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  ةتجربة ايجابي ...... انتخابات نزيهة وشفافة 
  جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية

  مقدمة
تلعب جلان االنتخابات دورا هاما باجتاه تعزيز مبدأ فصل السلطات وخلو االنتخابات من الغش 
والتزوير خاصة يف املناطق اليت تشهد تشكيال للنظام السياسي يف مرحلة ما بعد االعمار، حبيث يشكل االستعداد 

  .مله من تعقيدات وإجراءات اخلطوة األوىل يف حتقيق االستقرار وإعادة البناءإلجراء االنتخابات بكل ما تش
حياد اللجنة ونزاهتها وشفافية اإلجراءات املتبعة من قبلها خالل العملية االنتخابية تشكل احلصانة اليت تتمتع إن 

يوم ركة النتائج املعلن عنها عن أداء اللجنة هو األساس يف مبا" الشعيب"الرضا و ،ا جلنة االنتخابات املركزية
  . وبالتايل التقدم باجتاه إحالل اهلدوء والتداول السلمي للسلطة االنتخاباتإعالن نتائج
شكل مطلب إجراء االنتخابات العامة مطلبا جوهريا يف كافة اخلطط والتقارير املنادية باإلصالح يف فلسطينيا، 

ل وان تعددت األسباب لك ة أو وطنية أو تلك اخلارجيةفلسطني سواء تلك اخلطط الصادرة عن مؤسسات رمسي
ترى يف ) الرئاسة الفلسطينية واحلكومة والس التشريعي(طرف من هذه األطراف فاملؤسسات الرمسية 

االنتخابات جتديد لشرعيتها بعدما فقدت الكثري منها نتيجة العجز الذي أصاب املؤسسة الرمسية خالل االجتياح 
وعجزها عن تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني،  2002عام يف الضفة الغربية الفلسطينية ن اإلسرائيلي للمد

واملشاركة  السياسي النظام الدخول إىل  احلكم ترى أا فرصة قد تتيح هلاأما األحزاب السياسية غري املشاركة يف
فإا ترى بأا فرصة خللق قيادات ) كالواليات املتحدة واللجنة الرباعية(، أما األطراف اخلارجية يف احلكم

  .فلسطينية جديدة قادرة على عقد اتفاق حلل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي
وقد بدأ هذا املطلب . كذلك كان تشكيل جلنة انتخابات مركزية نزيهة يتمتع أعضاؤها باحلياد مطلبا أساسيا

وضات حول الوضع النهائي لألراضي  التاريخ احملدد لالنتهاء من املفا1999يتفاعل منذ منتصف عام 
ما حدا بالرئيس .  مبطالبة واسعة إلجراء االنتخابات2002وتعززت هذه املطالبات واقترنت عام . الفلسطينية

/ الراحل ياسر عرفات إىل اإلعالن عن إجراء انتخابات عامة وتشكيل جلنة االنتخابات املركزية يف تشرين أول
أدى تشكيل جلنة االنتخابات املركزية إىل فتح اآلفاق حنو إجراء . النتخابات مهمتها التحضري ل2002أكتوبر 

انتخابات عامة رغم كافة املعوقات املوضوعية أمام عمل اللجنة واملتمثلة باستمرار االنتفاضة وحالة اللفلتان 
 الراحل ياسر عرفات األمين واحلواجز العسكرية اإلسرائيلية، باإلضافة إىل غياب اإلرادة السياسية لدى الرئيس

   .بإجراء االنتخابات يف ذلك الوقت
أبرزت تعترب جتربة جلنة االنتخابات املركزية قصة جناح يف مرحلة إعادة االعمار يف فلسطني فقد 

 قدرة جلنة االنتخابات وجناحها يف إدارة العملية 2006 والتشريعية بداية عام 2005 الرئاسية عام تاالنتخابا
نية وحيادية، وذلك بشهادة املراقبني احملليني والدوليني واألحزاب املشاركة يف االنتخابات، وميكن االنتخابية مبه
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تعليل ذلك بطبيعة تشكيلة اللجنة ومهنية أعضائها، وسالمة البناء املؤسسي هلا، وهيكليتها التنظيمية وحتديد 
موعات املشاركة يف االنتخابات، باإلضافة املسؤوليات بشكل واضح فيها، وسهولة التواصل بينها وبني كافة ا
  :   ذلك كما يليإمجالوميكن . إىل شفافية وعالنية  اإلجراءات اليت اعتمدا اللجنة لتسيري أعماهلا

  

  اإلطار املؤسسي للجنة االنتخابات املركزية: أوال
شراف عليها، وتكون مسؤولة اهليئة العليا اليت تتولّى إدارة االنتخابات واإلتعد جلنة االنتخابات املركزية 

 من قانون 22/1املادة (عن التحضري هلا وتنظيمها واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لضمان نزاهتها وحريتها 
تتألف جلنة االنتخابات املركزية من تسعة أعضاء، يتم و). 1995 لسنة 13االنتخابات الفلسطيين رقم 

املادة (ة البارزة كبار األكادمييني واحملامني ذوي اخلربة والسرية املهنياختيارهم من بني القضاة الفلسطينيني، و
  . 1) من القانون22/2
حنـا  .  مت مبوجبه تكليف د    2002 لسنة   14صدر مرسوم رئاسي رقم      2002أكتوبر   /ل تشرين أو  10ويف  

االنتخابـات املركزيـة يف     ناصر رئيسا للجنة االنتخابات املركزية وبعد سبعة عشر يوما مت تعيني أعضاء جلنـة               
، أي بعد أربعة شهور من إعالن خطة        27/10/2002 الصادر بتاريخ    2002 لسنة   15املرسوم الرئاسي رقم    

