــداد الناخبــن املســجلن يف الســجّل النهائــي، وعــدد 
املقترعــن، وعــدد أوراق االقتــراع يف الصناديــق، وعــدد األوراق الصحيحــة وعــدد األوراق الباطلــة والبيضــاء وامللغــاة وأســماء 
القوائــم الفائــزة وعــدد مقاعدهــا متسلســلة تنازليــا211ً. ثــم يلــي ذلــك قيــام اللجنــة بنشــر النتائــج النهائيــة يف الصحــف احملليــة 
واملوقــع اإللكترونــي للّجنــة، ويتــاح أليٍّ مــن اجلمهــور احلصــول علــى النتائــج النهائيــة التفصيليــة مــن مكاتــب املناطــق االنتخابيــة 

خــال أســبوعن مــن اإلعــان يف الصحــف واملوقــع اإللكترونــي للّجنــة212.

 207 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )91(، فقرة )3-2(.
 208 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، املواد )96-94(.

 209 لقاء مع السيد عارف جفال، سكرتير اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات، قناة فلسطن الفضائية، رام اهلل، 2021/4/25.
210 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )98( فقرة )2(.

 211 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )99(.
212 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )103(.
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فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

● املساءلة:
تقــوم اإلدارة االنتخابيــة يف مرحلــة االقتــراع وإعــان النتائــج بإجــراءات لتعزيــز املســاءلة، خاصــة وأّنهــا املرحلــة احلاســمة التــي 
حتــدد مــدى صدقيــة النتائــج، حيــث أّن مــن شــأن إجــراءات املســاءلة أن ترفــع مــن مســتوى الثقــة يف النتائــج، مــا يعــزز تقّبلهــا 

مــن املرّشــحن والناخبــن وكاّفــة الفئــات ذات العاقــة بالعمليــة االنتخابيــة.

1. تسجيل احملاضر:
ــد املســؤولية  ــة لتحدي ــة آلي ــات املركزي ــة االنتخاب ــع جلن ــج، تّتب ــراع والفــرز وإعــان النتائ ــون املتعلقــة باالقت وفقــا ألحــكام القان
يف احلفــاظ علــى ســامة وصحــة أعــداد أوراق االقتــراع، تتمثــل يف تســليم تلــك األوراق إلــى الطواقــم االنتخابيــة العاملــة يف 
ــم  ــس طاق ــع رئي ــراع املســتلمة، وتوقي ــة التســليم، وعــدد أوراق االقت ــه واقع ُ في ــنَّ ــراع مبوجــب محضــر رســمي، تُبَ ــز االقت مرك
مركــز االقتــراع213. وقبــل افتتــاح االقتــراع يقــوم طاقــم مركــز االقتــراع بتنظيــم محضــر يتضّمــن أســماء طاقــم مركــز االقتــراع، 
وأســماء وكاء القوائــم املرّشــحة املعتمديــن مــن اللجنــة وشــهادات اعتمادهــم، ويقــوم طاقــم مركــز االقتــراع بالتوقيــع علــى هــذا 
احملضــر، إضافــة إلــى توقيــع الــوكاء احلاضريــن، ويختــم احملضــر بختــم مركــز االقتــراع الــذي أعدتــه اللجنــة214. علــى أن يقــوم 
رئيــس مركــز االقتــراع بتســليم تلــك احملاضــر إلــى مكتــب املنطقــة االنتخابيــة، الــذي يقــوم بــدوره بتســليم محاضــر إعــداد وجمــع 
النتائــج النهائيــة إلــى مكتــب االنتخابــات املركــزي، ويقــوم بتســليم محاضــر إعــداد وجمــع النتائــج النهائيــة إلــى جلنــة االنتخابــات 
ــك العمليــات املتسلســلة ضمــن محاضــر تســليم واســتام. إّلا أّن  ــى أن تكــون تل ــون عل ــة215، بــدون وجــود نــص يف القان املركزي

إجــراءات اللجنــة تتضّمــن أن تكــون هــذه احملاضــر موّقعــة مــن املســتلم يف مختلــف مراحــل عمليــات تســليم احملاضــر.

2. حّق االعتراض والطعن:

يقــوم طاقــم مركــز االقتــراع بتدويــن اعتراضــات وكاء القوائــم املرّشــحة فيمــا يتعلــق بفــرز األصــوات، يف محاضر معــّدة لتدوين عملية 
فــرز األصــوات. ويتيــح الطاقــم للمعترضــن التأكــد مــن قيــام الطاقــم بتدويــن االعتراضــات يف احملضــر باالّطــاع علــى محتــواه216. 
ويســتمع مكتــب املنطقــة االنتخابيــة إلــى االعتراضــات التــي يقّدمهــا وكاء القوائــم االنتخابيــة أو أٌي مــن مرشــحي تلــك القوائــم، وعليه 
أن يتخــذ القــرار املناســب بشــأن ذلــك217. ويتــاح ملمثلــي القوائــم االنتخابيــة أو مرّشــحيها إعــادة النظــر يف القــرارات التــي اتخذهــا 
مكتــب املنطقــة االنتخابيــة بشــأن اعتراضاتهــم وتقدميهــا للجنــة االنتخابــات املركزيــة، التــي تقــوم بدراســة محاضــر االعتراضــات 

والقــرارات التــي اتُّخــذت بشــأنها مــن مكاتــب املناطــق االنتخابيــة، واالســتماع ملــن ترغــب مــن وكاء القوائــم االنتخابيــة218.
ويتــاح للقوائــم االنتخابيــة إمكانيــة الطعــن يف النتائــج النهائيــة لانتخابــات حملكمــة قضايــا االنتخابــات، خــال يومــن مــن تاريخ 
نشــر النتائــج يف الصحــف، وتقــوم احملكمــة باتخــاذ قرارهــا خــال خمســة أيــام مــن تقــدمي الطعــن، وتبلـّـغ اللجنــة بقرارهــا219. 
إضافــة إلــى التنســيق املشــترك ملعاجلــة الشــكاوى املتعلقــة باحلّريــات والتــي تــرد مــن املواطنــن أو مــن أّي مؤسســة رســمية 

يف كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وتقــدمي كلِّ مــا مــن شــأنه املســاهمة يف حــّل موضــوع الشــكوى بأســرع وقــت ممكــن220.

3. معاجلة الشكاوى املقّدمة إلى املنظمات األهلية:
تضّمنــت مذكــرة التفاهــم التــي وقعتهــا جلنــة االنتخابــات املركزيــة مــع االئتــاف األهلــي لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا، 
والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، معاجلــة الشــكاوى املتعلقــة باحلريــات التــي تــرد مــن املواطنــن أو مــن أّي مؤسســة رســمية 
يف مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وخاصــة يف يــوم االقتــراع، والعمــل علــى معاجلــة الشــكاوى بالســرعة املمكنــة221. حيــث 
أّنــه لــكّل هيئــة رقابــة محليــة مشــاركة يف االئتــاف األهلــي للرقابــة علــى االنتخابــات منســق اتصــال واحــد للتواصــل مــع جلنــة 
االنتخابــات املركزيــة للتبليــغ عــن أّيــة انتهــاكات، ويتــم تلّقــي الــردود مــن اللجنــة222، فــدور منّظمــات الرقابــة احملليــة يف التعامــل 
ــن وقامــت  ــد مــن الشــكاوى مــن مواطن ــة املســتقلة العدي ــث تلقــت الهيئ ــي تردهــا هــو دور إداري، حي مــع هــذه الشــكاوى الت

مبتابعتهــا مــع جلنــة االنتخابــات للعمــل علــى حلهــا223. 

 213 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )72(، فقرة )2(.
 214 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )81(.

 215 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )94( فقرة )1( وفقرة )3(، مادة )95( فقرة )1(، مادة )96(، مادة )97( فقرة )1(، مادة )98(.
 216 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )91( فقرة )6-5(.

 217 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )95( فقرة )2(.

 218 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )95( فقرة )5(.
 219 قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة وتعدياته، مادة )104(.

 220 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.
.www.wafa.ps :221 وكالة وفا، »رام اهلل: مذكرة تفاهم حول دعم العملية االنتخابية والرقابة عليها«، 2021/2/7، املوقع اإللكتروني 

 222 لقاء مع السيد حمدي شّقورة، نائب مدير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، قناة فلسطن الفضائية، غزة، 2021/4/25.
223 مقابلة مع السيد معن دعيس، مرجع سابق.



