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  مقدمــــة

  
 من ممارسة دورها الرقابي على انتخابات الهيئات        الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    تهدف  
وعية لضمان سالمة   نتخابية، يتسم بالحياد واإلستقالل والموض    إجراء تقييم شامل للعملية اإل    إلى  المحلية  

كما تهدف الهيئة من رقابتها على اإلنتخابات إلى تعزيز ثقة المواطنين بهذه العمليـة،              . كافة إجراءاتها 
المحلية في مراحلهـا     بالرقابة على انتخابات الهيئات       الهيئة لقد قامت . عهم على القبول بنتائجها   يوتشج

ماَ موضوعياً لهذه المراحل، ورصدت كافة الخروقـات        يالسابقة، وأصدرت تقاريرها التي تضمنت تقي     
  .والتجاوزات القانونية التي برزت خالل المرحلتين السابقتين

  
  كونها في هـذه    ،تكتسب عملية الرقابة على انتخابات الهيئات المحلية في مرحلتها الثالثة أهمية خاصة           

 اللجنة العليا لإلنتخابات نتخابية على اختالف مستوياتها، وتفحص أداء المرة تركز على إدارة العملية اإل     
 وقدرتها على القيام بدورها بحيادية وموضوعية، بعيداً عن أي شكل مـن أشـكال               ،وفعاليتهاالمحلية،  
هذا باإلضافة  . رض لها  التي يمكن أن تتع    ، الرضوخ ألي شكل من أشكال الضغوط السياسية       أوالتحيز  

 التي  ،إلى وجوب التأكد من تمتع طاقم موظفي إدارة اإلنتخابات بالخبرات والمؤهالت والتدريب الكافي            
  .كافة مراحلهافي   وإدارتها العملية اإلنتخابيةعلىاإلشراف في  القيام بدوره ذا الطاقمتسمح له
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  رـــذا التقريــداد هــإعي ـل فــة العمــآلي
  

جـراءات   بـالخطوات واإل الهيئـة  إعداد هذا التقرير الخاص بإدارة العملية اإلنتخابية، قامت         جلأمن  
  :التالية

  
ـ     إجراؤهانتخابات والتعديالت التي تم     دراسة قانون اإل  . 1 ادات  عليه، والتعليمات والتفسيرات واإلرش

 اإلدارة فـي    ملطواقجيهها  نتخابات المحلية والمكتب التنفيذي، وتم تو      لإل التي صدرت عن اللجنة العليا    
هذا إضافة إلى مراجعة كافة المراسيم الرئاسية،       . نتخابات للطاقم العامل على اإل    اإلداريتسلسل الهيكل   

  .والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص
نتخابات المحلية، ومراسالتها مـع جهـات    محاضر اجتماعات اللجنة العليا لإل     االطالع على بعض     .2
كذلك اإلطالع على نشراتها اإلرشادية والتوضيحية واإلعالمية الخاصـة بالمرحلـة           . يئات مختلفة وه

  .الثالثة من انتخابات الهيئات المحلية
 إجراء مقابالت شخصية مع رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، وعدد مـن أعـضاء اللجنـة،                 .3

نتخابيـة  دد من رؤساء وأعضاء من اللجان اإل       وع  للجنة، وأعضاء في المكتب،    يومدير المكتب التنفيذ  
  .في عدد من دوائر محافظات الضفة الغربية

نتخابات من مختلف   عضاء من قوائم مرشحة لخوض هذه اإل       وأ ن إجراء مقابالت شخصية مع منسقي     .4
  .القوائم، ومن مناطق متعددة

قتـراع  ابعة ومراقبة عمليتـي اإل    ، لمت  دائرة انتخابية في يوم اإلقتراع     25 نشر مراقبين محليين في      .5
  .وفرز األصوات في هذا اليوم

  

  يـــاق التاريخــي السيــة فـة الفلسطينيـــات المحليـالهيئ
  

تعود جذور نشأة الهيئات المحلية الفلسطينية الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبالذات فـي                
م صدرت مجموعة مـن القـوانين واألوامـر          ث .1877 الذي صدر في العام      قانون البلديات العثماني  

ين وحتى نهايـة الحكـم      دارية والعسكرية عن السلطات المتعاقبة التي حكمت فلسطين منذ ذلك الح          اإل
إلى أن هـذه    شاروا  أ ،ن معظم الذين تناولوا هذه الفترة بالدراسة والتحليل       أ ماعل. سرائيليالعسكري اإل 
 وترسيخ هيئات محلية تقوم بـدورها فـي خدمـة مـصالح             لى بناء إنظمة لم تكن تهدف     القوانين واأل 
جل بناء هياكل تستخدمها    إنها كانت من أ    وتوفير حقوقهم ومطالبهم المعيشية والحياتية، بل        ،المواطنين

  .دامة وبقاء سيطرتها عليهأجل إفي التحكم بالمجتمع الفلسطيني، من 
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 دخلت ،1994ئيل في الرابع من أيار عام وإسرااتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع 
حالـة  إ تمـت    ،تفاقيـة وبموجب هذه اإل  . الهيئات المحلية الفلسطينية في مرحلة جديدة ومختلفة نوعيا       

لمحليـة،  الصالحيات المتعلقة بالعديد من مجاالت حياة المجتمع الفلسطيني، ومن ضـمنها الهيئـات ا             
  .تفاقية على تلك اإلاؤها بناءنشللسلطة الوطنية الفلسطينية التي تم إ

 مـن العقبـات     اً واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية عـدد      ،وعند استالمها لصالحياتها في هذا المجال     
  : وهي،يجاد الحلول لهات التي يجب عليها التعامل معها وإوالتحديا

لسلطات ا درة عن  الصا وامر والقرارات  اإلرث القانوني المتراكم من خالل األنظمة والتشريعات واأل        -
  .المختلفة التي حكمت فلسطين

  . والتي لم تتغير عبر عدة عقود من الزمن،داري والجغرافي لهذه الهيئات حالة التقسيم اإل-
  . البنية التحتية شبه المدمرة لهذه الهيئات المحلية-
  

لمناسبة لتغييـر   رضية ا يجاد األ إل في عدة اتجاهات في محاولة منها        الفلسطينيةعملت السلطة الوطنية    
 مجتمع الفلسطيني في شتى المجاالت، وبصورة تتناسب مع التطورات الحاصلة في ال،واقع هذه الهيئات 

، وعمدت الى تخصيص مبـالغ ماليـة كبيـرة مـن            نشاء وزارة باسم وزارة الحكم المحلي     بإ قامتو
ى سن العديد مـن القـوانين       لإجل ترميم وتطوير البنية التحتية، و     ، من أ  المساعدات الدولية المقدمة لها   

 وترقية وتوسـيع    ،والتشريعات لتنظيم عمل هذه الهيئات، وكذلك استحداث الكثير من المجالس المحلية          
  .عمالهاأدارتها وتسيير ، وتعيين مجالس مؤقتة إلالقائم منها

  
مل هذه دارة عالت والعقبات التي تعترض تنظيم وإ ن بدأت تظهر الى السطح العديد من المشك       لم تلبث أ  

تعالت و. لهادارة عم ، التي تم تعيينها إل    الهيئات، وفي مقدمتها تلك التي تتعلق بشرعية المجالس المؤقتة        
ال من خالل تنمية وتطوير إشكاالت التي تعاني منها لن يكون أن معالجة اإل صوات ورأتمن األالعديد 

 ،مـام المـواطنين  أاحة الفرصـة  تإوذلك من خالل . عالقتها بالمجتمع الذي تمثله وتعبر عن مصالحه   
. دارة وتنظيم عمل هذه الهيئاتهم في إلممارسة حقهم الطبيعي في انتخاب واختيار من يمثلهم ويعبر عن