 . ئة يوماإلصالح احلكومية املعروفة خبطة املا
 إىل احترام أحكام قانون االنتخابات اليت نصت على أن يكون أعضاء اللجنـة              )1ملحق   (وتشري تشكيلة اللجنة  

 األكادمييني والقضاة وهو ما خيتلف  عن تشكيلة اللجنة االنتخابية اليت أشرفت على االنتخابات التـشريعية                 من
عـضو  ) ة للسلطة الفلـسطيني   الرئيس احلايل (السيد حممود عباس    يرأسها   اليت كان  1996والرئاسية األوىل عام    

 اليت يتمتع ا أعـضاء اللجنـة تـوفر          ةستقالليإن احليدة واال   .احلزب احلاكم آنذاك   اللجنة املركزية حلركة فتح   
مصداقية للجنة االنتخابات املركزية، وحتوز على ثقة املواطنني والقوى السياسية املتنافسة يف االنتخابات هي أهم                

 .درس مستفاد
جهـة  تنقسم جلنة االنتخابات إىل جهازين أساسيني األول أعضاء اللجنة املعينني باملرسوم الرئاسي باعتباره              

  . للجنة والثاين اإلدارة االنتخابية باعتباره اجلهاز التنفيذي.لجنةالتشريعية ورقابية يف 
واعتربها قانون االنتخابات لعام  ايلاملداري واإلستقالل االعتبارية واالشخصية التتمتع جلنة االنتخابات ب

ملية االنتخابية، إىل جانب املصادقة على مجيع اإلجراءات الالزمة للعوأناط ا .  جلنة دائمة2005
اإلشراف واملراقبة العامة على سري العملية االنتخابية، مبراحلها املختلفة، والتأكد من إجرائها تبعاً للقانون، 

املصادقة واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، ب وكلفها
 وجود قانون انتخابات عصري وواضح ضرورة  هو الدرس املستفاد.اعالوإعلى نتائج االنتخابات 

                                                 
  . بشأن االنتخابات على نفس السمات يف أعضاء جلنة االنتخابات2005 لسنة 9 من قانون رقم 19 و18حافظت املواد رقم  1
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واحلكومة والقوى االنتخابات يوفر الشفافية لعمل جلنة االنتخابات وحيدد املسؤوليات كل من جلنة 
 . األمنية وحيد من تدخل احلكومة يف عمل اللجنة

جنة االنتخابات املركزية، وخيضع إلشرافها، يعترب مكتب االنتخابات املركزي اجلهاز اإلداري والتنفيذي للو
ويتوىل مكتب االنتخابات املركزي إعداد اخلطط واإلجراءات واألنظمة الالزمة وتطبيقها . ويرأسه مدير تنفيذي

   .بعد مصادقة جلنة االنتخابات عليها
مت تعيني واملركزية،  باتاملدير التنفيذي الشخص املسؤول عن اجلهاز اإلداري والتنفيذي يف جلنة االنتخاويعترب 

ملني يف ا تعيني بقية طواقم العمتو. 2004 أكتوبر/ احملامي عمار الدويك من قبل أعضاء اللجنة يف تشرين األول
راعي مبدأ اإلعالن عن الوظائف يف الذي يلتوظيف املقر من جلنة االنتخابات اإلدارة االنتخابية وفقا لنظام ا

نة االلكتروين حمددا الشروط الواجب توفرها يف املتقدمني لشغل الوظيفة املعلن  موقع اللجىالصحف اليومية وعل
 أي أن اللجنة باعتمادها هذه .عنها، ومبدأ االختيار وإجراء املقابلة لتعيني األشخاص املراد شغلهم للوظيفة

ت كان التوظيف يف يف وق) املتقدمني للوظائف يف اللجنة(الطريقة عملت على منح فرصة متكافئة أمام اجلميع 
وتكمن أمهية هذا اإلجراء مبنح درجة عالية من الشفافية يف . السلطة الفلسطينية يعتمد على احملسوبية والواسطة

  .حمدد على تنظيم سياسي أفراد حمسوبنيالتوظيف وعدم االقتصار على توظيف 
ابلة للتجديد بعد التقييم كل ستة كما أنه مت تعيني كافة املوظفني مبوجب عقود عمل مؤقتة مدا ستة أشهر ق

وقد عزز ذلك من حرص املوظفني على بذل كل اجلهود للبقاء يف الوظيفة ذات االمتيازات املالية اجليدة . أشهر
مقارنة مع رواتب القطاع العام، كما أا وفرت هامشا جيدا للجنة يف حتديد كفاءة ومهنية الطواقم اإلدارية 

 ويعزى هذا .عملال املوظفني الذين مل يثبتوا الكفاءة واملهنية واحليادية املطلوبة يف والقدرة على االستغناء عن
عند تأسيسها عدم إميان أعضاء اللجنة باستكمال إجراءات العملية االنتخابية ) 1: (اإلجراء العتبارات تقنية هي

هت االنتخابات فإا ال حاجة أن اللجنة إذا ما استكملت إجراءات العملية االنتخابية وانت) 2(و. 2002عام 
  . لطاقم كبري ليس له عمل على مدار أربع سنوات ما يعين بطالة مقنعة يف توظيفهم

  
 كما تعترب ،جيتمع أعضاء جلنة االنتخابات املركزية بشكل دوري مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيس اللجنةو

 لالنتخابات الرئاسية أو التشريعية، أو ألية انتخابات اللجنة يف حالة انعقاد دائم منذ حلظة اإلعالن عن الدعوة
واملصادقة على  مجيع اإلجراءات الالزمة للعملية االنتخابية، وإقرارتقوم اللجنة مبناقشة . فرعية أو تكميلية