34

فعالية وحيادية واستقاللية عمل لجنة االنتخابات في العملية االنتخابية
                         »االنتخابات التشريعية للعام 2021«

◄ رابعًا: اإلطار الدستوري لقرار تأجيل االنتخابات وأثره على نزاهة الحكم

● إشكالية إجراء االنتخابات يف القدس 2021، امتحاٌن ملدى احترام استقاللية جلنة االنتخابات:

 ● قرار تأجيل االنتخابات وأثره على نزاهة احلكم:
ذكــر الرئيــس محمــود عبــاس أّن رســالة قــد وصلــت يف ذات اليــوم مــن إســرائيل وأمريــكا ودول عربيــة تفيــد بــأّن إســرائيل ال تســتطيع 
ــى رد مــن إســرائيل  ــه يف حــال احلصــول عل إعطــاء رد بشــأن إجــراء االنتخابــات يف القــدس لعــدم وجــود حكومــة تقــرر، مؤكــداً أّن
بأّنهــا ستســمح بإجــراء االنتخابــات يف القــدس، فســتجري االنتخابــات بعــد أســبوع226. وقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني املرســوم رقــم 
)12( لســنة 2021 بشــأن تأجيــل االنتخابــات العامــة، ونّصــت املــادة )1( مــن املرســوم علــى »تأجيــل االنتخابــات العامــة )التشــريعية 
والرئاســية، واجمللــس الوطنــي( التــي مّتــت الدعــوة إلجرائهــا باملرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 2021 الصــادر بتاريــخ 2021/1/15، 

إلــى حــن توّفــر شــروط إجرائهــا يف األراضــي الفلســطينية كاّفــة ويف مقدمتهــا القــدس العاصمــة، وفقــاً ألحــكام القانــون«227.

إّلا أّن قانــون االنتخابــات العامــة لــم يتضّمــن أحكامــاً حــول صاحيــات تأجيــل االنتخابــات، ولكّنــه تضّمــن يف املــادة )2( التــي مّت 
تعديلهــا صاحيــات الرئيــس يف إصــدار مرســوم بشــأن إجــراء االنتخابــات والتــي تنــص علــى »يصــدر رئيــس دولــة فلســطن، رئيــس 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، املمثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني مرســوماً رئاســياً خــال مــدة ال 
تقــل عــن ثاثــة أشــهر قبــل تاريــخ انتهــاء مــدة واليتــه أو واليــة اجمللــس التشــريعي يدعــو فيــه إلجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية 

أو أيٍّ منهمــا يف دولــة فلســطن، ويحــدد فيــه موعــد االقتــراع، وينشــر يف اجلريــدة الرســمية، ويعلــن عنــه يف الصحــف احملليــة«.

تكمــن يف هــذه املــادة ثــاث إشــكاليات قــد تؤثــر ســلباً علــى نزاهــة احلكــم وخاصــة مــا ينطــوي علــى اســتخدام الســلطة يف توجيــه 
القوانــن ملصلحتهــا اخلاصــة، اإلشــكالية األولــى تكمــن يف هــذا الربــط بــن رئاســة الدولــة ورئاســة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
ــؤدي إلــى إشــكالية قانونيــة الحقــة حــول  ــار كلٍّ مــن املنصبــْن مختلفــة، مــا قــد ي ــة اختي ــأّن آلي ــر الفلســطينية، علمــاً ب التحري
الشــرعية الدســتورية ملــن يتبــوأ أّيــاً مــن املنصبــن. أمــا اإلشــكالية الثانيــة فتكمــن يف انتهــاء مــدة الواليــة ملنصــب الرئيــس، والتــي 
انتهــت اصــًا يف العــام 2010، وبالتالــي أصبحــت هــذه املــدة مفتوحــة وغيــر محــددة، مــا يعنــي أّن الرئيــس قــد يختــار األوقــات 

التــي تتناســب مــع النظــام احلاكــم إلجــراء االنتخابــات، أي تكييــف ذلــك لفائــدة النظــام.

www.elections.ps :224 جلنة االنتخابات املركزية، »بيان حول االنتخابات يف القدس«، 2021/4/18، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :225 جلنة االنتخابات املركزية، »رئيس جلنة االنتخابات يشارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير«، 1202/4/19، املوقع اإللكتروني 

www.aawsat.com :226 صحيفة الشرق األوسط، »عباس: ال انتخابات بدون القدس«، 2021/4/30، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :227 جلنة االنتخابات املركزية، »املراسيم الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء«، 2021/5/2، املوقع اإللكتروني

أوضحــت جلنــة االنتخابــات موقفهــا مــن االنتخابــات يف مدينــة القــدس احملتلــة، وذلــك بإجرائهــا وفــق البروتوكــوالت املتفــق 
ــة القــدس الشــرقية تتســع  ــد يف مدين ــز بري ــراع يف ســتة مراك ــة اقت ــم عملي ــث تت ــة، بحي ــات املاضي ــا يف االنتخاب ــا كم عليه
حلوالــي 6300 شــخص، وهــو مــا يحتــاج إلــى موافقــة إســرائيلية؛ حيــث أّن مراكــز البريــد حتــت ســيطرة اجلانب اإلســرائيلي، 
أّمــا بقيــة الناخبــن املقدســين املؤهلــن لاقتــراع وعددهــم حوالــي 150,000 فمــن املفتــرض أن يصّوتــوا يف ضواحــي مدينــة 
ــاً لتمكينهــم  ــزاً انتخابي ــا أحــد عشــر مرك ــة له ــى موافقــة إســرائيلية، وقــد وفــرت اللجن ــاج هــذا األمــر إل القــدس، وال يحت
مــن االقتــراع فيهــا دون تســجيل مســبق، وقامــت بتدريــب الطواقــم الفنيــة الازمــة للقيــام بهــذه املهمــة، إلضافــًة إلــى ذلــك 
فــإّن اللجنــة يف حــال تأكدهــا مــن عــدم حصــول القيــادة الفلســطينية علــى رد مــن اجلانــب اإلســرائيلي بخصــوص الســماح 
بإجــراء االنتخابــات داخــل القــدس، فهــي علــى اســتعداد لعمــل أّيــة ترتيبــات أخــرى بنــاًء علــى توجيهــات محــددة مــن القيــادة 
ــه خــال مشــاركتها يف اجتمــاع  ــة واإلســامية224. وهــو مــا أكــدت علي ــل والقــوى الوطني السياســية وتشــاورها مــع الفصائ
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي متــت فيــه مناقشــة العمليــة االنتخابيــة وخاصــة يف القــدس225. بالرغــم 
مــن اســتعداد اللجنــة للقيــام بدورهــا واســتعدادها لتنفيــذ مهمــة اإلشــراف علــى إجــراء االنتخابــات، إّلا أّن الرئيــس أصــدر 
ــة االنتخابــات؛ األمــر الــذي يعكــس أو يعبــر عــن إرادة النظــام يف  ــار لــرأي جلن مرســوماً بتأجيــل االنتخابــات دون أّي اعتب

احتــرام اســتقالية جلنــة االنتخابــات عمليــاً، وخاصــة عندمــا نــدرك أّن مصلحتــه تتعــارض مــع هــذه االســتقالية.
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واإلشــكالية الثالثــة ترتبــط باســتخدام كلمــة »مــدة« فيمــا يتعلــق بانتهــاء واليــة رئيــس الدولــة، وعــدم اســتخدامها فيمــا يتعلــق 
ــة تبقــى  ــة، ولكــن الوالي ــه تنقضــي مــدة الوالي ــة منصــب الرئيــس، مبعنــى أّن ــه يف حال ــة اجمللــس التشــريعي، أي أّن بانتهــاء والي
ــة ســواء بانقضــاء املــدة أو غيرهــا، كمــا جــرى بإصــدار احملكمــة  ــة اجمللــس التشــريعي تنتهــي الوالي ــه يف حال قائمــة، فيمــا أّن

الدســتورية قــراراً بحــّل اجمللــس التشــريعي.
وقــد تباينــت اآلراء القانونيــة بهــذا الشــأن، فهنــاك رأي بــأّن مــن ميلــك صاحيــة إصــدار مرســوم اإلعــان عــن إجــراء 
االنتخابــات، ميلــك الصاحيــة يف التأجيــل أو اإللغــاء أو التعديــل، لكونهــا تعــود لــذات املصــدر القانونــي يف منــح الصاحيــة 
املذكــورة. فيمــا توجــد آراء أخــرى تــرى بــأّن املشــّرع الفلســطيني لــم يتطــرق ملوضــوع تأجيــل االنتخابــات وخاصــة بعــد حتديــد 

