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يحـــــــــيى أبــــــو الجدايـــــــل
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تمهيد

وتحديــدا  الفلســطينية،  السياســية  الحالــة  السياســية  للتنميــة  رؤيــة  مركــز  أولــى 
الديموقراطيــة الفلســطينية، اهتمامــا مميــزا، فــكان املركــز مــن أوائــل املؤسســات 
الفلســطينية،  املركزيــة  االنتخابــات  للجنــة  رســمي  بطلــب  تقدمــت  التــي  الدوليــة 
مــن  كان  التــي  الفلســطينية،  التشــريعية  االنتخابــات  علــى  الرقابــة  فــي  للمســاهمة 
املفتــرض أن تعقــد فــي حزيــران/ يونيــو 2021، إال أن العديــد مــن األحــداث حالــت 
دون إجرائهــا فــي موعدهــا املقــرر، فســعى املركــز للعمــل علــى أن يكــون ممثــال كهيئــة 
القــوي  إليمانــه  وذلــك   ،2021 الفلســطينية  املحليــة  االنتخابــات  فــي  دوليــة  رقابــة 
بــأن دوره فــي الرقابــة، يأتــي مــن بــاب تعزيــز التجربــة الديموقرطيــة الفلســطينية، 
ونشــر الوعــي بقضايــا االنتخابــات كحــق دســتوري وإنســاني، ولتأصيــل أســس وقيــم 

الحريــة والنزاهــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد.

وقــد خــاض املركــز هــذه التجربــة الفريــدة مــن خــالل بعثتــه الدوليــة بتميــز كان لــه 
أثــره الواضــح فــي التعاطــي مــع جميــع القضايــا واإلشــكاليات املتعلقــة بالديمقراطيــة 
الفلســطينية، وفي االنتخابات املحلية للبلديات الكبرى على وجه الخصوص. وقد 
أعــد املركــز تقريــرا خلــص إلــى نتائــج ومالحظــات تدفــع باتجــاه تعزيــز الديموقراطيــة 
للنظــام  الخطــر  ناقــوس  وتــدق  ومكوناتــه،  املجتمــع  فئــات  بيــن  الحقيقيــة 
الطريــق  تعزيــز  فــي  قدمــا  للم�ســي  وذلــك  كافــة،  بأطيافــه  الفلســطيني  السيا�ســي 
الحضــاري لتــداول الســلطة وصناعــة القــرار، دون عرقلــة وعوائــق قــد تجعــل مــن 
الديمقراطيــة الفلســطينية أمــرا بعيــد املنــال، وقــد توحــي بــأن االنتخابــات مــا هــي إال 
إجــراءات شــكلية مفرغــة مــن مضمونهــا ومحتواهــا، وبعيــدة كل البعــد عــن املســار 

الحقيقــي. الديموقراطــي 

مختصــة  كفــاءات  مــن  السياســية  للتنميــة  رؤيــة  ملركــز  الدوليــة  البعثــة  تشــكلت 
ومتدربــة، وعلــى درجــة مــن املوضوعيــة واإلتقــان، وكان اختيــار البعثــة وأعضائهــا 
 لالنضمــام إلــى البعثــة 

ً
مســألة فــي غايــة الدقــة، حيــث تقــدم أكثــر مــن 120 شــخصا

الدوليــة التابعــة للمركــز، وتــم فــرز طلباتهــم واختيــار 20 ناشــطا منهــم، ممــن أثبــت 
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ســجلهم مهنيــة ودرايــة فــي املجــال؛ وذلــك للقيــام بهــذه املهمــة علــى أكمــل وجــه، مــع 
باملوضوعيــة  والتميــز  كافــة،  الفلســطيني  املجتمــع  شــرائح  علــى  الواســع  االنفتــاح 
واالحترافيــة  العاليــة،  املســؤولية  مــن  قــدر  وعلــى  كمراقبيــن،  عملهــم  فــي  التامــة 

الواســع. واالطــالع  الجديــة، 

لقــد تكرســت مهمــة الفريــق فــي الرقابــة علــى ســير العمليــة االنتخابيــة بجوانبهــا كافــة، 
ومواءمة تصرفات الجهات الرســمية وغير الرســمية والجمهور مع املعايير الدولية 

للنزاهة والشفافية واالنتخاب الديموقراطي.