ا ت بكافة أعضائها هو فاعلية جلنة االنتخابالدرس املستفاد .تعلقة باألمور اخلاصة بسياسات اللجنةاملقرارات ال
إىل أن القرارات تقر بطريقة دميقراطية،  يف اختاذ القرارات باإلضافةوعدم هيمنة رئيس اللجنة على أعمال اللجنة 

  .وأن اإلشكاليات يتم معاجلتها باستمرار وعدم تراكمها
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ة، ونظراً الهتمام جلنة االنتخابات املركزية بتحقيق أعلى درجات الشفافية مع شركائها يف العملية االنتخابي
الهتمام األحزاب السياسية والعديد من األشخاص بالعملية االنتخابية جبلسات جلنة االنتخابات املركزية، و
هام يف الدرس املستفاد أن حق االطالع على املعلومات عامل  .على الصفحة اإللكترونيةت اللجنة قراراا شرن

 اللجنة ومينح الوقت الكايف لألطراف املعنية تعزيز مصداقية اللجنة كما أنه يساعد على االلتزام بقرارات
  .لالعتراض على قرارات اللجنة يف الوقت املناسبباالنتخابات 

  
تسجيل ناخبني، قبول طلبات (متّ وضع اخلطط والتصورات واإلجراءات الالزمة للعمليات االنتخابية املختلفة 

كما أعدت اللجنة خطة مفصلة حول أعداد . ا وتنفيذه)ترشيح، اقتراع، فرز، اعتماد مراقبني وأحزاب سياسية
وأماكن توزيع مراكز االقتراع والتسجيل على كافة التجمعات السكانية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدلة 

 متّ إعداد املواد اإلعالمية اليت متّ كما. ومواد تدريبية للطواقم اليت متّ تعيينها إلجراء التسجيل واالقتراع والفرز
ها يف محالت التوعية والتثقيف اليت نظمتها اللجنة بغرض توعية املواطنني بأمهية االنتخاب وكيفية استخدام

  :ولتحقيق هذين اهلدفني اعتمدت اللجنة املبادئ التالية. ممارسة حقهم
 جلنة االنتخابات املركزية قانون االنتخابات الفلسطيين واملعايري الدولية كأساس لنظامها تعتمدا .1

الذي حيكم عملها، وكانت االستقاللية واحليادية واملهنية والشفافية هي احملاور األساسية الداخلي 
 مما يؤكد على أمهية للمبادئ والسياسات اليت اتبعتها اللجنة يف تسيري عملها وإدارا للعملية االنتخابية

  .وجود واحترام مرجعية قانونية لعمل جلان االنتخابات
ع كل موظف يتم تعيينه يف اللجنة على تعهد يلتزم يوق سبيل تعزيز استقالليتها، تاعتمدت اللجنة، يف .2

. بالعمل حبيادية ونزاهة وأمانة وعدم حماباة أي مرشح أو حزب سياسي على حساب اآلخر"مبوجبه 
أو حياد جلنة االنتخابات /وعدم القيام بأي تصرف من شأنه اإلساءة إىل نزاهة العملية االنتخابية و

 ويف حالة خمالفة أحد العاملني هلذا التعهد باعتباره شرطا من شروط الوظيفة فإنه يفقد ."استقالهلاو
 اللجنة يف إدارة العملية معاحليادية املطلوب يف عمل اللجنة وموظفيها وبالتايل عدم أهليته للعمل 

  .االنتخابية ما ينتج عنه فصل هذا املوظف من العمل
يقتصر على اجلانب التقين واإلداري والتنفيذي من العملية االنتخابية، أي أا  اعتربت اللجنة أن عملها .3

 تأخذ أي ملفاللجنة . ليست جهة خمتصة بوضع القانون االنتخايب أو تعديله، بل هي تعمل مبوجبه
موقف جتاه شكل النظام االنتخايب الذي جيب تبنيه، أو حول عدد أعضاء الس التشريعي أو حول 

. 2005 خالل مناقشات الس التشريعي إلقرار قانون االنتخابات الذي صدر عام  كوتا للمرأةمنح
 مارس/  آذار24مذكرة بتاريخ باعتبارها جهة اختصاص قدمت جلنة االنتخابات املركزية لكن 

ل  إىل اللجنة القانونية يف الس التشريعي حول قانون االنتخابات تبني فيها وجهة نظرها حو2004
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الدرس املستفاد هو  . أكثر شفافية وقابلية للتطبيقاإلجراءات حبيث تكون اجلوانب اإلجرائية يف القانون
ضرورة أن يكون دور اللجنة كطرف حمايد تقين يتعلق بإجراءات هدفها إجناح العملية االنتخابية، وهذا 

ن ينظر إليه لصاحل طرف األمر حيول دون وجود أي نوع من تضارب املصاحل أو التدخل الذي ميكن أ
  .سياسي على حساب آخر 

 اللجنة على توخي الشفافية يف كل ممارساا ومراحل عملها، ابتداًء بالسياسة املالية ومروراً تحرص .4
بتنظيم عملية تسجيل مفتوحة ملراقبة اهليئات احمللية والدولية  اءات التوظيف والعطاءات، وانتهاءبإجر

كذلك حرصت اللجنة على نشر نتائج التسجيل وإطالع كافة . إلعالمواهليئات احلزبية ووسائل ا
  .األطراف املعنية على أي تعديل يف إجراءاا أو أي إجراء جديد تقوم به

  حماور عمل جلنة االنتخابات: ثانيا
 واالنتخابات 9/1/2005أشرفت جلنة االنتخابات املركزية على االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف 

 ويف سبيل ذلك قامت باإلجراءات املطلوبة منها قانونا وفقا لآلليات 25/1/2006ة اليت جرت يف التشريعي
  : التالية