ــة228. ــا املتعاقب ــدء يف مراحله موعدهــا والب

● صالحيات جلنة االنتخابات يف التأجيل:
لــم يتضّمــن قانــون االنتخابــات النــّص علــى حالــة تأجيــل عقــد االنتخابــات، علــى اعتبــار أّنهــا مــن املفتــرض أن تتــم بشــكل دوري كّل 
أربــع ســنوات وفقــاً ألحــكام القانــون األساســي، وأحــكام قانــون االنتخابــات العامــة، ويف احلــاالت التــي يتعــذر فيهــا عقــد االنتخابــات 
يف موعدهــا احملــدد وفقــاً للقانــون، يتــم اللجــوء إلــى العــرف الدســتوري بهــذا الشــأن، واالســتئناس بحــاالت مشــابهة مت تطبيقهــا 
ســابقاً، إّلا أّن األعــراف الدســتورية جتمــع علــى صاحيــات الهيئــة املســؤولة عــن االشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة يف تقديرهــا 

للموقــف حــول إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة عقــد االنتخابــات يف موعدهــا، ورفــع توصيــات بهــذا الشــأن إلــى الســلطة التنفيذيــة.
مــن  فبــدالً  الســائد،  الدســتوري  للعــرف  معاكســاً  فــكان  الفلســطينية  التشــريعية  االنتخابــات  تأجيــل  قــرار  أمــا 
التأجيــل،  قــرار  علــى  بنــاًء  اللجنــة  موقــف  جــاء  االنتخابــات،  جلنــة  توصيــات  علــى  التأجيــل  قــرار  يُبنــى  أن 
أن  علــى  تنــص  والتــي  االنتخابــات  تأجيــل  بشــأن  الرئاســي  املرســوم  مــن   )2( املــادة  إلــى  باالســتناد  وذلــك 
للقانــون«. وفقــاً  املرســوم  هــذا  أحــكام  لتنفيــذ  إجــراءات  مــن  يلــزم  مــا  اتخــاذ  املركزيــة  االنتخابــات  جلنــة   »تتولــى 

وبالقيــاس، كانــت احلالــة مختلفــة عندمــا أصــدر الرئيــس املرســوم رقــم )35( لســنة 2009 231، والــذي دعــا فيــه إلــى إجــراء 
انتخابــات عامــة تشــريعية ورئاســية وحــدد موعــد االقتــراع بتاريــخ 2010/1/24 وهــو متوافــق متاماً مع أحكام قانــون االنتخابات 

يف االلتــزام باملوعــد احملــدد النتهــاء مــدة واليــة اجمللــس التشــريعي. 
ويف حينــه لــم تتمكــن جلنــة االنتخابــات مــن إجــراء التحضيــرات الازمــة إلجــراء االنتخابــات يف قطــاع غــزة بســبب رفــض حركــة 
حمــاس إلجرائهــا، األمــر الــذي انعكــس علــى عــدم قــدرة اللجنــة القيــام مبهامهــا وصاحياتهــا يف التحضيــر لانتخابــات، وبنــاًء 
علــى ذلــك قامــت اللجنــة برفــع توصياتهــا إلــى الرئيــس حــول تعــّذر إجرائهــا يف قطــاع غــزة، وأصــدر الرئيــس املرســوم رقــم 
)1( لســنة 2010 والــذي نــص علــى مــا يلــي: »بنــاًء علــى طلــب جلنــة االنتخابــات املركزيــة بتاريــخ 2009/11/12 تأجيــل إجــراء 
االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية لعــدم إمكانيــة إجرائهــا يف احملافظــات اجلنوبيــة مــن الوطــن، يؤجــل موعد االنتخاباتالرئاســية 
والتشــريعية مبقتضــى املرســوم الرئاســي رقــم )35( لســنة 2009 الصــادر بتاريــخ 2009/10/24، ويحــدد موعــد االنتخابــات 

الرئاســية والتشــريعية القادمــة مبرســوم رئاســي يصــدر حــن توّفــر الظــروف التــي تســمح إجراءهــا«232.

www.maannews.net :228 وكالة معاً اإلخبارية، »أثر تأجيل االنتخابات التشريعية على مصير من استقالوا من وظائفهم«، 2021/4/24، املوقع اإللكتروني 
www.elections.ps :229 جلنة االنتخابات املركزية، »تأجيل االنتخابات العامة«، 2021/4/30، املوقع اإللكتروني 

www.elections.ps :230 جلنة االنتخابات املركزية، »املراسيم الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء«، 2021/5/2، املوقع اإللكتروني 
 231 الوقائع الفلسطينية، العدد 83، ص14، املنشور بتاريخ 2009/11/1.
 232 الوقائع الفلسطينية، العدد 85، ص 35، املنشور بتاريخ 2010/5/6.

ــذي عقــد مســاء أمــس )اخلميــس 2021/4/29( برئاســة  ــادة الفلســطينية يف االجتمــاع ال ــذاً لقــرار القي "تنفي
ــة عــن  ــات املركزي ــة االنتخاب ــن جلن ــات العامــة، تعل ــل االنتخاب ــاس يف رام هلل بتأجي ســيادة الرئيــس محمــود عب
إيقــاف العمليــة االنتخابيــة ابتــداًء مــن صبــاح اليــوم اجلمعــة، حيــث كان مــن املقــرر نشــر الكشــف النهائــي للقوائــم 
واملرشــحن، بالتزامــن مــع أول أيــام الدعايــة االنتخابيــة للقوائــم املترشــحة لانتخابــات التشــريعية، هــذا وتأمــل 
ــة"229. وقــد اســتندت  ــات الفلســطينية يف أقــرب فرصــة ممكن ــذ االنتخاب ــة أن تتمكــن مــن اســتكمال تنفي اللجن
ــى أن  ــي تنــص عل ــات وخاصــة املــادة )2( الت ــل االنتخاب ــى املرســوم الرئاســي بشــأن تأجي ــة يف قرارهــا إل اللجن
"تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتنفيــذ أحــكام هــذا املرســوم وفقــاً للقانــون230".
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وعلــى الرغــم مــن تشــابه أســباب تأجيــل عقــد االنتخابــات يف العــام 2009 واالنتخابــات احلاليــة التــي مت تأجيلهــا، لتعــّذر إجــراء 
االنتخابــات يف جــزء جغــرايف مــن الوطــن، يف قطــاع غــزة يف العــام 2009، ويف القــدس يف االنتخابــات احلاليــة، إّلا أّن قــرار 
تأجيــل االنتخابــات يف العــام 2009 جــاء متوافقــاً مــع العــرف الدســتوري حــول صاحيــة جلنــة االنتخابــات يف إصــدار توصياتهــا 
بشــأن إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة إجــراء االنتخابــات، حيــث قدمــت اللجنــة توصياتهــا بتعــّذر إمكانيــة إجــراء االنتخابــات يف قطــاع 
غــزة، وقــام الرئيــس بإصــدار قــرار التأجيــل اســتناداً إلــى تلــك التوصيــات، فيمــا أّنــه يف االنتخابــات احلاليــة، أصــدر الرئيــس 
ــى هــذا  ــاًء عل ــا بن ــة بإعــان موقفه ــات بهــذا الشــأن. وقامــت اللجن ــة االنتخاب ــات جلن ــى توصي ــل دون الرجــوع إل قــرار التأجي

القــرار، وكانــت قــد حــددت موقفهــا ســابقاً »بإمكانيــة التوصــل إلــى رؤيــة معينــة إلجــراء االنتخابــات يف القــدس«.

ويبــدو أن جلنــة االنتخابــات كانــت تواجــه حتديــات صعبــة نتيجــة الظــروف السياســية املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات يف القــدس، 
وهــذه التحديــات كان مصدرهــا النظــام السياســي مــن جهــة، واألحــزاب السياســية واملوقــف العــام الفلســطيني الــذي يؤيــد إجــراء 
ــة مقترحــة وواضحــة بشــأن  ــة محــددة أو خطــة بديل ــة مــن تقــدمي رؤي ــم تتمكــن اللجن ــك، ل ــات مــن جهــة أخــرى، ولذل االنتخاب
إجــراء االنتخابــات يف القــدس، ولــم تقــم بدورهــا يف تقــدمي توصياتهــا بشــأن توافــر أو عــدم توافــر إمكانيــة إجــراء االنتخابــات يف 
القــدس، رغــم أّن عــدم القــدرة علــى إجرائهــا كان واضحــاً بســبب عــدم احلصــول علــى رد مــن اجلانــب اإلســرائيلي بهــذا الشــأن.