جـراء  إ بـضرورة    وات المتواصلة من قبل قطاع واسع في المجتمع الفلسطيني        عومن هنا ظهرت الد   
 تم فيها انتخاب هذه المجالس كانـت عـام          خيرة التي تخابات عامة لهذه الهيئات، خاصة أن المرة األ       ان

ن غالبية المجالس التي تم انتخابها في ذلك العام لم تعد           أ أيضاسرائيلي، علما    خالل اإلحتالل اإل   1976
   .سباب وظروف عديدةألصالً  أموجودة
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  اتـــــنتخابي لإلـــار القانونــاإلط
  

 بـشأن   1996 لـسنة    )5(سطينية قانون رقم    ، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفل     16/12/1996بتاريخ  
ينظم القانون المذكور عملية انتخابات الهيئات المحلية منذ        . انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية    

نتخابات بلجنة انتخابات انون المذكور أناط مهمة إدارة اإلففي المادة الثانية من الق  . بدايتها وحتى نهايتها  
ن كما نظم القانو. برت المادة الخامسة منطقة كّل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة عتاالهيئات المحلية، و  

يح نتخاب، التسجيل وسجالت الناخبين، اإلعتراض على سجل الناخبين، الترش        المسائل الخاصة بحقّ اإل   
نتـائج  اإلقتراع، فرز األصوات، نتائج اإلنتخابات، الطعن في        نتخابية،  للرئاسة والعضوية، الدعاية اإل   

  .نتخابات، ومسائل أخرىاإل
  

 القاضي بتعـديل    ،2004 لسنة   )5(رقم   ، أصدر رئيس السلطة الوطنية القانون     1/12/2004وبتاريخ  
، ونـشر بتـاريخ   1996 لـسنة  )5(بعض أحكام قانون انتخابات مجـالس الهيئـات المحليـة رقـم         

 ).2005في شهر كانون ثـاني      تم نشر القانون المذكور     (، وأصبح نافذا من تاريخ نشره       5/12/2004
وقد تعرض التعديل المذكور إلى جملة من الموضوعات اإلجرائية، وبعض القضايا الموضوعية الهامة             

، )كوتـة نـسائية   (تخصيص مقعدين على األقل للنساء المترشحات في انتخاب الهيئات المحلية           : وهي
فقد .  من انتخابه مباشرة من قبل الناخبينوانتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين األعضاء الفائزين، بدال

مرأة يجب أن ال يقل تمثيل المرأة في أي         احيثما رشحت   :"  من القانون المعدل على    )28(نصت المادة   
". من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى األصوات مـن بـين المرشـحات                

 المجلس رئيسا له باألغلبية المطلقة لعدد أعـضائه،       ينتخب: " من القانون ذاته على    )31(ونصت المادة   
نتخابات بين الحـائزين علـى      األغلبية المطلقة تعاد اإل   وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على         

أعلى األصوات، ويكون المرشح الحائز على أعلى األصوات رئيساً للمجلس، وفـي حـال تـساوت                
  ".ختيار رئيس المجلس بالقرعةااألصوات يتم 

  

نتخابات مجالس الهيئات المحلية ا محل قانون 2005 لسنة   )10(، حل قانون رقم     15/8/2005 وبتاريخ
قـانون   29/8/2005بتـاريخ    ثم صدر    . والتعديالت التي طرأت عليه    ، المذكور 1996 لسنة   )5(رقم  

هـذا  ا  ومن أهم التعديالت التي جاء به     .  المذكور )10( القانون رقم    تضمن تعديالت جديدة على   الحق  
 بعد أن كان اإلنتخاب يتم على       ،القانون إعتماد أسلوب اإلنتخاب في الهيئات المحلية على أساس القوائم         

نتخاب المرأة في مجالس الهيئات المحلية، فبعـد أن منحهـا           د آلية جديدة ال   اعتماكما تم   . أساس فردي 
 جاء القانون المعـدل للقـانون        سالف الذكر مقعدين في كل دائرة إنتخابية،       2004القانون المعدل لعام    

  :  ما يلي منه على)1(الجديد ونص في المادة 
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في الهيئة المحلية التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعداً يجب أن ال يقل تمثيل المرأة         .1
 :عن مقعدين

  .إمرأة واحدة من بين الخمسة أسماء األولى في القائمة.  أ
  .أسماء التي تلي ذلكإمرأة واحدة من بين الخمسة .  ب
في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين                 .2

 .أعاله) ب(األسماء الخمسة التي يلي بند 

أعاله الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقـا للجـدول            ) 1(يستثنى من أحكام البند      .3
ختيار األماكن  ل تترك للقوائم اإلنتخابية حرية ا     خب، وفي هذا الحا   النهائي للناخبين عن ألف نا    

 .المخصصة للمرأة من بين مرشحيها

  
المذكور على ما   ) 10( من القانون رقم     )40(نتخاب األمي أو المعاق فقد نصت المادة        تعلق با أما فيما ي  

  :يلي
إلقتـراع بنفـسه، يمكنـه    إذا كان الناخب أميا أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة ا       .1

  .اإلستعانة بقريب له حتى الدرجة الثانية ليؤشر له على إسم القائمة التي يمليها عليه
دون اإلخالل بأحكام هذا القانون، للجنة اإلنتخابات المركزية وضع الضوابط القانونيـة التـي               .2

فة ألحكام هـذا    تراها مناسبة لضمان عدم استغالل تصويت األميين أو المعاقين الرتكاب مخال          
 ".القانون

  
عدل المتعلق   الذي يثار في هذا الصدد، هو أن إرباكا واضحا قد حدث في إقرار القانون الم               األمر الهام 

إلى أن القانون المعدل المذكور صدر متأخراً، صدر تعديل         إضافة  ف. ات المحلية المذكور  ئنتخاب الهي با
 ،موعد إلجراء المرحلة الثالثة من اإلنتخابات المحلية ك29/9هذا مع العلم أن تاريخ . 29/8آخر له في 

  .كان قد حدد قبل ذلك
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  ةـات المحليــات الهيئـــراء انتخابــجل إــمراح
  

سرائيلية التي تفـصل    طينية، وخاصة الحصار والحواجز اإل    راضي الفلس  للظروف القائمة في األ    نظراً
نتخابات لكافـة   أن إجراء هذه اإل   صبح واضحاً   عض، فقد أ  ة المختلفة عن بعضها الب    التجمعات الفلسطيني 

ن لم يكـن    أمر صعب جداً، إ    هو   ،1996لسنة  ) 5(المجالس في يوم واحد، كما نص عليه القانون رقم          
 بعض النصوص   ،ها الحقا على هذا القانون    رقراإ التعديالت التي جرى     ت فقد تضمن  ،ولذلك. مستحيالً
 الوضـع    علـى  على عدة مراحل بناء   نتخابات  حية إجراء هذه اإل   تتيح لوزير الحكم المحلي صال    التي  
   .نتخابات على مراحلأن تجري هذه اإلولذلك فقد تقرر . العام
  
ـ جرُأ في الضفة الغربيـة،      )26( هيئة محلية، منها     )36( نتخاباتى من اإل  ولألشملت المرحلة ا   - ت ي

بلغ  .27/1/2005  انتخاباتها بتاريختيجرأ ،خرى في غزةأ) 10(و ، 23/12/2004انتخاباتها بتاريخ 
) 255(تنافسوا علـى    ،  مرشحين) 1003( دائرة انتخابية في الضفة الغربية     )26(في  عدد المرشحين   