 تسجيل الناخبني. 1
 مرات بسبب 9 أعادت اللجنة فتح مراكز التسجيل أكثر من مرة فقد تكررت هذه العملية 2005خالل سنة 

ابات الذي أعاد اعتماد سجل الناخبني فقط وألغى اعتماد تغيري مواعيد االنتخابات العامة وتعديل قانون االنتخ
السجل املدين حيث كانت آخر عملية تسجيل قبل االنتخابات بشهر فتحت يف مكاتب الدوائر االنتخابية الستة 

إن الدرس املستفاد من هذه املرحلة أنه يف حال وجود إرادة ). 18/12/2005- 16(عشر ملدة ثالثة أيام 
طة احلاكمة بإجراء االنتخابات يكمن تكرار اإلجراءات الفنية بنفس قواعد العمل املعتاد إلجناح سياسية لدى السل

اللجنة يف عمل الشفافية العملية االنتخابية كخطوة مهمة يف تعزيز االستقرار أو للوصول إىل االستقرار، كما أن 
 التسجيل والتأكد من سالمتها وقانونيتهااال للمراقبني ووكالء األحزاب السياسية مراقبة عملية من إتاحة 

  .  الثقة العامة بالعملية االنتخابيةساهم يف تعزيزت
  :يهاحدود الصرف عل ومتويل احلمالت االنتخابية .2

تقوم اللجنة باستالم التقارير املالية من املرشحني املتعلقة بتمويل احلملة والنفقات اليت قام ا املرشحون والقوائم 
 ومل يكن حيدد 2005ابية، استلمت اللجنة التقارير املالية اخلاصة مبرشحي االنتخابات الرئاسية لسنة االنتخ

لكن قانون االنتخابات لسنة  . حد أقصى لإلنفاق يف احلملة االنتخابية1995قانون االنتخابات العامة لسنة 
 ألف دوالر أمريكي، أما 60يف الدوائر  حدا لإلنفاق يف احلملة االنتخابية حبيث ال يتجاوز املرشح ع وض2005

وجهت جلنة  بالنسبة للقوائم االنتخابية على مستوى الوطن فإنه ال جيوز أن تتجاوز املليون دوالر أمريكي، وقد
االنتخابات املركزية رسالة إىل املرشحني وممثلي القوائم االنتخابية اليت شاركت يف االنتخابات التشريعية األخرية 
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رير مالية إىل اللجنة مفصلة جبميع مصادر التمويل والنفقات على احلملة االنتخابية، خالل مدة أقصاها تقدمي تقال
 بعثت برسالة أخرى تذكريية 14/3/2006 ويف .2006فرباير /  شباط27اية دوام يوم االثنني املوافق 

لية املقدمة من املرشحني على الكشوفات املااطلعت اللجنة  1/4/2006يف اجتماعها بتاريخ و. للمرشحني
املشاركني يف االنتخابات التشريعية، وتبني أن أحد املرشحني قد جتاوز حدود اإلنفاق على محلته االنتخابية 

  الدرس املستفاد. وقررت إحالته إىل النائب العام20052 من قانون االنتخابات لسنة 101خالفا ألحكام املادة 
ذ القانون واستمرار عملها إىل أن يتم إجناز كافة اإلجراءات االنتخابية ومتابعتها، هو التزام جلنة االنتخابات بتنفي

  . وتقدمي املخالفني ألحكام القانون للعدالة بإحالتهم إىل التحقيق اجلنائي
  
  النتائجإعالن. 3

 اهليئات احلزبية حيق لكل من الصحفيني ووكالء وممثليفيما . تتوىل جلنة كل حمطة اقتراع فرز الصندوق التابع هلا
واملرشحني املعتمدين واملراقبني احملليني والدوليني، حضور عملية الفرز داخل احملطات، وال جيوز التوقف عن 

ومن . إعالن نتيجة احملطة، ونقلها ملكتب الدائرة االنتخابية بعد ذلك يتم، عملية الفرز أو تأجيلها ألي سبب كان
بتجميع النتائج الواردة من الدوائر أوالً بأول، وتلتزم بنشر النتائج األولية يف مث تقوم جلنة االنتخابات املركزية 

وتكمن أمهية هذه اخلطوة اليت قامت ا اللجنة بنجاح يف  .االقتراع من انتهاء عملية  ساعة48موعد أقصاه 
ليني والدوليني لعملية الفرز التناسب الطردي ما بني الشفافية يف مسألة ضمان مراقبة ممثلي األحزاب واملرافقني احمل

 ومنع عمليات التزوير أو إتالف أوراق ،والرتاهة يف إعالن نتيجة االنتخابات يف كل حمطة ومركز اقتراع
 خالل عملية نقل صناديق االقتراع من احملطات ومراكز االقتراع إىل الدوائر االنتخابية يف ااالنتخاب أو استبداهل

ح األحزاب واملرشحني القدرة على معرفة النتائج األولية وحتديد موقعها من نتائج املدن الرئيسية، كما أنه مين
ما عزز من مصداقية جلنة االنتخابات جتاه املواطنني والقوى السياسية وابرز شفافية اإلجراءات اليت  .االنتخابات

  تقوم ا اللجنة
 املراقبة على العملية االنتخابية. 4

 مراقبا دوليا 832 هيئة غري حكومية و200 مراقبا حمليا ميثلون 7177اعتماد بركزية قامت جلنة االنتخابات امل
 مت اعتماد 2006أما يف االنتخابات التشريعية لسنة .  مراقبا من الضيوف الدوليني177 هيئة دولية و69ميثلون 

نحت فرصا كبرية ما يعين أا م. 2005 للرقابة يف االنتخابات الرئاسية عام  مراقب حملي ودويل18000
ملؤسسات اتمع املدين يف املشاركة يف العملية االنتخابية من خالل املراقبة على أداء اللجنة وتقييم التزامها 