وملزيــد مــن االســتئناس فيمــا يتعلــق بالعاقــة بــن قــرارات تأجيــل االنتخابــات وصاحيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف ذلــك، 
نســتعرض سلســلة مــن هــذه القــرارات حــول االنتخابــات احملليــة، ففي العــام 2010 أصدر مجلس الوزراء قــراراً يف 2010/2/8 
ينــص علــى إجــراء االنتخابــات جلميــع مجالــس الهيئــات احملليــة بتاريــخ 2010/7/17، وتضّمــن القــرار أيضــاً تكليــف جلنــة 
ــه وبتاريــخ 2010/4/25 أصــدر  االنتخابــات املركزيــة بالبــدء يف اإلجــراءات والتحضيــرات والترتيبــات الازمــة لذلــك، إّلا أّن
مجلــس الــوزراء قــراراً بتأجيــل إجــراء االنتخابــات احملليــة لتعــّذر إجرائهــا يف قطــاع غــزة، واســتند يف قــراره إلــى كتــاب رئيــس 

جلنــة االنتخابــات الــذي تضّمــن منــع حركــة حمــاس للّجنــة مــن العمــل يف قطــاع غــزة.

وأصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً يف 2011/5/17 بـــتأجيل موعــد االنتخابــات مــن 2011/7/9 إلــى 2011/10/22 واســتند القــرار 
ــة  ــات احمللي ــى إجــراء االنتخاب ــد عل ــراراً آخــر يف 2011/7/27 للتأكي ــس ق ــات، وأصــدر اجملل ــة االنتخاب ــس جلن ــاب رئي ــى كت إل
بتاريــخ 2011/10/22، إّلا أّن قــراراً رئاســياً قــد صــدر يف 2011/8/22 بتأجيــل إجــراء االنتخابــات احملليــة يف احملافظــات 
الشــمالية إلــى حــن توّفــر الظــروف املناســبة، وتأجيــل تشــكيل احلكومــة للمســاهمة يف جهــود إنهــاء االنقســام وحتقيــق املصاحلــة 
والوحــدة الوطنيــة، وإلعطــاء جلنــة االنتخابــات الفرصــة الســتكمال اجلاهزيــة إلجــراء االنتخابــات يف كافــة محافظــات الوطــن233.

ويف العــام 2016 أصــدرت محكمــة العــدل العليــا قــراراً بوقــف االنتخابــات احملليــة معلّلــة قرارهــا بعــدم التمّكــن مــن إجرائهــا 
يف القــدس وضواحيهــا وغيرهــا مــن املناطــق، الــى جانــب وجــود إشــكاليات يف تشــكيل محاكــم االنتخابــات يف مدينــة غــزة. 
وعلــى إثــر هــذا القــرار، أعلنــت جلنــة االنتخابــات عــن تعليــق التحضيــرات لانتخابــات احملليــة. فيمــا أّن ذات احملكمــة 
أصــدرت قــراراً بتاريــخ 2016/10/3 بإجــراء االنتخابــات احمللّيــة يف الضفــة الغربيــة واســتثناء قطــاع غــزة الــذي حتكمــه حركــة 
حمــاس234. وعلــى إثــره اتخــذ مجلــس الــوزراء قــراراً بتاريــخ 2016/10/4 بتأجيــل االنتخابــات احملليــة ألربعــة أشــهر، وتــاه 
قــرار آخــر بتاريــخ 2017/2/28 بتأجيــل إجــراء االنتخابــات يف احملافظــات اجلنوبيــة حتــى تتوفــر الظــروف املائمــة، وإجــراء 

االنتخابــات يف احملافظــات الشــمالية. واســتندت احملكمــة يف جــزء مــن القــرار إلــى كتــاٍب مــن رئيــس جلنــة االنتخابــات.

مــن خــال االّطــاع علــى قــرارات مجلــس الــوزراء والقــرارات الرئاســية بشــأن إجــراء االنتخابــات احملليــة، وتأجيــل االنتخابــات 
احملليــة، ناحــظ أّن بعضــاً مــن هــذه القــرارات قــد اســتند إلــى كتــب مــن رئيــس جلنــة االنتخابــات املركزيــة، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتأجيــل، فيمــا أّن قــرارات أخــرى لــم تســتند إلــى كتــب أو توصيــات مــن اللجنــة. ونتيجــة لهــذه السلســلة مــن القــرارات 
خــال مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات، أصبــح قــرار تأجيــل االنتخابــات احملليــة مبثابــة عــرف دســتوري، ورغــم كونــه يحقــق الركــن 
ــم  ــوي ل ــن املعن ــات، إّلا أّن الرك ــة االنتخاب ــات جلن ــى توصي ــان إل ــررات واألســباب واالســتناد يف بعــض األحي ــادي حــول املب امل
يتحقــق، وذلــك لوجــود أطــراٍف فلســطينية لهــا اعتراضــات علــى تلــك القــرارات. وهــذا مــا ينســحب علــى القــرارات الرئاســية 
املتعلقــة بتأجيــل االنتخابــات العامــة، وعلــى قــرارات حركــة حمــاس التــي كانــت متنــع مبوجبهــا جلنــة االنتخابــات مــن القيــام 

مبهامهــا، األمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى نزاهــة احلكــم، والتــي تبــدأ أصــًا مــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

.www.elections.ps :233 جلنة االنتخابات املركزية، »املراسيم الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء«، تاريخ الزيارة: 2021/6/14، املوقع اإللكتروني 
.www.cn.reuters.com :234 وكالة أنباء رويترز، »محكمة فلسطينية تقرر إجراء االنتخابات احمللية يف الضفة فقط«، 2016/10/3، املوقع اإللكتروني
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◄ خامسًا: االستخالصات

▪ واقع عمل جلنة االنتخابات ونزاهة احلكم:
هنــاك إشــكالية قانونيــة تتعلــق بعــدم وجــود أحــكام تعالــج الظــروف التــي يتــم فيهــا تأجيــل االنتخابــات وصاحيــات اتخــاذ قــرار 
ــا والقصــوى ملــدد التأجيــل. إلــى جانــب إشــكالية عــدم وجــود أحــكام يف قانــون االنتخابــات حتــدد  التأجيــل، واحلــدود الدني

صاحيــات ومســؤوليات جلنــة االنتخابــات فيمــا يتعلــق بقــرارات تأجيــل االنتخابــات، مــا جعــل مهــام اللجنــة أكثــر صعوبــة.

ــج حــاالت تأجيــل  ــى األعــراف الدســتورية يف حــال عــدم وجــود نصــوص تعال ــى الرغــم مــن جلــوء األنظمــة السياســية إل عل
االنتخابــات، إّلا أّن العــرف الدســتوري يف احلالــة الفلســطينية بتأجيــل االنتخابــات ال يحقــق الركــن املعنــوي املتعلــق بعــدم وجــود 
اعتراضــات عليــه، إضافــة إلــى أّن العــرف الدســتوري يفتــرض أن تقــوم جلنــة االنتخابــات بتقــدمي توصياتهــا ورؤيتهــا حــول 
مــدى توّفــر اإلمكانيــة إلجــراء االنتخابــات، وأن يبنــى قــرار التأجيــل علــى تلــك التوصيــات. حيــث عايشــت اللجنــة هــذا التناقــض 
ــات  ــل االنتخاب ــوزراء يف تأجي ــس ال ــرارات مجل ــات العامــة، وق ــل االنتخاب ــرارات تأجي ــق بق ــا يتعل ــرارات الرئاســية فيم يف الق
احملليــة، والــذي يكمــن يف أّنهــا أحيانــاً تســتند إلــى توصيــات أو كتــب مــن جلنــة االنتخابــات، وال تســتند إلــى ذلــك أحيانــاً أخــرى، 

فضــًا عــن قيــام اللجنــة برفــع توصيــات بهــذا الشــأن أحيانــاً، وإحجامهــا عــن ذلــك أحيانــاً أخــرى.

ــق  ــات، وخاصــة مــا يتعل ــى نزاهــة االنتخاب ــات العامــة للحفــاظ عل ــون االنتخاب ــزام بأحــكام قان ــة جاهــدة بااللت وقامــت اللجن
بنزاهــة احلكــم، وعــدم اســتغال شــروط احلصــول علــى كتــاب االســتقالة حلرمــان البعــض مــن الترّشــح بصــورة مقصــودة. 
وخاطبــت اللجنــة الســلطة التنفيذيــة واإلعــام الرســمي ومفوضــي القوائــم املترّشــحة حــول اخلروقــات االنتخابيــة، وقــّررت 
إجــراء فــرز ألصــوات الناخبــن مــن األجهــزة األمنيــة يف نفــس يــوم االقتــراع العــام، بــدالً مــن الفــرز يف يــوم االقتــراع لقــوى 

األمــن وداخــل تلــك املراكــز، لضمــان عــدم التأثيــر يف نتائــج اقتــراع تلــك الشــريحة مــن الناخبــن.