 مـا أ .مقترعاً) 143047(بلغ إجمالي عدد المقترعين في الضفة الغربية        و.  لمجالس هذه الهيئات   امقعد
اً لمجالس هـذه    مقعد) 118( تنافسوا على    ،مرشحا) 414( وصل عدد المرشحين     فقد ،في قطاع غزة  

 بلغت نسبة المشاركة في هذه المرحلة        عام، وبشكل .مقترعاً) 60480(وبلغ عدد المقترعين     الهيئات،
  . غزةقطاعفي % 85في الضفة الغربية و% 81من انتخابات المجالس المحلية 

هيئة محلية  ) 84(فقد شملت    ،5/5/2005جريت بتاريخ   والتي أ  ،نتخاباتأما المرحلة الثانية من اإل     -
 ، في الضفة الغربية    منها )76 (هيئة،) 86(ن تشمل   أ، وكان من المقرر     في الضفة الغربية وقطاع غزة    

 ،نتخابات فـي اثنتـين منهـا      كم المحلي اتخذ قراراً بتأجيل اإل     ن وزير الح  أ غير   في قطاع غزة،  ) 8(و
مرشـحاً علـى    ) 2519(تنافس في هذه المرحلة      و .الموقعينهذين  ألسباب تتعلق بالوضع الداخلي في      

  . لف ناخبأربعمائة أ ما يقارب أي ،%67مقاعد، وبلغت نسبة المقترعين ) 906(
  
  هيئة محلية،)132(ن تجري في أ وكان مقررا ،29/9/2005 بتاريخ فقد جرت ،ما المرحلة الثالثةأ -
 ونـابلس دائرة فـي جنـين      ) 27(بات في   نتخاالفلسطيني اتخذ قراراً بتأجيل اإل    ن مجلس الوزراء    أال  إ

أربـع  غـزة و  قطـاع   نسحاب من   ي خالل عملية اإل   ئيلاسرغالق والحصار اإل   بسبب اإل  ،وقطاع غزة 
، وإجـراء   هيئة محليـة   )22( وقد أعلن عن الفوز بالتزكية في        .مستوطنات في شمال الضفة الغربية    

 )558(مرشحاً، مـن بيـنهم       )2274(ترشح في الهيئات المذكورة     .  هيئة محلية  )82( في   نتخاباتاإل
  .اً مقعد)814(امرأة، تنافسوا على 
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   ةــ المحلياتــات الهيئـن انتخابـة مــة الثالثـ في المرحلاتــنتخاباإلإدارة 
  

وحـدود  نتخابـات   خطط إدارة اإل   :إدارة اإلنتخابات البحث في جانبين أساسيين هما      يشمل البحث في    
 وجود  مثل،يم إدارة اإلنتخاباتيالالزمة لتقعدد من المواضيع يندرج لسياق في هذا ا. الدوائر اإلنتخابية

طرق تعيين  توفر  توفر خط واحد للسلطة النهائية، و     ومستقل وموضوعي وفعال،    انتخابي  هيكل إداري   
ضمان لمسبق  التدريب  وخضوعهم لل ،   العملية اإلنتخابية  في إدارة العاملين  لموظفين   ل  وشفافة موضوعية

تبـاع  او،  وظيفيـة بالحمايـة ال   المـوظفين    ز والضغط السياسي، وتمتع   التحيأشكال  كافة  ن   ع همانعزال
 هذا إلى   ،لمنع حدوث فساد أو تحيز أو تزوير في كافة مراحل العملية اإلنتخابية            الضمانات الضرورية 

  .وجود إجماع عام بشأن الهيكل اإلداريجانب 

  
م اإلقتـراع  ااحتـر حدود الدوائر اإلنتخابية، من حيث      جراء تقييم شامل لإلدارة يتطلب فحص       إأن  كما  

أصوات جماعـة   من  اإلنتقاص  إلى  تأكد من أن رسمها ال يهدف       لعلى قدم المساواة بين المواطنين، وا     
الحسبان المعلومات الديمغرافية، وتتم وفقاً لتعداد دقيق       الدوائر ب معينة، أو منطقة جغرافية معينة، وتأخذ       

توزيع مراكز اإلقتراع تم بالتساوي حـسب       أن  ، هذا إضافة إلى     بعين اإلعتبار ي  يأخذ التوزيع الجغراف  
  .عدد السكان

  
 الواردة في دليل الجوانـب القانونيـة        ، للمعايير الدولية   وفقاً عملية الرقابة على إدارة اإلنتخابات    تمت  

لحقوق اإلنسان سنة والتقنية وجوانب حقوق اإلنسان  في اإلنتخابات، الصادرة عن مركز األمم المتحدة      
1994.  

  
  اإلداريل ـــة الهيكــة وحياديــستقالليإ
  
مرسوم الرئاسي رقم    ال  بموجب 24/5/2004 بتاريخ    اللجنة العليا لالنتخابات المحلية    تشكيلبداية  تم    
ضـها  ، معظمهم يحملون لوناً سياسياً واحداً، األمر الذي عر        اً عضو 17من  وتكونت   ،2004لسنة  ) 8(

 .منها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن         من الجهات،  العديدنتقادات من قبل    إلن ا ملسلسلة  
لسنة ) 14(رقم  يحمل  جديد   مرسوم رئاسي    صدور إلى  16/8/2004بتاريخ   رة أدت والمذكنتقادات  اإل

ة  يمثلون اتجاهات وقوى سياسـي ،إليها آخر اً عضو14توسيع عضوية اللجنة بضم  تم بموجبه   ،2004
، يمثلون مختلف القـوى واألحـزاب الـسياسية          عضواً 31، وبذلك أصبح عدد أعضاء اللجنة       مختلفة

  .الفلسطينية
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نتخابـات  لإلالعليا جنة  أن الصورة العامة للّ  ،تبين من خالل رقابة الهيئة على إدارة العملية اإلنتخابية        

في هذا الجانب الجدي  يتم التشكيك ولم، ستقالليةواإلالحيادية والموضوعية   بقدر ما من    تتسم  المحلية  
 أو  ، من منسقين ومرشحين وأعضاء في اللجنة العليا لإلنتخابـات         ، مقابلتهم تن تم ممين  العديدمن قبل   

 على الدور النزيه والموضوعي وغير المتحيز   اإلجماعمن هيكلها اإلداري، حيث بدا أن هناك ما يشبه          
اعلة في متابعة وتنفيذ المهمات والخطـوات المختلفـة،   عملها، وهي فاللجنة والشفاف الذي تمارس به    

في تشكيلتها عـن مختلـف القـوى الـسياسية     تعبر كونها ، ةالسياسية المباشرضغوطات محمية من ال  
 التي توزعها اللجنـة     واإلرشاداتولوحظ أن كافة النشرات      . عالية مهنيةب، وتمارس عملها    والمستقلين

لتزام بالحياد والموضـوعية فـي      ، يتم فيها التأكيد على ضرورة اإل      ذيالعليا لإلنتخابات والمكتب التنفي   
وموضوعية مختلف مراحل العملية التشديد على شفافية ونزاهة يتم  كل المستويات، وعلىعمل الطواقم 

بوضوح إلى أهمية فتح المجـال      الصادرة عن اللجنة وهيكلها اإلداري      كما تشير التعليمات    . نتخابيةاإل
وبدا هـذا   . لرقابة المختلفة لممارسة دورها الرقابي دون إعاقات، وتسهيل مهماتها وعملها         أمام هيئات ا  
قتراع من ناحية   يوم اإل في  نتخابات، خاصة   للجنة العليا حول مختلف مراحل اإل      ا إرشاداتواضحا في   
 فـي   دهاإعدا الجميع، وكذلك في المحاضر والبروتوكوالت التي يتم         أمام المتبعة وشفافيتها    اإلجراءات
  .كل مرحلة