 أمهية إن .ن املشاركة يف العملية االنتخابية كاألحزاب والسلطة احلاكمة واملرشحني بالقانواألطرافوالتزام 
                                                 

نتخابية إال يف حيظر على أي قائمة أو أي مرشح لالنتخابات الصرف على محلته اال"  بشأن االنتخابات على أنه2005 لسنة 9 من قانون رقم 101تنص املادة  2
ستون . 2. أو القائمة االنتخابية/ مليون دوالر أمريكي أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا للصرف على احلملة االنتخابية للمرشح ملنصب الرئيس و. 1احلدود التالية

 .  لمرشح لعضوية الس يف الدوائر االنتخابيةألف دوالر أمريكي أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانون للصرف على احلملة االنتخابية ل
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 تكمن يف تعزيز مصداقية جهة اإلشراف على االنتخابات وأجهزة الدولة وفضح أي الرقابة على االنتخابات
  .يف العملية االنتخابيةتدخالت أو تالعب قد حيدث 

 
  3التمويل الدويل للجنة االنتخابات املركزية: ثالثا

 حيث وصل   2002كلي من الدول املاحنة منذ تأسيسها عام        شبه  اعتمدت جلنة االنتخابات املركزية على متويل       
سـوى  ) وزارة املالية  (ة فلم تستلم من السلطة الفلسطيني      مليون دوالر أمريكي   25جمموع الدعم املقدم حوايل     

وارتأت اللجنة منذ بداية تأسيسها أن أي متويل لعملـها          .  ألف دوالر أمريكي كمصارف تأسيسية     250حوايل  
وزارة املالية باعتبار أن هذا التمويل هو للـسلطة         أو  /جيب أن يتم من خالل اتفاقيات توقع مع وزارة التخطيط و          

وقد مت تثبيت ذلك يف أول اتفاقية عقدا اللجنة عرب وزارة املالية مع االحتاد األورويب حبيث                . الوطنية الفلسطينية 
جنـة  مت االتفاق على إيداع األموال احملولة من الدولة املاحنة إىل حساب اخلزينة العام املوحد يف صندوق خاص بل      

االنتخابات املركزية، ومن مث حتول وزارة املالية األموال املرصودة للجنة بناًء على طلب حتويل من اللجنة حسب                 
 أبعد اللجنة عن التعامل املباشر مع التمويل والذي قـد           قرار اللجنة بإيداع التمويل يف وزارة املالية      إن   .حاجتها

ل القوى السياسية للجنة بتبعيتها إىل جهات التمويل األجنبيـة       يشكل مدخال لربوز مظاهر فساد واامات من قب       
  .   ما قد يولد شكوكا لدى هذه القوى

وتقوم اللجنة بتقدمي تقرير شهري لوزارة املالية يوضح كل األعمال والنشاطات اليت قامت ا جلنة االنتخابـات                 
ا توضح اللجنة يف التقرير كيفية الصرف من        املركزية وتكاليف كل نشاط واألموال املخصصة هلا يف املوازنة، كم         

أموال كل جهة ماحنة، وبدورها تقوم وزارة املالية بتقدمي هذا التقرير إىل اجلهات املاحنة، ويتم عقد اجتماع للجنة        
تنسيق املشاريع املتفق عليها مع االحتاد األورويب واليت تتكون من ممثلني عن جلنة االنتخابـات املركزيـة ووزارة           

الية واجلهات املاحنة يتم خالله من مناقشة التقرير واحلسابات الشهرية، كما جتري الرقابة املالية مـن خـالل                  امل
شركة تدقيق حسابات خارجي تتعاقد معها وزارة املالية وتقدم تقريرها إىل وزارة املالية واللجنة، وجتري الشركة                

نفصل على بعض املشاريع بناء على طلـب اجلهـة          كما انه يوجد تدقيق خاص م     . تدقيقاً لكل حسابات اللجنة   
   .املاحنة وفقاً لالتفاق املوقع مع وزارة املالية ووزارة التخطيط الفلسطينية

عززت عملية حتديد قنوات التمويل من خالل وزارة املالية عملية ضبط التمويل واعتبار وزارة املالية هي جهـة                  
  . ابات كما أا حدت من تدخل املاحنني يف نشاطات اللجنة والتحكم االرقابة املالية اليت ختضع هلا جلنة االنتخ

 تتكون اجلهات املاحنة للجنة االنتخابات املركزية من االحتاد األورويب كجهة رئيسية، واليابان والدمنارك 
 األمريكيةت والوالياوالنرويج والسويد وهولندا وكندا واستراليا وايطاليا، وتقدمت كل من اليابان والدمنارك 

 مساعدات عينية عن طريق برنامج األمم املتحدة بتقدمي) UNDP(وبرنامج األمم املتحدة للتنمية املتحدة 

                                                 
 30/3/2006مقابلة مع السيد عمار دويك املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية بتاريخ  3
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 .وفقاً لآلليات املتبعة املذكورة سابقا) usaid(وكذلك الدعم املقدم للجنة من وكالة التنمية األمريكية للتنمية 
أن تكون أوروبية املنشأ على سبيل املثال شراء السيارات أو من  اشترط االحتاد األورويب شراء املواد بيف حني

قص هذا الشرط من مهنية وحيادية اللجنة باعتبار أنه ال يوجد شرط جوهري يتعلق تإنتاج حملي وإن مل ين
بالعملية االنتخابية لكن هذه الشروط قد تؤدي يف بعض األحيان عندما تتعلق بفرض التأهيل وتعيني خرباء من 