ولكــّن الظــروف السياســية املعقــدة شــكلت حتديــات صعبــة أمــام جلنــة االنتخابــات املركزيــة فيمــا يتعلــق بعــدم تقــدمي خطــة 
ــة إلجــراء االنتخابــات يف القــدس، أو رؤيــة تفصيليــة، حيــث اكتفــت اللجنــة باإلعــراب عــن اســتعدادها لإشــراف علــى  بديل
االنتخابــات يف القــدس وفــق رؤيــة تتفــق عليهــا القيــادة الفلســطينية والفصائــل، وتأثــرت يف هــذا اجلانــب بالظــروف السياســية 
املعقــدة الناجمــة عــن اإلجــراءات اإلســرائيلية بشــأن االنتخابــات، وخاصــة يف مدينــة القــدس، ومواقــف كلٍّ مــن طــريف احلكــم 
يف الضفــة وغــزة والفصائــل واألحــزاب والقوائــم االنتخابيــة والــرأي العــام الفلســطيني مــن هــذا األمــر، وامتنعــت عــن تقــدمي 

أّيــة توصيــات حاســمة بشــأن توّفــر أو عــدم توّفــر إمكانيــة إجــراء االنتخابــات يف القــدس.

▪ عمل جلنة االنتخابات املركزية:
االستقاللية واحليادية:

● تتمتع جلنة االنتخابات باالستقالية املالية واإلدارية بشكل نسبي، حيث ال يتمّتع أعضاؤها بحصانة كاملة من اإلقالة 
  وخاصة يف األعوام االنتخابية.

● هناك إشادة من قبل منّظمات اجملتمع املدني وخبراء يف االنتخابات باستقالية أعضاء جلنة االنتخابات وحياديتهم.

 ● علــى الرغــم مــن أّن موازنــة اللجنــة مســتقلة ولهــا بنــد خــاص بهــا يف قانــون املوازنــة العامــة، إّلا أّن قانــون االنتخابــات
   والنظــام األســاس ال يتطرقــان إلــى بنــود أخــرى إليــرادات اللّجنــة كالتبرعــات مــن املانحــن ومــا تقــوم بتحصيلــه مــن رســوم  

   التأمــن التــي تدفــع مــن القوائــم املترشــحة، وغيرهــا من املصادر.
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النزاهة:

 ● يشــكل إصــدار النظــام األســاس لعمــل جلنــة االنتخابــات تطــوراً مهمــاً يســاهم يف رفــع مســتوى فعاليــة وكفــاءة أعضائهــا، 
  ويعزز من النزاهة لديها.

● يعتبر إصدار مدّونة سلوك أعضاء جلنة االنتخابات تطوراً هاماً من شأنه أن يعزز درجة النزاهة لدى أعضاء اللجنة.

 ● هنــاك التــزام مــن قبــل أعضــاء اللجنــة بأحــكام قانــون االنتخابــات العامــة يف عملهــم األمــر الــذي يســاهم يف تعزيــز النزاهــة 
  املرتبطة بتنفيذ أحكام القانون بحيادية وبعدالة.

 ● تتوفــر لــدى أعضــاء اللجنــة الكفــاءة اإلداريــة والقانونيــة التــي تؤهلهــم لعضويــة جلنــة االنتخابــات املركزيــة، كمــا أّنهــم 
  يتمّتعون بثقة عالية واحترام بن اجلمهور.

● تقوم اللجنة بتعين موّظفيها عن طريق املسابقة واإلعان املسبق يف الصحف احمللية وعلى موقع اللجنة اإللكتروني.

 ● تقــوم اللجنــة بتنفيــذ املشــتريات واالحتياجــات األخــرى اخلاصــة بعملهــا عــن طريــق العطــاءات واملناقصــات التــي تنشــر يف 
   الصحــف وعلــى موقعهــا اإللكترونــي، إّلا أّنهــا قامــت باعتمــاد وســائل إعــام محــددة مدفوعــة األجــر دون الدخــول يف إجــراءات 

  العطاءات واملناقصات، وذلك لرغبة اللّجنة يف اختيار وسائل تتوفر فيها شروط محددة كسعة االنتشار واإلمكانيات األخرى.

 ● ال يتضّمــن قانــون االنتخابــات العامــة حتديــد فتــرة زمنيــة فاصلــة بــن انتقــال عضــو اللجنــة مــن منصــب أو وظيفــة عامــة إلــى 
  عضوية اللجنة أو انتقاله من عضوية اللجنة ملنصب أو وظيفة عامة، وذلك من أجل التأكيد على عدم تضارب املصالح.

الشفافية:

● تقوم اللجنة بنشر جميع محاضر االجتماعات عبر موقعها اإللكتروني، كما تقوم بنشر كاّفة نشاطاتها وفّعالياتها بشكل مستمر.

● تقوم اللجنة بنشر تقاريرها املالية السنوية عبر موقعها اإللكتروني، بحيث يكون متاحاً لاّطاع عليه من قبل اجلمهور.

 ● تقــوم اللجنــة بنشــر أســماء أعضائهــا الرباعيــة، وتقــوم بنشــر صورهــم الشــخصية وأّيــة معلومــات أخــرى كســيَِرهم الذاتيــة 
  واختصاصاتهم األكادميية واملهنية وخبراتهم السابقة.

املساءلة:

 ● تقــوم اللجنــة برفــع التقاريــر املاليــة واإلداريــة إلــى رئيــس الدولــة واجمللــس التشــريعي بعــد االنتخابــات بثاثــة أشــهر كحــد 
  أقصى، إّلا أّنها ال تقوم برفع التقارير السنوية االعتيادية.

● هناك حالة من عدم التحديد بشأن خضوع اللجنة لهيئة مكافحة الفساد سواء لدى الهيئة أو اللجنة نفسها.

 ● هنــاك تطــور إيجابــي بشــأن حســم مســألة خضــوع اللجنــة لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث يتــاح للديــوان ممارســة 
  دوره الرقابي الكامل على عمل اللجنة.

 ● ال يلتــزم أعضــاء جلنــة االنتخابــات بتقــدمي اإلفصاحــات وإقــرارات الذمــة املاليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، إّلا أّن هنــاك 
  التزاماً كامًا من قبل موظفي اللجنة بذلك.

 ● تقــوم اللجنــة بإجــراءات رقابيــة داخليــة متعــددة إلــى جانــب رقابــة الديــوان، مــا يســاهم يف تعزيــز نزاهــة عمــل اللجنــة، إّلا 
  أّنه ال يوجد مراقب مالي مقيم تابع لوزارة املالية يف اللجنة، كما هو مّتبع يف الوزارات واملؤسسات العامة.
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▪ إدارة العملية االنتخابية:

الكفاءة والفعالية:

 ● تتمتــع اللجنــة بكفــاءة عاليــة يف ادارتهــا للعمليــة االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا، حيــث تقــوم بعمليــة التدريــب املطلوبــة ملوّظفــي 
  االنتخابات يف التسجيل والترّشح واالقتراع، كما تقوم بتذليل الصعوبات بفعالية عالية.

ــم، باســتثناء  ــي بشــكل دائ ــح التســجيل اإللكترون ــث ســنوي بشــكل دوري لســجّل الناخبــن، وتتي ــة حتدي ــة بعملي  ● تقــوم اللجن
  فترات التسجيل املعتمدة يف االنتخابات، ما ساهم يف رفع نسبة املسّجلن ملا يزيد عن 90% ممن لهم حق االنتخاب.

 ● يتســم نظــام التســجيل اإللكترونــي والســجّل االنتخابــي مبناعــة عاليــة مــن االختــراق، إّلا أّن نظــام التســجيل اإللكترونــي قابــل 
   إلمكانيــة محــدودة إلســاءة االســتخدام باآلليــة احلاليــة املعمــول بهــا التــي تعتمــد أرقــام الهواتــف النقالــة، والتــي تســعى اللجنــة 

  من خالها إلى تقدمي تسهيات يف عمليات التسجيل اإللكتروني.

 ● االشــتراطات املطلوبــة يف عمليــة تغييــر مركــز االقتــراع مــن جتمــع إلــى آخــر بتغييــر عنــوان الســكن يف ملحــق الهويــة 
   الشــخصية قــد تــؤدي إلــى حرمــان العديديــن مــن حــّق االنتخــاب بســبب احلاجــة إلــى االنتقــال مــن مــكان الســكن إلــى مــكان 

  االقتراع يف موقع آخر.