  

 ،تهـا حياديمـدى   حـول   أسئلة  من قبل آخرين، بعضهم أعضاء في اللجنة،        ال زالت تطرح     ،مع ذلك 
هي أهم مواقع موجودة في اللجنـة       ، و  التنفيذي ها ومدير مكتب  ، سرها وأمين ، رئيس اللجنة  كونخاصة  

فـي   تـداخل كما ال زال هناك      .ذ في السلطة التنفيذية   تجاه السياسي المتنف  ، يمثلون اإل  اإلداريالهرم  و
المتعلقـة  للعمليـة اإلنتخابيـة     نتخابات، في بعض األمور التنظيمية      بين اللجنة وإدارة اإل   الصالحيات  

نتخابات الهيئات المحلية مهمـة     تولي رئيس اللجنة العليا ال     ذلكومثال على    .بمختلف مستويات اإلدارة  
 ولـيس رئـيس     ،تتبع الهيكل اإلداري مباشـرة    أن  ب  يج اللجنة   هذهرئاسة اللجنة اإلعالمية، علماً أن      

   .المهام التنفيذية المناطة بهابسبب  ، وذلكاللجنة
  
لة من ممثلين عن أحـزاب   نتخابات المحلية بعض الشوائب، كونها مشكّ     شاب استقاللية اللجنة العليا لإل     

. لدول الديمقراطية في بعض لجان اإلنتخابات في ا     الحال  سياسية، وليس من أشخاص مستقلين كما هو        
 .داخل الهيكلية اإلداريـة   تقاسم النفوذ   ل القوى السياسية    بعض واضحا من خالل تنافس      األمرهذا  وبدا  

) كوتا(القوى بوجود  طالبت بعض ، أحد أعضاء اللجنة العليا لإلنتخابات المحلية      اأفاد به عطيات  فوفقاً لم 
 ،ا القى معارضة شديدة من بقية أعضاء اللجنـة         وهذا م  ،نتخابات لطواقم اإل  اإلداري الهيكل   داخللها  

  .ستقالليتهايشكل مساً باكونه 
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، كما يتضح من المقـابالت      نتخابيةية تشكيل وتعيين لجان الدوائر اإل      الثغرات عمل   بعض شابتوكذلك  
نتخابـات   فقد قامت اللجنة العليا لإل     . مراجعة بعض محاضر اجتماعات اللجنة     ومن ، الهيئة التي أجرتها 

 ووضعت شروطا تتمثل فـي ضـرورة حـصول    ،ويض  وزارة الحكم المحلي بتنسيب هذه اللجان       بتف
لى شروط ومواصـفات    إضافة  إجماع القوى والفعاليات المختلفة في كل دائرة،        إالوزارة على موافقة و   

خاصة لكل عضو يتم تنسيبه لعضويتها من ناحية العمر والمستوى التعليمي، وتوقيعه على تعهد يلتزم               
لتزام بتعليمات وتوجيهـات اللجنـة العليـا        ، واإل  بالحيادية والموضوعية والحفاظ على سرية العمل      به

  .، حيث لم يتم في البداية اإللتزام بهذه الشروط، خصوصا في محافظة رام اهللايالتنفيذوالمكتب 
   

  ة ــــة النهائيـــللسلطل ـــفاعد ــط واحــ خاءــإنش
  
نتخابات المحلية هي الهيئة العليـا التـي         فاللجنة العليا لإل   ،سلطة النهائية  خط واضح ومحدد لل    إنشاءتم  

تخاذ ا و ،نتخابات وتنظيمها إللمسؤولة عن التحضير    ال هي، و وإدارتهااإلشراف على اإلنتخابات    تتولى  
 دارة العمليةإ وينبثق عن اللجنة مكتب تنفيذي يقوم ب. الالزمة لضمان نزاهتها وحريتهااإلجراءاتجميع 

، ويشكل حلقة الوصل مـع      دارية والميدانية  واإلشراف على تنفيذها في كافة المستويات اإل       ،اإلنتخابية
ختيار لجنة مـصغرة مـن      اكما تم   . نتخابية للدوائر، ويتابع تنفيذ السياسة العامة للجنة العليا       اللجان اإل 

 مـن اللجـان     اًكلت اللجنة عدد  شو .عضاء اللجنة العليا مهمتها المتابعة اليومية لعمل ومهمات اللجنة        أ
ما المكتب التنفيذي فقد عـين      أ. عالمية وغيرها واللجنة اإل  اللجنة المالية،    ، مثل التخصصية التابعة لها  

 مـن الـدوائر التخصـصية كـدائرة التـدريب،           اًنشأ عدد أومنسقين مناطقيين في المناطق المختلفة،      
 يبدو أن هناك جهازا ،طار العامفي اإل. يرها وغ،معالالتوعية واإلوكنولوجيا المعلومات، توالعمليات، و

فمسؤولية متابعـة العمـل والمهمـات       .  للسلطة النهائية  ا ومحدد ا واحد اداريا فعاال ويتبع خط   وهيكال إ 
 ينفذ السياسة والخطوط العامة     ، بدوره،  والذي ،اليومية تقع على عاتق المكتب التنفيذي بدوائره المختلفة       

  . لعمل اللجنة
  

نتكاسة فـي األداء خـالل المرحلـة    تعرض الالواحد للسلطة النهائية، وفاعلية الهيكل اإلداري    الخط  
زراء  مجلـس الـو    فقد قرر .  وبسبب قرارات مجلس الوزراء    ، تعديل القانون المعمول به    بسبب الثالثة

بب  بـس  ،ومحافظة جنين   في كافة الدوائر الواقعة في قطاع غزة       تأجيل اإلنتخابات  2/8/2005بتاريخ  
 . ، كما تم تأجيل اإلنتخابات في دائرتين في محافظة نابلس          من هذه المناطق   الجيش اإلسرائيلي انسحاب  

التخـبط القـانوني    بـدا    ،نية الهيئات للمرة الثا   انتخابات قانون   تعديلبسبب  و ،27/8/2005بتاريخ  و
ضـعت اللجنـة العليـا      فقد و . خالل المرحلة الثالثة من اإلنتخابات     واإلداري واضحاً في عمل اللجنة    
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 – 28/7/2005لإلنتخابات المحلية جدوالً زمنياً لتنفيذ المرحلة الثالثـة فـي الفتـرة الواقعـة بـين                 
 اعتماداً على القانون الذي كان سارياً في هذه الفترة، لكن اللجنـة العليـا لـم تلتـزم             ،16/10/2005

 جرى تأخير   28/7لجان اإلنتخابية بتاريخ    بالجدول الزمني الذي حددته، فبدالً من اإلنتهاء من تشكيل ال         
وتعثرت اللجنة العليا لإلنتخابات المحلية في تشكيل بعض اللجان اإلنتخابية، فقـد تركـزت              . في ذلك 

بسبب تدخل جهاز األمن الوقائي في تشكيل اللجـان اإلنتخابيـة           المشاكل في محافظة رام اهللا والبيرة       
أعـضاء  للدوائر في المحافظة، وعدم مصادقة الفصائل الفلسطينية على هذه اللجان، األمر الذي جعل              

نتخابات يرفضون هذه القوائم، ويصرون على تشكيل لجان جديدة للدوائر اإلنتخابيـة،            اللجنة العليا لإل  
  . 18/8/2005 عليها بتاريخ اًقمصادحيث اعتبرت اللجان 