اجلدول انظر (. ل املاحنة واكتساب اخلربات منها وحدها للحيلولة دون استقاللية هذه املؤسسات وحيادهاالدو
  )التايل

  4من اجلهات املاحنةللجنة املقدم املايل  حجم الدعم :1جدول رقم  
  املبالغ بالدوالر  اجلهة  الرقم
 694,319  استراليا  1
  786,659  كندا  2
 2,002,972  الدمنارك  3
  14,026,128  االحتاد األورويب  4
 600,000  ايطاليا  5
 648,129  اليابان  6
 1,053,763  هولندا  7
 1,595,115  النرويج  8
 1,424,066  السويد  9
 190,000  تركيا  10
 106,414  بريطانيا  11
 usaid( 293,477(الواليات األمريكية املتحدة   12
 251,320  ةوزارة املالية الفلسطيني  13
14  UNDP -680,000   ممول من اليابان 
15  UNDP -214,783  ممول من الدمنارك 
16  UNDP 463,431 

 25,030,576 اموع 

  
، وهي الفترة الـيت غطـت   28/2/2005 -27/10/2002ويبني التقرير املايل للنفقات اإلمجالية عن الفترة  

 ألف دوالر   332 مليونو 12ة تقدر حبوايل    مرحلة تأسيس اللجنة وإجراء االنتخابات الرئاسية، أن نفقات اللجن        
أمريكي، وهي نصف ما حصلت عليه اللجنة خالل السنوات املاضية كان أكثر من ربعها نفقـات تأسيـسية                   

   5). مليون دوالر5حوايل (
                                                 

 . 2006، رام اله، وثيقة مت احلصول عليها من جلنة االنتخابات املركزية 4
 www.elections.psعلى املوقع االلكتروين للجنة االنتخابات " 28/2/2005-27/10/2002 "ةاإلمجاليالنفقات (انظر تقرير جلنة االنتخابات املركزية  5
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  عمل اللجنةاليت واجهت العوائق : رابعا
ود احتالل وحالة صراع ليس فقط مع تواجه حماولة بناء نظام سياسي قائم على الشرعية االنتخابية، يف ظل وج

االحتالل بل بني القوى السياسية يف السلطة الفلسطينية على اكتساب الشرعية الثورية، العديد من العوائق تشكل 
  .مبا فيها عمل اللجنةسري العملية االنتخابية اليت تعرق املعيقات  ممارسات االحتالل وتضيقانه أهم 

  جدار الفصل العنصري. 1
عقبة رئيسية يف بعض املناطق أمام إجناز العملية االنتخابية بشكل حر وشفاف، خصوصاً الفصل جلدار شكل ا

املناطق السكنية خلف  حيث أصبحت بعض .أثناء تسجيل الناخبني ومحلة التوعية والتثقيف وعملية االقتراع
بفتح البوابات للدخول كمها اجلدار ما جعل سلطات االحتالل تتحكم بالدخول واخلروج من هذه املناطق من حت

نقل نتائج الفرز يف األوقات التنقل لطواقم تسجيل الناخبني ومن مث حمددة ما عطل عملية غري واملغادرة يف أوقات 
إن استمرار الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ويف نفس الوقت البدء يف البناء يشكل منوذجا فريدا يف . احملددة

ر إذ يرتبط االعمار أو إعادة االعمار يف فلسطني بشكل وثيق بعملية السالم والتفامهات إطار عملية إعادة االعما
  .    الفلسطينية اإلسرائيلية

  منع عمل اللجنة يف مدينة القدس. 2
 القدس وأغلقت مراكز التسجيل طواقم جلنة االنتخابات املركزية من العمل داخل مدينةمنعت سلطات االحتالل 

ظفي املراكز فيها، وأغلق قسم آخر من املراكز بسبب منع التجول املفروض على بعض ، واعتقلت موفيها
 يف مدينة القدس باإلدالء بأصوام يوم إن أمهية تسجيل الناخبني والسماح للمواطنني الفلسطينيني .املناطق

 املرحلة النهائية  قضايا احلل الدائم الذي مت تأجيل البت فيها إىلإحدىاالنتخابات تكمن يف اعتبار القدس 
فرض وجهة نظره على الطرف اآلخر باستخدام كل الوسائل ) الفلسطينيون واإلسرائيليون(وحياول كل طرف 

 أو منع اللجنة من العمل يف املدينة يعين عدم إجراء  مدينة القدسمنع الفلسطينيني يف حيث أن. املتاحة
  .يح للفلسطينيني إعادة االعماريت ومنع بناء نظام سياسي شرعي التشريعيةاالنتخابات 

  االعتداءات على مركز جلنة االنتخابات . 3
كز تسجيل يف العديد من املدن احدثت العديد من حوادث االعتداءات على مقرات الدوائر االنتخابية ومر

 أو  أغلبهم ممن ينتمون حلركة فتحمن قبل مسلحني فلسطينيني) نابلس ورفح ومدينة غزة والقدس(الفلسطينية 
 إغالق مكاتبها احتجاجا على هذه ت أعلنت جلنة االنتخاباتكرار عمليات االعتداءوإثر . ليشيا التابعة هلايامل

إن  .االعتداءات ومطالبة توفري األمن واحلماية وتوفر الضمانات لسالمة موظفيها ومكاتبها من أية اعتداءات
سات احلكم يف السلطة الفلسطينية شكال نقطتا احتدام املنافسة بني القوى السياسية املسلحة وضعف مؤس

 الفوضى الدخول يف صراع داخلي ما يبعد إىل قد تؤدي ةانتكاسضعف قد جتعال من االنتخابات التشريعية 
   . البدء بإعادة االعمار
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   أسباب جناح جلنة االنتخابات املركزية: خامسا
 إجنازا هامـاً حققتـه جلنـة        2006التشريعية عام    و 2005يعد جناح العملية االنتخابية بشقيها الرئاسي عام        