 ● حتتفــظ اللجنــة بعــدة نســخ مــن الســجّل النهائــي للناخبــن يف عــدة مؤسســات تتســم بدرجــة عاليــة مــن األمــان خــارج موقــع 
  اللجنة الستخدامها يف حالة الطوارئ.

 ● تقــوم اللجنــة بتطويــر األنظمــة اإللكترونيــة واحلاســوبية املســتخدمة يف العمليــة االنتخابيــة داخــل مقــر اللجنــة مــن أجــل رفــع 
  مستوى األمان واملناعة لتلك األنظمة.

 ● تقــوم اللجنــة باملبــادرة مســبقاً لتذليــل أّيــة معيقــات قــد تعتــرض العمليــة االنتخابيــة، وتقــوم بعقــد اجتماعــات مــع الفصائــل 
  واملنظمات األهلية لتعزيز املشاركة يف العملية االنتخابية، وعقد لقاءات بهدف التوعية للمشاركة يف االنتخابات.

 ● تقــوم اللجنــة بتقــدمي النصــح واملشــورة ملمثلــي القوائــم املترّشــحة بشــأن أّي نقــٍص يف طلبــات الترّشــح ومرفقاتهــا بعد االّطاع 
  عليها بشكل أولي، على أن يتم استكمال الطلبات وتقدميها ثانية إلتاحة الفرص املتساوية جلميع القوائم املترشحة.

 ● عقــدت اللجنــة اتفاقــاً مــع اإلعــام الرســمي مــن أجــل إتاحــة االعــام اجملانــي للقوائــم املترّشــحة الــذي كان ســيتم يف مرحلــة 
  الدعاية االنتخابية.

 ● هنــاك بعــض الصاحيــات الفضفاضــة لرئيــس وأعضــاء طاقــم مركــز االقتــراع التــي قــد تنعكــس يف عــدم وضــوح مرجعيــة 
  اتخاذ القرارات خال عملية االقتراع والفرز وإعان النتائج.

 ● ال تتوفــر لــدى اللجنــة آليــة للتدقيــق علــى موافقــة املرّشــحن علــى التسلســل يف قائمــة الترّشــح بســبب العــدد الكبيــر للقوائــم 
  املترّشحة، وتترك األمر يف تظلّم املرّشحن حول عدم صّحة تواقيعهم بتوجههم للقضاء.
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النزاهة:
 ● تلتــزم اللجنــة باملــدد احملــددة للتســجيل والنشــر واالعتــراض والترّشــح وتقــدمي الطعــون وغيرهــا ضمــن املراحــل التــي مــرت بهــا 

  العملية االنتخابية وتوقفت عندها.

● تلتزم اللجنة بأحكام قانون االنتخابات يف املراحل التي مرت بها العملية االنتخابية احلالية.

● تتوفر لدى اللجنة اآلليات واإلجراءات التي متنع وجود تكراٍر يف أسماء الناخبن، وخاصة أسماء الناخبن من قوى األمن والشرطة.

ــي. ــان ونزاهــة الســجل االنتخاب ــادة مســتوى األم ــة لزي ــر اللجن ــحن داخــل مق ــن واملترّش ــة بطباعــة ســجلّات الناخب ــوم اللجن  ● تق

 ● تتيــح اللجنــة ملمثلــي القوائــم املترّشــحة احلصــول علــى ســجلّات الناخبــن، رغــم وجــود مخــاوف مــن اســتخدامها يف تتبــع الناخبــن 
  وممارسة الضغوط عليهم يف عملية االقتراع؛ ما قد يؤثر سلباً على نزاهة العملية االنتخابية.

 ● تقــوم اللجنــة بحرمــان أّي مرّشــح ال تنطبــق عليــه شــروط الترشــح، حيــث قامــت بحرمــان أحــد املرّشــحن لعــدم ورود اســمه يف 
ــه، رغــم أّن  ــراض علي ــم تقــم بحرمــان مرّشــح الكتســابه اجلنســية اإلســرائيلية إّلا بعــد تقــدمي اعت ــا ل ــي. إّلا أّنه    الســجل االنتخاب

  اكتساب اجلنسية اإلسرائيلية يظهر من خال صورة بطاقة الهوية للمرّشح.

 ● ال تســتطيع اللجنــة القيــام بفحــص توّفــر شــرط أّلا يكــون الناخــب محكومــاً بجنايــة والــذي ينطــوي عليــه حرمانــه مــن االنتخــاب؛ 
  وذلك لكون سجل الناخبن كبيراً جداً، وتعتمد اللجنة يف التحقق من ذلك على اجلمهور ضمن الفترة املتاحة لاعتراض على سجل الناخبن.

 ● تقــوم اللّجنــة بالنظــر يف احلــاالت التــي يتعمــد فيهــا أصحــاب القــرار رفــض قبــول اســتقالة مــن ينــوون الترّشــح، أو املماطلــة يف 
  إصدار القرار، أو رفض منحهم كتاب قبول االستقالة، وتقوم بإصدار قراراتها املناسبة بهذا الشأن.

 ● تقــوم اللجنــة بفحــص كشــف التأييــد املرفــق مــع طلــب كّل قائمــة انتخابيــة مــن حيــث تكــرار األســماء يف أكثــر مــن كشــف وذلــك 
  بإدخال البيانات على احلاسوب.

● تقوم اللجنة بفحص عدم احملكومية وبشكل خاص للمرشحن من خال التنسيق مع وزارة العدل.

ــدد مرشــحي  ــى لع ــاد شــرطْي احلــد األدن ــم، واعتم ــي القوائ ــة مــن ممثل ــح املقدم ــات الترّش ــع طلب ــول جمي ــى قب ــة إل ــل اللجن  ● متي
ــر الشــروط األخــرى إلصــدار قــرار  ــي، فيمــا تقــوم الحقــاً بالبحــث يف توّف ــول الترّشــح االول ــا املــرأة، لقب ــزام بكوت    القائمــة، وااللت
ــى القوائــم املترشــحة واملرشــحن يف     بالقبــول النهائــي خــال الفتــرة احملــددة وفــق القانــون، وتســاهم االعتراضــات والطعــون عل

  التأكد من استيفاء شروط الترشح.

● تقوم اللجنة بإجراء القرعة بن ممثلي القوائم التي تتقدم بطلبات الترّشح يف ذات الوقت، وذلك وفق دليل إجراءات مكتوب.

● تلتزم اللجنة بسّرّية االقتراع، ومتنع القيام بتصوير ورقة االقتراع من قبل الناخب، ما يعزز من نزاهة االنتخابات.

الشفافية:

 ● تقــوم اللجنــة باإلعــان مســبقاً عــن مــدد وتواريــخ اإلجــراءات يف مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة يف الصحــف احملليــة واملوقــع 
  اإللكتروني للّجنة.

 ● تقــوم اللجنــة بنشــر الســجل االبتدائــي والنهائــي للناخبــن ونشــر القوائــم املترّشــحة األوليــة وكانــت بصــدد نشــر القوائــم املترشــحة 
  النهائية حتى حلظة صدور قرار وقف العملية االنتخابية.

 ● تقــوم اللجنــة بنشــر كافــة النشــاطات والفعاليــات التــي تقــوم بهــا يف مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وقامــت بإصــدار العــدد 
  األول لدورية »يوم لفلسطن« اإللكترونية عبر موقعها اإللكتروني.
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 ● تنشــر اللجنــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي كاّفــة املرفقــات والنمــاذج املســتخدمة يف مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة بحيــث 
  تكون متاحة للجمهور، كما تنشر العديد من األدلة التعريفية املتعلقة باالنتخابات.

 ● تقــوم اللجنــة بنشــر املعلومــات املتعلقــة بالقوائــم املترشــحة والتــي تقتصــر فقــط علــى اســم القائمــة املترشــحة خــال فتــرة 
  الترشح، وقامت بنشر القوائم املترشحة بشكل أولّي عبر موقعها اإللكتروني ويف مقّراتها بعد انتهاء فترة الترشح.

● تقوم اللجنة بنشر اإلجراءات املتعلقة بتقدمي االعتراضات وتقدمي الطعون وإجراءات االنسحاب وغيرها.

 ● ال تقــوم اللجنــة بنشــر الكشــوفات املاليــة للقوائــم املترشــحة والتــي تتضّمــن بنــود اإليــرادات والنفقــات وذلــك بهــدف اطــاع 
  اجلمهور عليها وتعزيز مبادئ الشفافية يف العملية االنتخابية.