  
تأخرت هذه  ، و عتراضواإل على عملية النشر     أيضاواحد للسلطة النهائية انعكس     فاعل  عدم وجود خط    

فقد تأخر النشر في . 6/8/2005-2 منلها  في الفترة المحددة تتمالعملية في خمس دوائر انتخابية، ولم 
قـضاء   وتأخر النشر في دائرتي روجيب وطلوزة        ،6/8/2005دائرة سردا قضاء رام اهللا حتى تاريخ        

 فقد تبين أن هناك العشرات من األسماء        ،أما دائرة زواتا  .  بسبب وجود خالفات في هذه الدوائر      نابلس
، وذلـك بـسبب ضـعف       عتراضواإلبإجراءات النشر    السجل اإلنتخابي دون اإللتزام      فيقد أدرجت   

 ي هذه الدائرة، وضعف الخط الواصل بينها وبين السلطة العليـا          التدريب الذي تلقته اللجنة اإلنتخابية ف     
  .لإلنتخابات

  
تعديل قانون اإلنتخابات من جديد مـن قبـل          في عملها بسبب     جديد  إلرباك إدارة اإلنتخابات تعرضت  

 مما دفع اللجنة    ، قبل انتهاء مرحلة الترشيح بيومين     ،27/8/2005المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ     
 تسجيل جديدة من    إجراءات إتباعتمديد اإلقتراع لمدة يومين، وهذا تطلب       إلى  لإلنتخابات المحلية   العليا  

   .قبل كل القوائم التي سجلت والتي لم تسجل
  
 تمثيل المسيحيين والمسلمين    وطريقة،  طريقة تمثيل المرأة  إرباك   فيها   حدث التي    األخرى األمورمن  و

  .  المحليةفي بعض الهيئات
  

 من المراسيم واللوائح والتعميمات التفـسيرية لنـصوص القـانون           يدعدالهذا اإلرباك صدر    ولتفادي  
التفسيرات والتوضيحات التـي صـدرت      بين   بين نصوص القانون و    اً هناك تناقض  أن ولوحظ   المعدله،
 .تهم مقابل ت الذين تم  نتخابات والمكتب التنفيذي  من اللجنة العليا لإل    أعضاء إليه أشار ما   هذا، و هلتفسير

الهيئات المحليـة   ي موضوع مقاعد المرأة يشير النص القانوني الى تخصيص مقعدين للمرأة في كل              فف
لـف  لمجالس التي يقل عدد ناخبيها عـن أ       ، لكنه استثنى ا   اًعضو) 13(عضائها حتى   التي يصل عدد أ   
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لى ضرورة تمثيل   أشارت إ  لكن اللوائح التفسيرية الالحقة      ،ناخب، ولم يشترط مواقع محددة للمرأة فيها      
  .المرأة بمقعدين في هذه المجالس بغض النظر عن ترتيب المرأة في القوائم المرشحة

  
 فيما يتعلق بالقوائم في الدوائر التي تم تحديد         رباك شديد إلللجنة اإلنتخابات   الهيكل اإلداري   لقد تعرض   

رسالة  27/8/2005نتخابية بتاريخ  فقد تلقت لجنة دائرة عابود اإل. كما ذكرنا سابقاًكوتا للمسيحيين فيها
.  أو مـسيحية   إسـالمية  إمـا القوائم، ويوضح أن القوائم تكون      طبيعة  يحدد  المدير التنفيذي للجنة    من  

وبتـاريخ  .  وطلـب أن تكـون القائمـة مـشتركة         ، الكتاب السابق  ألغى و عاد 28/8/2005وبتاريخ  
سوى ما  ال يشترط    عند تشكيل القائمة     هأنجاء في الكتاب    ، و  الكتابين السابقين  لغىأ و عاد 29/8/2005

  .ورد في القانون حول تمثيل المرأة
  

 والتوجيهـات مـن      التعليمـات  إيصال في   اً هناك تأخر   خالل المقابالت التي أجرتها أن     للهيئة  تبين  
لمتعلقـة بالتعـديالت علـى قـانون        نتخابية للدوائر، وخاصـة ا    اللجان اإل بعض  لى  المكتب التنفيذي إ  

بالتعليمـات الخاصـة     تناقض كما كان هناك   .التفسيرات والتوضيحات لبعض نصوصه    و ،اتنتخاباإل
 إلى يأتون   مييناأل من   ة كبير أعدادا الدورات السابقة الحظ المراقبون    ففي   ،بالتعامل مع مرافقي األميين   

حـول    عديدة اًثار شكوك أقتراع، وهو ما    ين معهم مرافقين لمساعدتهم في اإل     قتراع مصطحب مراكز اإل 
اللجنة تعليمات جديدة بـشأن   وضعت ،لذا.  على مجرى التصويت لفئة األميين همدور المرافقين وتأثير  

صطحاب بطاقة عليها رمز القائمـة التـي        االسماح لهم ب  قررت  منع األميين من اصطحاب مرافقين، و     
فقين من  مراباصطحابحتياجات الخاصة كبار السن وذوي اإلوسمحت فقط ل. ينوي التصويت لصالحها

  تعليمـات جديـدة تتعلـق      بإرسال قام المكتب التنفيذي     ،قتراعيوم اإل في   لكن. ولى والثانية الدرجة األ 
 قتراع لدى طواقم مراكز ومحطات اإل  إرباكاخلق  على غرار ما كان سابقاً، مما        األميينبطريقة اقتراع   

  .في العديد من الدوائر اإلنتخابية
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   نــــيالموظفة ــحيادي
  
يجب أن تكـون    طريقة التعيين   و.  اإلنتخابات إدارةتعتبر حيادية الموظفين من األركان األساسية في         

 كـل   أن تكون  يتمتع الموظفون بالمؤهالت الضرورية لحسن األداء، و       أنموضوعية وغير متحيزة، و   
  . ويتمتعون بحماية وظيفية،مستويات الموظفين معزولة عن الضغط السياسي

  
ن معايير  أكدوا  أ ،عضاء اللجنة العليا  جنة ومدير المكتب التنفيذي وبعض أ     ن رئيس الل  ن أ على الرغم م  

 مقابالت للمتقدمين وفق    وإجراء ،عالن عن الوظائف الشاغرة    من ناحية اإل   ،التوظيف هي معايير مهنية   
يتم و. جهاز لعمل هذا ال   المؤقتةلطبيعة  بسبب ا مر لم يتم تطبيقه بشكل كامل       ن هذا األ  أ إالسس مهنية،   أ

 كمـا يفتقـر     . يفقدهم الخبرات التي تمتعوا بها      مما ستغناء عن بعض الموظفين بين الحين واآلخر،      اإل
 بـسبب   ،لـديهم ، وهذا يحول دون تراكم تجربة فعليـة         العاملون في الهيكل اإلداري للحماية الوظيفية     

 المحلية ينتهي مع انتهاء إجراء تخاباتننص القانون على أن عمل اللجنة العليا لإلقد  ل.استمرار تغيرهم
اإلنتخابـات  لـى لجنـة   إحل اللجنة وتحال صالحياتها نتخابات في كافة المجالس المحلية، ومن ثم تُ     اإل

  .المركزية
  

 إدارةالعاملين فـي     أن معظم الموظفين     إلى ليا لإلنتخابات معطيات اللجنة الع  رغم ما ذكر سابقاً، تشير      
 مـدرباً   13 قام   18/8/2005ففي تاريخ   . الالزم إلدارة العملية اإلنتخابية   قد تلقوا التدريب    اإلنتخابات  
وفي هذا السياق تشير تقارير مراقبـي الهيئـة فـي يـوم     .  في اللجان اإلنتخابية  اً عضو 506بتدريب  
 فـي األمـور التنظيميـة       إلى أن معظم موظفي لجان الدوائر اإلنتخابية تمتعوا بأداء مقبول          ،اإلقتراع
 في التدريب في كيفية التعاطي مع بعض القـضايا         ، لكن لوحظ نقص   مراكز اإلقتراع تحضير  المتعلقة ب 