وتعـود أسـباب    . االنتخابات املركزية يف ظل الصعوبات العديدة اليت رافقت عمل اللجنة خالل الفترة املاضية            
النجاح إىل جتاوز اللجنة ملعظم العوائق النامجة عن استمرار الصراع وضـعف اجلهـاز املؤسـسي يف الـسلطة                   

 االنتفاضة اخلمس وضعف اإلطار القانوين وغياب الرقابة والشفافية يف اجناز األعمـال             الفلسطينية خالل سنوات  
متطلبات سـرعة االعمـار   ويف نفس الوقت احلاجة إىل إجراء االنتخابات لبناء نظام قائم على الشرعية ملواجهة            
هذا النجاح  عود  كما أنه ي   .توالرغبة يف اخلروج من الدمار وإعادة بناء املرافق العامة واملؤسسات وتفعيل اخلدما           

، وميكن حتديـد أهـم      املاحنني  لدعم  االستخدام األمثل   وللرئيس الفلسطيين حممود عباس     اإلرادة السياسية   لتوفر  
  :األسباب الدافعة لنجاح اللجنة بالتايل

 :تركيبة جلنة االنتخابات املركزية .1
 2002ركزية أحكام القانون حني شكلت عـام     احترم املرسوم الرئاسية املتعلق بتشكيل جلنة االنتخابات امل       

 باالعتماد على شخصيات عامة أكادميية وقضاة وحمامني، باإلضـافة إىل           2005ومن مث أعاد تشكيلها عام      
  6.أن أعضاء اللجنة من األشخاص الذين يشهد هلم بالكفاءة واملهنية

 الفصل يف عمل جلنة االنتخابات املركزية .2
هليئات العامة حني اعترب أعضاء جلنة االنتخابات املركزية أنفسهم إطاراً إشرافيا           قدمت اللجنة منوذجاً لعمل ا    
حيث عمدت اللجنة إىل الفصل بني اجلسم التشريعي والقـضائي يف اللجنـة             . يتابع عمل اإلدارة االنتخابية   

يـذي كافـة    وبني اجلسم التنفيذي الذي يعرف باإلدارة التنفيذية ومنح املـدير التنف          ) وهم أعضاء اللجنة  (
الصالحيات التنفيذية املتعلقة باإلدارة دون تدخل منها، وبقيت اللجنة إطارا إشرافيا سواء باعتماد األنظمـة               

  .املختلفة لعمل جلنة االنتخابات أو النظر يف الطعون االنتخابية وفقاً ألحكام قانون االنتخابات العامة
 الشفافية يف تعامل اللجنة مع كل القضايا .3

نة على إصدار نظام داخلي لعمل جلنة االنتخابات حددت فيه إطار عملـها وطريقـة اختـاذ                 عملت اللج 
كمـا أـا    . القرارات، حدود املسؤوليات والتبعات لعمل كل من جلنة االنتخابات واإلدارة االنتخابيـة           
  .املشترياتأصدرت العديد من األنظمة املنظمة لعمل اإلدارة االنتخابية كالنظام املايل ونظام التوظيف و

وعمدت اللجنة تقدمي كافة القرارات معللة عرب وسائل اإلعالم املختلفة وعلى الصفحة االلكترونية للجنـة               
)website (ا وفقاً لربنامج زمين حمدد واإلعالن عن كافة اخلطوات اليت تقوم.  
 متتع اللجنة باالستقاللية عن السلطة .4

                                                 
 14، ص41، سلسلة تقارير خاصة 2005انظر تقرير اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن حول االنتخابات الفلسطينية يف العام  6
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من قـانون االنتخابـات     ) 22(جسيد الفعلي ألحكام املادة     عملت اللجنة خالل السنوات املاضية على الت      
 اليت متنح جلنة االنتخابات الشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري، وقد ساعد            2005العامة لسنة   

هذا التوجه جمموعة من العوامل منها شخصية رئيس اللجنة وأعضائها واملدير التنفيذي وعدم اعتماد اللجنة               
، وتوفر إرادة سياسية لدى رئيس السلطة وجملـس  )املاحنني(ة السلطة بل على الدعم املايل الدويل    على موازن 

  .الوزراء لدعم احلفظ على استقاللية اللجنة
 حساسية الوضع السياسي واحتدام املنافسة على السلطة .5

سـتمرار يف   جعل حساسية الوضع السياسي والتنافس بني األحزاب والفصال الفلسطينية كحركة فـتح لال            
السلطة وحركة محاس لتثبيت شرعيتها عرب االنتخابات وتكريس نفسها كحزب كبري ومنافس حلركة فتح،              
وحبث األحزاب الصغرية لتحديد حجمها داخل الساحة السياسية جعل اللجنة تعمد إىل التمسك بالقـانون               

ستخدام القوة وختريب االنتخابات    ال) األحزاب(محاية هلا من االامات والتشكيك وخوفاً من جلوء البعض          
  .وعمل اللجنة

 الشراكة مع مؤسسات اتمع املدين .6
عمدت جلنة االنتخابات املركزية إىل تكريس شراكة مع كافـة مؤسـسات اتمـع املـدين لألحـزاب                  
 واملؤسسات األهلية واإلعالم واملراقبني احملليني والدوليني وإطالعهم على كافة التطورات وتفاصيل عمـل            

كما طلبت اللجنة من هذه اهليئات واملؤسسات اعتماد ممثلني هلا لدى جلنة االنتخابات املركزيـة يف          . اللجنة
  .االجتماعات اليت تعقدها اللجنة بالشراكة معهم بشكل مستمر خالل املرحلة السابقة