 ● ال تقــوم اللجنــة بنشــر املعلومــات املتعلقــة بأســماء وســائل اإلعــام وأســماء القوائــم االنتخابيــة التــي قامــت مبخالفــة أحــكام 
  الدعاية االنتخابية، وحتديد طبيعة هذه اخملالفات.

 ● تقــوم وســائل اإلعــام بتركيــز التغطيــة اإلعاميــة للعمليــة االنتخابيــة عــادة يف مراكــز االقتــراع يف املــدن علــى حســاب املراكــز 
  املوجودة يف األطراف.

املساءلة:

 ● تقــوم اللجنــة بالبــّت يف كافــة االعتراضــات علــى ســجل الناخبــن، حيــث بّتــت يف 176 اعتراضــاً، وتقوم بالبــّت يف االعتراضات 
ــت فيهــا خــال املــدة احملــددة،  ــت 231 اعتراضــاً، وقامــت بدراســتها وبّت ــم املترشــحة، حيــث تلّق    املقدمــة لهــا بشــأن القوائ

  ورفضت 226 اعتراضاً وقبلت اعتراضاً واحداً فيما مّت سحب 4 اعتراضات من قبل مقّدميها.

 ● يشــّكل إنشــاء محكمــة خاصــة بقضايــا االنتخابــات تطــّوراً مهمــاً يف إدارة العمليــة االنتخابيــة؛ األمــر الــذي يســاهم يف رفــع 
  مستوى نزاهة العملية االنتخابية.

 ● تقــوم محكمــة قضايــا االنتخابــات بالبــّت يف الطعــون املقّدمــة مــن قبــل ناخبــن بشــأن قــرارات اللجنــة املتعلقــة باالعتراضــات 
  على سجل الناخبن، إّلا أّن القانون ال يحدد املدة املتاحة لتقدمي الطعون، أو املدة املتاحة للمحكمة للبّت فيها.

 ● ال يتضّمــن قانــون االنتخابــات النــص بالعقوبــة علــى مــن يتعّمــد الترّشــح يف أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة، خاصــة يف احلــاالت 
  التي ينتج عنها حرمان القائمة املترّشحة بسبب نقصان عدد املرّشحن يف القائمة عن احلد األدنى.

 ● تقــوم اللجنــة بتوجيــه تنبيهــات لوســائل اإلعــام وملمثلــي القوائــم املترشــحة التــي خرقــت أحــكام الدعايــة االنتخابيــة، وتوجيــه 
  كتب بشأن التأكيد على التزام مؤسسات الدولة باحلياد.

 ● تلتــزم اللجنــة بالقــرارات الصــادرة عــن محكمــة قضايــا االنتخابــات بشــأن الطعــون املقدمــة، حيــث ردت احملكمــة 18 طعنــاً 
  ضد قوائم مترشحة، والتزمت بقرار احملكمة برّد كافة الطعون.

 ● ال يتيــح قانــون االنتخابــات ملــن يتــم رفــض اعتمادهــم كمراقبــن محليــن بتقــدمي الطعــون حملكمــة قضايــا االنتخابــات. كمــا ال 
  يتيح ملمثلي القوائم املترشحة تقدمي الطعون بشأن االعتراضات على قرارات اللجنة املتعلقة بإتاحة اإلعام احلّر واجملاني.

● ال يتيح قانون االنتخابات االستئناف ضد قرارات محكمة قضايا االنتخابات أمام محاكم أخرى.

 ● تلــزم اللجنــة ممثلــي القوائــم املترشــحة بإرفــاق كشــوفات حــول اإليــرادات والنفقــات، إّلا أّن هــذه الكشــوفات ال تكــون مدّققــة مــن قبــل 
  مدقق حسابات قانوني، إّلا يف احلاالت التي ترتأي فيها ذلك. كما أّنها ال توّفر مناذج الكشوفات املالية املتعلقة بهذا الشأن.
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 ● إّن الشــروط التــي تضّمنهــا قانــون االنتخابــات والتــي تتعلــق بتمويــل احلمــات االنتخابيــة فضفاضــة، فهــي ال تتضّمــن 
   شــرط أّلا يتــّم تلّقــي التمويــل مــن أشــخاص ســبق وأُدينــوا بارتــكاب جنايــات، كمــا ال تتوّفــر لــدى اللجنــة دائــرة أو قســم 

  مختص بتمويل احلمات االنتخابية.

ــي  ــزم ممثل ــر وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث تل ــة عب ــة االنتخابي ــى الدعاي ــة عل ــرة للرقاب ــة بجهــود كبي  ● تقــوم اللجن
   القوائــم املترشــحة بتقــدمي معلومــات حــول منصاتهــا وحســاباتها اإللكترونيــة وتقــوم مبراقبتهــا. كمــا أّنهــا توّفــر فريقــاً 

  يقوم مبتابعة النشر عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 ● تطبــق اللجنــة املعاييــر املتعلقــة مبحاســبة وســائل اإلعــام العاديــة علــى اإلعــام اإللكترونــي حــول أّيــة خروقــات بشــأن 
  الدعاية االنتخابية، لعدم وجود نصوص يف قانون االنتخابات تعالج اخلروقات املتعلقة باإلعام اإللكتروني.

 ● تتيــح اللجنــة للمنظمــات األهليــة املتخصصــة يف مجالــي الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان املشــاركة الفاعلــة يف الرقابــة 
   علــى االنتخابــات مــن خــال إصــدار بطاقــات اعتمــاد رســمية، وتقــوم بالتعــاون بشــكل كبيــر يف معاجلــة أّيــة شــكاوى حــول 

  العملية االنتخابية.

● تتيح اللجنة للمراقبن احمللين والدولين والصحافة واإلعام الرقابة على العملية االنتخابية يف كافة مراحلها.

 ● هنــاك إشــكالية تتمثــل يف عــدم اعتمــاد نقابــة الصحفيــن كجهــة وحيــدة إلصــدار بطاقــات االعتمــاد الصحفيــن، رغــم 
   التعــاون الــذي تبديــه اللجنــة يف معاجلــة الشــكاوى املتعلقــة ببطاقــات االعتمــاد التــي تردهــا مــن النقابــة، وذلــك لكــون 

  الكثير من الصحفين غير أعضاء يف النقابة.

 ● تقــوم الهيئــات األهليــة للرقابــة علــى االنتخابــات ببــذل مجهــود كبيــر يف رصــد االنتهــاكات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة، 
  وخاصة االنتهاكات املتعلقة بالدعاية االنتخابية عبر املواقع اإللكترونية.

ــار  ــة األخب ــة الصحفيــن بالتحقــق مــن صدقي ــة متخصصــة ونقاب ــاون مــع منظمــات أهلي ــات بالتع ــة االنتخاب  ● تقــوم جلن
  املتعلقة بالعملية االنتخابية، وكشف األخبار الزائفة؛ للحد من تأثيرها على العملية االنتخابية.

ــات تتعــاون باألخــذ  ــى االنتخاب ــة عل ــة للرقاب ــات األهلي ــة، إّلا أّن الهيئ ــة االنتخابي ــى العملي ــة عل ــاح للجمهــور الرقاب  ● ال يت
  مباحظات أو شكاوى يقّدمها اجلمهور.

 ● ال تتوفــر لــدى اللجنــة آليــة محــددة للبــت يف مــآل املبالــغ املاليــة املتبقيــة والتــي لــم يتــم صرفهــا مــن قبــل القوائــم 
  االنتخابية.

 ● ال يتضّمــن قانــون االنتخابــات أو النظــام األســاس للجنــة االنتخابــات املركزيــة مذكــرة تســليم وتســلّم تكــون موّقعــة بــن 
   الطرفــن، وذلــك عنــد تســليم أوراق ومحاضــر االقتــراع بشــكل متسلســل وصــوالً إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة؛ وذلــك 
ــة  ــق بالفــرز وجمــع األصــوات وإعــان النتائــج، إّلا أّن اللجن    لتحديــد املســؤوليات يف هــذه العمليــة احلساســة التــي تتعل

  تعالج هذا األمر من خال تطبيق إجراءاتها يف عملية التسليم والتسلّم يف جميع تلك املراحل.
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◄  سادسًا: التوصيات

▪ التوصيات املتعلقة بنزاهة احلكم:
 ● إجــراء تعديــات يف القانــون األساســي وقانــون االنتخابــات العامــة بإضافــة أحــكام تعالــج حــاالت تعــّذر إجــراء االنتخابــات، 
   وآليــة اتخــاذ قــرارات التأجيــل واحلــدود القصــوى ملــدد التأجيــل، وإضافــة أحــكام تعالــج صاحيــات جلنــة االنتخابــات

  املركزية فيما يتعلق بهذا الشأن، لتعزيز نزاهة احلكم.