 مقـابلتهم  تأشار معظم الموظفين الذين تملقد  .)كما يتضح في البند الخاص بيوم اإلقتراع      (التفصيلية،  
  .أنهم يعملون بحيادية، وال يتعرضون ألي ضغوط سياسية يمكن أن تؤثر على عملهم
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  زـــر، والتحيــالتزويواد، ـع الفســ لمنةــات القانونيــانالضم
  

نتخابات التي يعاقـب عليهـا      جرائم اإل إلى  نصوصه  في عدد من    قانون انتخاب الهيئات المحلية      أشار
تين معا، ومن بينها مجموعة من المخالفات التي تتعلق     أو بكلتا العقوب  و الغرامة المالية    أالقانون بالحبس   

و أ ، مواد انتخابيـة   أية إتالف أو إخفاء ومنها   ،نتخابيةين في الهيكل االداري للعملية اإل     ظفبسلوك المو 
ذن رسـمي   إ مواد انتخابية ذات صبغة رسمية دون امـتالك          أيةطباعة وصنع   و. المساعدة على ذلك  

 أو خـال وإدنتخابية وقوائم المقترعين،     بيانات كاذبة في المحاضر اإل     أية إيراد أووكذلك تزوير    .بذلك
إفشاء أي سر من أسـرار    و  أ. شخاص وهميين أو  أ لم يقترعوا    ألشخاص اقتراع   أوراق دخالإالسماح ب 
    .نتخابيةالعملية اإل

  
نه تصلهم باستمرار تعليمـات وتوجيهـات       أ إلىعضائها  أنتخابية و  العديد من رؤساء اللجان اإل      أشار

  .نتخابيةراحل العملية اإلتركز على ضرورة التزامهم بالحياد وعدم التحيز في كل م
  

جهزتهـا  واضحا من قبل السلطة التنفيذيـة وأ      ن هناك تدخال    ألى  إ العديد من المرشحين     أفادومع ذلك   
 بالمشاركة فـي  فهم يقومون. نتخابية بشكل مستمر لصالح جهات معينةوهيئاتها المختلفة في العملية اإل   

ن يتم زيادة الدعم وتوفير     أعطاء وعود ب  عضهم بإ نشاطات الدعاية اإلنتخابية، وفي بعض األحيان قام ب       
 فقـد   .و الحرمان منها في حالة عدم فوزه      أتجاه الذي يمثلونه،    يل لبعض المشاريع في حالة فوز اإل      تمو

حد أعضاء المجلس   أ رسالة موجهة من     ، قائمة حركة فتح في قرية بيت أمر في محافظة الخليل          نشرت
مة مصنع لعصير العنب، ع من أجل تشطيب مدرسة القرية، وإقا رئيس الوزراء أحمد قريإلىالتشريعي 

قرارات صادرة عن مجلس اإلنتخابي في برنامجها تقدم  إنها وقالت القائمة .وإقامة ناٍد شبابي في القرية
 علـى المـشاريع     ، حيث نشرت صورة الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، وعليها موافقته          الوزراء
 لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث فساد في العملية اإلنتخابيـة        االنتخاباتة  إدارإال أن   . المذكورة

  .وفقاً لما نص عليه القانون
  
سلـسلة مـن التعليمـات      على  اقتصرت  والمكتب التنفيذي   لإلنتخابات المحلية   اللجنة العليا   إجراءات   

 هنـاك  أنالفـساد، وذكـروا     ع  وقـو لمنع  طار اللجنة   إداخل  التي يجري تطبيقها     ، التنظيمية والقواعد
 تحديد ميزانيـة محـددة      أهمها ومن   ، المالية األمور مع في التعامل    تباعهاا مالية صارمة يتم     إجراءات

لتـزام   الميزانية، ويجـري اإل    ن كافة عمليات الصرف تتم وفق بنود      ، وأ اإلداريلعمل اللجنة والهيكل    
تم تعيـين   كما  . يتعلق بعقود الشراء والعطاءات    وخاصة فيما    ، التي وضعتها وزارة المالية    باإلجراءات

  .مراقب مالي للجنة
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  ةــــر االنتخابيــدود الدوائــح
  

 الـسبب   أننه كان واضحا     أ إال الهيئات المحلية تواصلت منذ عدة سنوات،        بانتخابات المطالبة   أنرغم  
 لم ينتهي مع اتخـاذ      هذا الجدل و ، طوال تلك الفترة كان بقرار من المستوى السياسي        إجرائهافي عدم   

، وأصبح هناك اعتقـاد أن      نتخابات على مراحل   اإل إجراء تقرر   ألنه ،نتخابات اإل بإجراءقرار سياسي   
هناك معايير سياسية تدخل في اختيار الدوائر التي ستجري فيها اإلنتخابات فـي كـل مرحلـة مـن                   

  .المراحل
  

 مراحل تبدأ في آب من نفس العـام،         نتخابات على  قرر مجلس الوزراء إجراء اإل     2004 عام   أيارفي  
 وأثيرت. وكلف وزارة الحكم المحلي بصالحية تحديد المجالس التي ستجري انتخاباتها في كل مرحلة            

مـن   التي ستجري فيها اإلنتخابات في كـل مرحلـة            المجالس اختيارفي  تساؤالت حول دور الوزارة     
 تحديـد   إلى تستند فيها    ،سة انتقائية في ذلك   ووجهت اتهامات عديدة للوزارة بأنها اتبعت سيا      . المراحل

  رغم أن  ،األولى من اإلنتخابات  مناطق كان متوقعا فيها فوز اتجاه سياسي معين، وخاصة في المرحلة            
 في ترتيـب    األولوية أن منها   ،ختيار اإل  اتبعت معايير معينة في عملية     أنهاوزارة الحكم المحلي بينت     

 لجان من وزارة الحكم     إلدارتها للمجالس التي عينت     األولىمرحلة   المجال في ال   إلعطاءالمراحل كانت   
 تأييد الكثيرين كونه لم     يلقَلم  لكن هذا المعيار     ، لوجود مشكالت في هيئاتها    أخرى وزارات   أو ،المحلي

، التي تفتقر لوجود مجلس بلدي بسبب استقالة مجلسها المعين منذ قرابة العـام      ،بلدية نابلس يطبق على   
  .ونها لجنة من وزارة الحكم المحليويدير شؤ

  
يحمـل  التي   أمراً معقداً في الدوائر اإلنتخابية الواقعة ضمن محافظة القدس،           نتحديد حدود الدوائر كا   

 خالل  نجحت لجنة اإلنتخابات في حل مشاكل هذه الدوائر     ،ومع ذلك . العديد من سكانها البطاقة الزرقاء    
هو الحال في دائرتي الزعيم والشيخ سعد، حيث أزيحت األسـماء           كما   ،المرحلة الثالثة من اإلنتخابات   

كما رفضت اللجنة العليا ما أقدمت عليه اللجنة اإلنتخابية في دائرة           . التي وضعت بصورة غير قانونية    
  . ، مما قد يؤثر على نتائج اإلنتخاباتالرشايدة من شطب أسماء عائالت بأكملها في هذه الدائرة

  
تحديد الـدوائر اإلنتخابيـة، ولـيس اللجنـة العليـا           مسؤولية   مجلس الوزراء    لىيتو ،في هذا السياق  