 اإلرادة السياسية إلجراء االنتخابات .7
طيين احلايل حممود عباس واليت جتسدت بالدعم الالحمـدود  أثرت بشكل كبري اإلرادة السياسية للرئيس الفلس   

لعمل اللجنة وبإصراره على إجناز االنتخابات يف موعدها وفق أعلى معايري الرتاهة وااللتزام بالقانون باإلضافة      
حلماية مقر اللجنة على    ) 17القوة  (إىل توفري محاية أمنية للجنة بفرز عدد من عناصر حرس الرئيس اخلاص             

  .ح عمل اللجنة وإجناز االنتخابات التشريعيةإجنا
 الدعم الدويل للجنة .8

شكل الدعم السياسي واملايل الدويل للجنة االنتخابات عامالً هاماً يف إجناح عملها ومتثل هذا الدعم بشكل                
 واضح بزيارة وفود رمسية عديدة من دول العامل املختلفة كانت أبرزها زيارة وزراء خارجية كل من اململكة                

، وأسبانيا، وكندا، وأملانيا، وتركيا ووزير خارجية االحتـاد األورويب خـافيري سـوالنا،              )بريطانياً(املتحدة  
ومفوضية العالقات اخلارجية، ووزير اخلارجية األمريكي السابق كولن باول، وهذه الزيارات أعطت رسالة             

دافعاً هاماً للحيلولـة دون التـدخل يف        واضحة للسلطة الفلسطينية على أمهية العمل الذي تقوم به اللجنة و          
  .كما شكل الدعم املايل للجنة من الدول املاحنة عامال مهما يف دعم استقالليها وحيادها. عملها
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   تعريف بأعضاء اللجنة1ملحق رقم 

يعترب .  املتحدة حاصل على شهادة الدكتوراة يف الفيزياء من جامعة بريدو يف الواليات          : )رئيس اللجنة (حنا ناصر . د. 1
قامت السلطات  . 2004الدكتور ناصر مؤسس جامعة بريزيت وشغل منصب أول رئيس هلا حىت تقاعده يف أيلول عام                

، وخالهلا انتخب مرتني لعضوية اللجنة      1993 وحىت عام    1974اإلسرائيلية بإبعاده خارج الوطن خالل الفترة من عام         
ز كعضو ناشط يف احتاد اجلامعات الدويل وشغل فيها منصب نائـب الـرئيس يف   بر. التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

  .2004-2000الفترة ما بني األعوام 

 يف علم اللغويات التطبيقية من جامعة النكستر يف         الدكتوراهحاصل على شهادة    : )األمني العام (رامي احلمد اهللا    . د. 2
وهو عضو بارز يف العديد من املؤسـسات        . طنية يف مدينة نابلس   يشغل أيضاً منصب رئيس جامعة النجاح الو      . بريطانيا

كما يشغل أيضاً منصب رئـيس جملـس إدارة سـوق           . األكادميية اليت ترتبط بعالقات تعاون مع اجلامعات الفلسطينية       
  .فلسطني لألوراق املالية

وقاضـياً  ) رئيس هيئة ( حاصل على ليسانس حقوق من جامعة اإلسكندرية، ويعمل مستشاراً   :القاضي إسحاق مهنا  . 3
  .يف حمكمة االستئناف يف غزة

قاضٍٍ متمرس ومستشار يف احملكمة العليا ومدرب يف برنامج التعليم القضائي يف معهد احلقوق              :القاضي أسعد مبارك  . 4
 املتحـدة   حاصل على شهادة يف التدريب القضائي من الكلية القضائية الوطنية يف نيفادا بالواليـات             . يف جامعة بريزيت  

  .األمريكية، وحاصل على شهادة املاجستري من جامعة بريوت العربية

حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة دمشق، وتشغل حالياً منصب قاض يف حمكمـة              : القاضي إميان ناصر الدين   . 5
  .االستئناف يف مدينة رام اهللا

بريوت العربية، وله العديـد مـن الدراسـات         حاصل على شهادة يف القانون من جامعة        : القاضي عبد اهللا غزالن   . 6
ويترأس حاليـاً مجعيـة   . عمل كمحامٍ وقاضٍ وحاصل على إجازة احملاماة للترافع يف احملاكم الشرعية والنظامية      . القانونية

  .القضاة الفلسطينيني

يف بريوت، وشـهادة    حاصلة على شهادة ماجستري يف األدب اإلجنليزي من اجلامعة األمريكية           : السيدة مليس العلمي  . 7
تشغل منصب املدير العام للهيئة الفلـسطينية املـستقلة         . ماجستري يف علم التطبيقات اللغوية من جامعة أدنربة يف بريطانيا         

 وحىت اآلن، وقد ترأست سابقاً برنامج التعليم امليداين يف وكالة غوث وتشغيل الالجئني              2004حلقوق املواطن منذ متوز     
  ).األونروا( 
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حاصل على درجة الليسانس يف احلقوق من جامعة عني مشس يف القاهرة، ويعمـل حاليـاً                : قاضي مازن سيسامل  ال. 8
  .يف حمكمة االستئناف يف غزة) قاضياً( مستشاراً 

حاصل على شهادة الدكتوراة يف األحياء التحليلية من جامعة ويست فريجينيا يف الواليات املتحـدة               : حممد شبري . د. 9
استقالته من  حممد شبري   .  د قدم.2005وشغل منصب رئيس اجلامعة اإلسالمية يف غزة حىت تقاعده يف أيلول            . األمريكية

 إثر تقاعده من اجلامعة اإلسالمية يف غـزة وذلـك للتفـرغ لألحبـاث               2005 آب   27جلنة االنتخابات املركزية يف     
  2005 كانون األول 13وقد قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية االستقالة يف  .األكادميية

 
 