 ● منــح اللجنــة صاحيــات مراقبــة ومتابعــة حــّق املترّشــحن الذيــن بحاجــة للحصــول علــى كتــب االســتقالة بحيــث تكــون ملزمــة
  جلهة التشغيل إذا كانت لغايات الترّشح وحتت طائلة املسؤولية القانونية.

 ● قيــام اللجنــة بالفصــل بــن اإلجــراءات ذات الصبغــة الفنيــة اخلالصــة واإلجــراءات ذات الصبغــة السياســية، للتغلــب علــى
  التحديات الناجمة عن تعقيدات الوضع السياسي، كما هو حاصل يف مسألة إجراء االنتخابات يف القدس.

 ● إجــراء تعديــات تتضّمــن خفــض مبلــغ التأمــن املالــي لغايــة الترّشــح بحيــث يصبــح أقــّل مــن عشــرة آالف دوالر، أو ربــط 
   قيمــة املبلــغ بشــكل يتناســب وعــدد املرّشــحن يف القائمــة املترّشــحة، وذلــك لضمــان أّلا يشــكل توفيــر هــذا املبلــغ عائقــاً أمــام

  الترّشح، لرفع مستوى النزاهة يف احلكم.

▪ التوصيات املتعلقة بقانون االنتخابات العامة:
 ● ترقيــة مســتوى التشــريع الــذي ينّظــم عمــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة مــن نظــام أســاس إلــى قانــون نظــراً ألهميــة تعزيــز

  استقالية وحيادية ونزاهة اللجنة يف العملية االنتخابية.

 ● ضــرورة تضّمــن القانــون النــّص علــى حصانــة أعضــاء اللجنــة مــن اإلقالــة خــال العــام االنتخابــي، وكذلــك النــص علــى وجــود فتــرة
  فاصلة بن االنتقال من منصب حكومي أو وظيفة حكومية إلى عضوية اللجنة أو العكس تعزيزاً ملبدأ منع تضارب املصالح.

ــى اجمللــس التشــريعي،  ــة وإل ــى رئيــس الدول ــر ســنوية إل ــات برفــع تقاري ــة االنتخاب ــزام جلن ــى إل ــون النــص عل ــن القان  ● تضّم
  بحيث ال يقتصر هذا اإلجراء على التقرير املتعلق بالعملية االنتخابية.

● تضّمن القانون شروطاً أكثر حتديداً وتفصيًا لعضوية جلنة االنتخابات.

● حتديد القانون ملصادر إيرادات موازنة اللجنة األخرى كالتبرعات من املانحن ومبالغ التأمن املالي للمرشحن وغيرها من املصادر.

 ● تعديــل مرجعيــة بعــض الصاحيــات املمنوحــة لرئيــس وأعضــاء طاقــم مركــز االقتــراع بحيــث تكــون صاحيــة اتخــاذ القــرار
  بشأن القضايا اخلافية لرئيس املركز.

 ● تضّمــن القانــون ضــرورة إرفــاق شــهادة عــدم محكوميــة ملرّشــحي اجمللــس التشــريعي أســوة مبرشــحي منصــب الرئيــس، أو
  إلغاء هذا الطلب يف كلتا احلالتن، وتركه للتدقيق من قبل جلنة االنتخابات.

● جترمي القانون لقيام الناخب بتصوير ورقة االقتراع، والنص بالعقوبة املناسبة لهذا الفعل.

● جترمي القانون لتعّمد الترشح يف أكثر من قائمة انتخابية.
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▪ التوصيات املتعلقة بأعضاء جلنة االنتخابات املركزية:
● إصدار اللجنة مدّونة سلوك خاصة مبوظفيها لتعزيز النزاهة يف عمل جلنة االنتخابات.

 ● إعــداد مشــروع قانــون ينظــم عمــل اللجنــة وذلــك بالتشــاور مــع املنظمــات األهليــة وخبــراء االنتخابــات واألكادمييــن
   وغيرهــم مــن اجلهــات ذات العاقــة، ورفعــه إلــى مجلــس الــوزراء الســتكمال اإلجــراءات املتعلقــة بإصــداره كقانــون.

 ● التــزام أعضــاء اللجنــة باإلفصاحــات وإقــرارات الذمــة املاليــة، وإيداعهــا لــدى محكمــة العــدل العليــا كبديــل عــن تســليمها 
  لهيئة مكافحة الفساد.

 ● التــزام اللجنــة بوجــود مراقــب مالــي مــن وزارة املاليــة يف اللجنــة أســوة بالــوزارات واملؤسســات العامــة األخــرى، والتشــاور مــع 
  وزارة املالية ملواءمة صاحيات املراقب املالي مع طبيعة وخصوصية عمل اللجنة.

▪ التوصيات املتعلقة بإدارة العملية االنتخابية:
 ● قيــام اللجنــة بربــط الســجّل االنتخابــي مــع وزارة العــدل لتطبيــق شــرط احلــّق يف االنتخــاب املتعلـّـق بعــدم وجــود حكــم جنائــي 

  أليٍّ من الناخبن يف السجّل.

 ● إتاحــة التســجيل أليٍّ مــن الناخبــن يف أيِّ مركــز اقتــراع بغــض النظــر عــن مــكان ســكن الناخــب املســجل يف بطاقــة هويتــه 
  تطبيقاً ملا تضّمنه قانون االنتخابات باعتبار فلسطن دائرة انتخابية واحدة.

● امتناع اللجنة عن القيام بتسليم نسخ للسجلّات االنتخابية ملمثلي القوائم االنتخابية؛ ألّن ذلك قد ميّس بنزاهة العملية االنتخابية.

 ● قيــام اللجنــة بالبحــث عــن آليــة فّعالــة متّكنهــا مــن التدقيــق يف صّحــة تواقيــع املترّشــحن حــول تسلســلهم الرقمــي يف القائمــة 
  املترّشحة، ملعاجلة قيام بعض ممثلي القوائم بتغيير التسلسل دون موافقة املترّشح.

 ● قيــام اللجنــة بإنشــاء دائــرة أو قســم مختــص يف الرقابــة علــى متويــل احلمــات االنتخابيــة، وتعيــن طاقــم مختــص تكــون 
  مهمته الرقابة امليدانية على ممارسة القوائم االنتخابية للدعاية االنتخابية.

 ● قيــام اللجنــة بالبحــث عــن آليــة للمواءمــة بــن التســهيات التــي توّفرهــا يف نظــام تســجيل الناخبــن اإللكترونــي، وبــن احلــد 
  من إساءة استخدام هذا النظام.

 ● نشــر اللجنــة للكشــوفات املاليــة للقوائــم املترشــحة بعــد انتهــاء االنتخابــات عبــر موقعهــا اإللكترونــي بحيــث تكــون متاحــة 
  لاّطاع عليها من قبل اجلمهور.

● إتاحة احلسابات املصرفية للقوائم االنتخابية لرقابة الهيئات األهلية ورقابة اإلعام؛ وذلك لتعزيز الشفافية يف إدارة العملية االنتخابية.

ــي يف كل  ــق حســابات قانون ــق مــن مَدقِّ ــحة تقــدمي كشــف حســابات مَدقَّ ــم املترّش ــى القوائ ــة عل  ● ضــرورة أن تشــترط اللجن
  األحوال، وليس عند الطلب فقط.

 ● نشــر اللجنــة املعلومــات املتعلقــة بقيــام أّي وســيلة إعــام أو قائمــة انتخابيــة بانتهــاك أحــكام قانــون االنتخابــات، علــى أن 
  يتضمن النشر األسماء والتواريخ وطبيعة االنتهاكات.

 ● البحــث عــن آليــات إلتاحــة احلــّق يف الرقابــة علــى االنتخابــات للجمهــور، وعــدم احتــكار هــذا الــدور مــن قبــل جهــات محــددة، 
  ووضع الضوابط والشروط اخلاصة برقابة اجلمهور بحيث ال تتسبب يف إعاقة العملية االنتخابية يف مختلف مراحلها.

 ● ضــرورة تــوّزع هيئــات الرقابــة األهليــة والصحفيــن علــى مختلــف مراكــز االقتــراع بشــكل عــادل، وعــدم التمركــز يف املــدن 
  الرئيسية وإهمال املناطق األخرى.
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