لإلنتخابات، وهذا يؤدي إلى تعدد الجهات ذات العالقة بإدارة اإلنتخابات، ويجعل خططها تتضارب في              
بعض األحيان، كما حصل بعد تأجيل اإلنتخابات في المناطق التي جـرى فيهـا انـسحاب للجـيش                  

العليا لإلنتخابات قد أتمت   ، حيث تم التأجيل في وقت كانت اللجنة         افظات غزة وجنين   في مح  ياإلسرائيل
 إلىليل  قنتخابات في دائرة كفر      إجراء اإل  تأجيلتم  كما  . نتخابات في هذه المناطق   اإل إلجراء   استعدادها

الثة، ثـم إلـى    وأجلت إلى المرحلة الث في المرحلة الثانية،هاؤإجرا اً كان مقرر  أنالمرحلة الرابعة بعد    
  .حول حدود الدائرة اإلنتخابيةداخل القرية  هو خالف التأجيل وسبب المرحلة الرابعة،
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  جـــــالن النتائــ وإعراعـــوم اإلقتـات في يــإدارة اإلنتخاب
  

مالحظاتهم علـى    المختلفةقتراع   سجل مراقبو الهيئة الذين تجولوا في العديد من مراكز ومحطات اإل          
. األصـوات قتراع وحتى انتهاء عملية فرز وعـد         منذ افتتاح صناديق اإل    ،قتراعملية اإل مجمل سير ع  

  :برز المالحظات التي تم تسجيلهاأنلخص فيما يلي 
 والتوجيهات التـي    تالتعليما ووفق   ،قتراع بصورة طبيعية  رت عملية افتتاح مراكز ومحطات اإل      سا -

 الحضور، ومغلفات   أمام عرض الصناديق    حيث من   ،ذيوالمكتب التنفي لإلنتخابات  حددتها اللجنة العليا    
 وتعبئة المحاضـر وغيرهـا مـن الخطـوات          ،قتراع عن بدء عملية اإل    اإلعالن ثم   ،قتراع اإل أوراق

  . التفصيليةواإلجراءات
 بصورة جيدة، ،نتخابية العملية اإل وتقسيم المهام بين طواقم  ،قتراعاإلترتيب المراكز ومحطات    جرى   -

  . كبير الصورة التي رسمتها اللجنة العليا والمكتب التنفيذي حدإلىويقارب 
  

فـي  عندها تستوجب الوقوف التي   الخاصة بإدارة العملية اإلنتخابية، و     األمورلكن برزت هناك بعض     

  : قادمة، ومنهاانتخابيةأي جولة 

  

تعامـل مـع    مشكلة فـي ال   منذ اللحظات األولى    قتراع   طواقم اإل   واجهت ،ميينبالنسبة القتراع األ   -
 أنهـم ولكـن بـدا     . الموضوع، حيث التزموا بشكل واضح بالتعليمات المرسلة لهم بهذا الخـصوص          

 تعليمات من المكتب التنفيذي مكتوبة أرسلت وبعد ساعتين . من قبل الناخبين في ذلك     ايواجهون ضغوط 
 طريقـة   إلـى عودة  ، وال باألميين بضرورة تغيير التعامل فيما يتعلق       ن،اياألح وشفوية في معظم     أحيانا

 الثانيـة   أو األولـى  اصطحاب مرافق معهم مـن الدرجـة         األميينمكان  بإنه  أالتعامل السابقة، وهي    
 اإلقتراع التي تواجـد      المحطات ومراكز  غالبية في   إرباكا أحدثوهذا  . قتراعلمساعدتهم في عملية اإل   

  . فيها مراقبو الهيئة
  

 أوقتراع نيابة عـنهم، دون مراقبـة        القيام بعملية اإل  فقي المقترعين ب  بعض الحاالت لمرا  في  كما سمح   
 من هذا القبيل، وقـدم      ةحد مراقبي الهيئة حالة واحد    وقد سجل أ  . متابعة من قبل رئيس محطة اإلقتراع     

  .أن الشكوى صحيحةشكوى رسمية لرئيس المحطة، وعلق عليها 
  
 هـذا   أن إال ،قتـراع  محطات اإل  لون في  الذي تلقاه العام   التدريبعلى الرغم من     بالنسبة للتدريب،    -

  .  تواجههمأنستثنائية التي يمكن تمكنهم من التعامل مع الحاالت اإلالتدريب لم يكن كافيا لدرجة 
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قتـراع   حجرات اإل  إلى محطة اقتراع، وعند توجههم      إلى حضر ناخب وزوجته     في بلدة عابود،   :مثال
ن لكل ناخب الحـق   يتوقف عن ذلك ألأن الرجل يتكلم مع زوجته، فطلب منه      أنالحظ رئيس المحطة    

 يكون قريبـا    أن، هنا طلب رئيس المحطة      أمية ألنهانه يساعد زوجته     الزوج أ  فرد. في سرية اقتراعه  
 وغادر المحطة، فوقع رئيس     األرض البطاقة على    بإلقاء وقام   ،ض الرجل ذلك  ف ليراقب العملية فر   منهم

نه تم شطب   أ خاصة و  ، غير ذلك  أو هل يعتبرها تالفة     تعامل مع هذه الورقة،   ال بشأن إرباكالمحطة في   
 مقنعة  إجابةنه لم يجد    أ إال ، من المكتب التنفيذي   إجابةوحاول الحصول على    .  السجل مناسم المقترع   

 حيث اتصلوا   آخرين طلب تدخل مواطنين     أن بعد   إال اإلشكالولم يتمكن رئيس المحطة من حل       . منهم
  .قتراع عملية اإلوإكمالعودة  بالإقناعهابالزوجة وتمكنوا من 

  
 اسـمه  أن بصوته، تبين   لإلدالء محطة اقتراع    إلىحد الناخبين في كفر عقب       أ  حضر ،وفي حادث آخر  

 هـذا  أنبعد تدخل رئيس المركز تبين و. قتراع سابقاأنه قام باإل  مشطوب من السجل بصورة تدل على       
ليقوم باإلنتخاب،  م شطب اسمه من السجل      تو ،قتراعالحضور صباحا عند افتتاح محطة اإل     الناخب قام ب  
خـراج بعـض     إ  حصل ازدحام تطلب من رئيس المحطة      ،قتراع موظف بطاقات اإل   إلىوعند توجهه   

  . بصوتهباإلدالء يقوم أنالموجودين، وقد كان هذا الناخب منهم، دون 
  
خابية لم تنتهي في     مظاهر الدعاية اإلنت   أن لوحظ لدى غالبية المراقبين      ،بخصوص الدعاية اإلنتخابية   -

نتخابية لم يعترضوا على     بعض المراقبين فوجئوا بأن رئيس المركز والمحطة اإل        إنقتراع، بل   يوم اإل 
 المحطة  إلىنتخابية، حيث سمحوا لوكالء قوائم انتخابية بالدخول        هذه المظاهر حتى داخل المحطات اإل     

نتخابية، وفقط اعترضوا على ذلك هم اإل غيرها من الشعارات لقوائمأو قبعات   أو تيشرتاتوهم يرتدون   
نتخابية  خارج المحطات فإن مظاهر الدعاية اإل      أما . بعد مالحظات من المراقبين حول هذا الموضوع      

 لوحظ فـي بعـض      كما. جل ضبطها دا، ولم يتدخل رؤساء المراكز من أ      كانت بارزة بشكل واضح ج    
يحملون مكبرات صوت تطالب المقترعين      المحطة وهم    أبواب يقفون على    اًأشخاص هناك   أنالمحطات  

  .بانتخاب قوائم معينة
  
أمـن   ألفراد اً كثيف اً انتشار تبعض المراكز سجل  ساحات   ، لوحظ أن  ما يتعلق بتواجد قوات األمن    في -

كـز  ا دون قيام رؤساء المر، يقومون بمظاهر دعاية انتخابية لقوائم معينة  مسلحين، غير أفراد الشرطة،   
من مراكـز االقتـراع لـم    أ الشرطة المكلفين بحماية   أفرادوحتى  .  لمنع ذلك  ءاتإجراوالمحطات بأية   
  .يتدخلوا لمنع ذلك
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 لـإلدالء قتـراع    محطات اإل  إلى في بعض المحطات حاالت لدخول ناخبين مسلحين         أيضا سجلت   كما
 ،ز الشرطة المكلفين بحماية المراك    أفراد الشخصية، تحت سمع وبصر      أسلحتهم وهم يحملون    بأصواتهم
  . تدخل منهمأيودون 

  
 إن، بـل    أمنيـة  ألجهـزة ن بانتمائهم    معروفي ألفراد سجلت حاالت وجود كثيف      ،في بعض المراكز  و

تومة ومصدقة   مخ ،نتخاباتهم يحملون بطاقات مراقبين على اإل      و ،أمنية أجهزةبعضهم يعمل في قيادة     
 بعـضهم يحمـل     العشرات منهم، ود   وج وفي أحد المراكز، سجل   . نتخابات المحلية من اللجنة العليا لإل   

سم مراقب حركـة    إت المحلية تحت    انتخابضهم يحمل بطاقة اللجنة العليا لإل     بطاقة مراقب محلي، وبع   
  .فتح
  
 ،فور اإلنتهاء من فرز النتائج بصورة أولية      ، لوحظ أنه    اإلنتخابات اإلعالن عن نتائج  حيادية  وحول   -

نتخابات المحليـة بتـصريحات    رئيس اللجنة العليا لإلدلىأنتخابات،  عن نتائج اإل يعلن رسميا أنوقبل  
لهيئـات  من مقاعد مجالس ا    ركز فيها على فوز قائمة فتح بنسبة عالية          ، مختلفة إعالمصحفية لوسائل   

   .نتخاباتالمحلية التي جرت فيها اإل
  

ـ    النهائية، فقد   النتائج  تكررت ذات الطريقة في اإلعالن عن       كما   نتخابـات  ا لإل أعلن رئيس اللجنة العلي
بطريقة تم فيهـا     عن النتائج النهائية النتخابات الهيئات المحلية المذكورة         1/10/2005المحلية بتاريخ   

 علمـاً بـأن قـانون   عندما تم اإلعالن عن فوز أحزاب بعينها بعدد من المقاعد،     وذلك   النتائج،   ستسيي
ن يمكّ سياسية، وال يوجد إطار قانوني       اً يتحدث عن قوائم انتخابية وليس أحزاب      انتخاب الهيئات المحلية،  

  . باألحزاب السياسية التي ترشحت لإلنتخابات من ربط القوائماللجنة العليا لإلنتخابات المحلية 
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 اتــــات وتوصيـــإستنتاج/  ةــخاتم

  
ت خطيـرة  جرت اإلنتخابات المحلية في المرحلة الثالثة منها بشكل جيد، ولم تسجل الهيئة أية خروقـا         

ومما جاء في التقريـر تـسجل الهيئـة         . تستحق إبطال اإلنتخابات في أي من الدوائر التي جرت فيها         
  :اإلستنتاجات التالية

نتخاب الهيئات المحلية،   رار القوانين المعدلة على قانون ا     تأخرت السلطة الوطنية في وضع وإق      .1
 وعدم الوضـوح    ،نتخابات المحلية األمر الذي خلق جوا من اإلرباك في عمل اللجنة العليا لإل          

  .لديها
ن في اإلجراءات والتعليمات التنفيذية التي تصدرها اللجنـة العليـا         حدث ضعف وإرباك شديدا    .2

إذ تصدر التعليمـات    . نتخاب األميين وباألخص في اإلجراءات المتعلقة با    لإلنتخابات المحلية،   
ألمر بالنسبة للتعليمات   وكذلك ا . يوم التالي باألمس، ويتم إلغائها اليوم، ثم تتم العودة إليها في ال         

 في محافظـة    عابودوجفنا  و ات بير زيت  نتخاب المرأة والمسيحيين، وخاصة في بلد     الخاصة با 
 وهم فـي حقيقـة      ،نعون أنهم أميو  نتخاب أشخاص يد  استمرار مشكلة   مما أدى إلى ا    ،رام اهللا 
ة العليا لإلنتخابات فـي حـل هـذه          ولم تفلح اإلجراءات المتبعة من اللجن      .يسوا كذلك األمر ل 

. المشكلة، وخاصة عندما لم تستقر اللجنة على حال في اإلجراءات الصادرة عنها بالخصوص            
 في أداء اللجنة العام في هذه المرحلة عـن المراحـل            اً يبدو أن هناك تراجع    ،بل على العكس  

  .السابقة، وسوف لن يكون بالمستوى المطلوب في المرحلة الرابعة
،  الـبعض   قبـل   فيه من  أمراً مشكوكاً سألة حيادية اللجنة العليا لإلنتخابات واستقالليتها       ظلت م  .3

خاصة مع كون رئيس الجنة، وأمين سرها، ومدير مكتبها التنفيذي، والهرم اإلداري في اللجنة، 
، يتبـع الـسلطة     ا واحد ا سياسي اوهي المواقع األكثر فاعلية وحساسية في اللجنة، يمثلون إتجاه        

 . فيذية الفلسطينيةالتن

نتخابات المرحلة الثالثة، والمتمثلة في قيام رئيس لجنة اإلنتخابـات          اتكررت إشكالية هامة في      .4
 رغم أن اإلنتخاب كـان      ، معلنا فوز أحزاب بعينها بعدد من المقاعد       ،في إعالن النتائج األولية   

 .على أساس قوائم، وليس على أساس أحزاب سياسية

الذي تلقته اللجان الفرعية في الدوائر اإلنتخابية، األمر الذي نجم عنه  هناك ضعف في التدريب      .5
بعض اإلشكاليات، وأدى إلى عدم تمكن هذه اللجان من التعامل مع بعض المشاكل التي وقعت               

وزاد من هذه المـشكلة     .  أو في يوم اإلقتراع    ،أثناء فترتي النشر واإلعتراض لجداول الناخبين     
ت والمذكرات إلى لجان الدوائر     ة لدى اللجنة العليا في إيصال التعليما      عدم وجود السرعة الكافي   

 .نتخابيةاإلنتخابية، األمر الذي أدى إلى وقوع فوضى القرارات واإلرباك في بعض الدوائر اإل
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 فـي العمليـة     لمنع حدوث فساد  باتخاذ إجراءات فاعلة    نتخابات المحلية   اللجنة العليا لإل  لم تقم    .6
م تقم اللجنة بتحويل أي من األشخاص الذين وقعت منهم مخالفـات قانونيـة              نتخابية، كما ل  اإل

 .للجهات المختصة لمحاسبتهم

طمئنان والراحة في عملهـم،     وها باإل ستقرار في عمل اللجنة، كما ال يشعر موظف       اليس هناك    .7
، وبعد ذلـك    2005عام  ابات في نهاية    فهي لجنة مؤقتة ومنتهية الصالحية عندما تنتهي اإلنتخ       

 . سوف تغلق أبوابها، وهذا بدوره يقلل من دافعية الموظف واهتمامه للعمل

  