فيــه  جــرت  الــذي  واملنــاخ  الفلســطيني،  السيا�ســي  النظــام  حالــة  ولخصوصيــة 
وتراجــع  السيا�ســي،  األفــق  بانغــالق  تتميــز  جــدا،  حساســة  مرحلــة  فــي  االنتخابــات 
مســتوياتها،  ألدنــى  الفلســطينية  األرا�ســي  فــي  عــام  بشــكل  العامــة  الحريــات  حالــة 
إضافــة إلــى وجــود االحتــالل، ممــا جعــل مــن مهمــة املراقبيــن أمــرا فــي غايــة الصعوبــة، 

اعتيــادي. وغيــر 

ســعت بعثــة مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية للقيــام بالــدور املأمــول منهــا علــى أكمــل 
وجــه، وقــد أعــدت هــذا التقريــر الــذي يتنــاول جميــع الجوانــب ذات الصلــة بالعمليــة 
بــاب  بــدًءا باإلعــالن عنهــا، ومــرورا بمرحلــة النشــر واالعتــراض، وفتــح  االنتخابيــة، 
الترشــح والطعــن، والدعايــة االنتخابيــة، وانتهــاء باالقتــراع والفــرز وإعــالن النتائــج.

وكمــا ســيالحظ القــارئ واملتابــع، عمــل التقريــر علــى عــدم إغفــال أي مؤثــر داخلــي 
العمليــة  ســير  علــى  بظاللــه  يلقــي  أن  يمكــن  ظــرف  أو  مســألة  أي  أو  خارجــي،  أو 
االنتخابيــة، وتنــاول ذلــك بمنهجيــة علميــة وصفيــة وتحليليــة، ومــن خــالل التفاعــل 
مــع مكونــات املجتمــع، والعمــل امليدانــي طيلــة فتــرة االنتخابــات مــن خــالل خطــة 

أعدهــا املركــز لتحقيــق الغايــة مــن هــذه البعثــة.

الدوليــة  املعاييــر  وشــرح  عــام،  بشــكل  االنتخابــات  مســألة  التقريــر  غطــى  لقــد 
للعمليــة  الناظــم  الفلســطيني  القانونــي  اإلطــار  وتنــاول  النزيهــة،  لالنتخابــات 
أيضــا  وتحــدث  االنتخابــات،  خاللــه  حدثــت  الــذي  السيا�ســي  واملنــاخ  االنتخابيــة، 
عــن لجنــة االنتخابــات املركزيــة الفلســطينية مــن حيــث تاريخهــا وأداؤهــا. كمــا تنــاول 
التقريــر التعريــف باملحاكــم الخاصــة باالنتخابــات، وآليــة عملهــا والطعــون املنظــورة 
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االقتــراع،  ومراكــز  تجــري،  وكيــف  االنتخابــات،  عمليــة  وشــرح  ومصيرهــا.  أمامهــا 
وأدائهــا. حالتهــا  ووصــف  فيهــا،  جــرت  التــي  واملناطــق 

كذلــك تنــاول التقريــر دور األجهــزة األمنيــة، وأداء الســلطة الفلســطينية وإعالمهــا 
الرســمي، وكذلــك اإلعــالم الحزبــي واملســتقل. وتنــاول أيضــا أداء الكتــل املتنافســة 
جميــع  تنــاول  كمــا  املشــاركة،  والفئــات  الناخبيــن  وأداء  ومرجعيتهــا،  وطبيعتهــا 
مجريــات العمليــة االنتخابيــة، واإلشــكاليات والتجــاوزات واملخالفــات التــي حدثــت 
التــي  واالنتهــاكات  االحتــالل،  بهــا  قــام  التــي  لالنتهــاكات  فصــال  وخصــص  أثناءهــا، 
األطفــال  واســتغالل  العنــف،  وأعمــال  الفلســطينية،  الســلطة  قبــل  مــن  وقعــت 

االنتخابيــة.  العمليــة  خــالل 

مــن  عــددا  السياســية،  للتنميــة  رؤيــة  ملركــز  الدوليــة  البعثــة  رصــدت  لقــد 
املخالفــات والتجــاوزات واالنتهــاكات، وصــل مجموعهــا إلــى 158 مخالفة جســيمة 
أو متوســطة، ومنهــا مخالفــات يمكــن اعتبارهــا جريمــة انتخابيــة، لكنهــا ال تقــدح 
فــي العمليــة االنتخابيــة برمتهــا، وتبقــى مجــرد تجــاوزات ال تؤثــر جوهريــا علــى نتيجــة 
أن  ســيما  ال  تشــكيك،  محــل  االنتخابيــة  العمليــة  مــن  تجعــل  وال  االنتخابــات، 

لجنــة االنتخابــات املركزيــة قامــت بــدور منهــي وموضوعــي يقــدر لهــا.
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نبذة مختصرة عن مركز رؤية للتنمية السياسية

يعتبـــر مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية مــن املؤسســات الرائــدة فــي مجــال األبحــاث 
املهــارات  بتنميــة  املعنيــة  واالقتصاديــة  والقانونيــة  السياســية  والدراســات 
فــي  السياســية، ومســاهما رئيســا  األفــراد والجماعــات  لــدى  السياســية  والقــدرات 
نشــر قيــم الحريــة والعــدل واملســاواة وتعزيزهــا، وكذلــك مفاهيــم الدولــة املدنيــة 
والديموقراطيــة والوســطية. ويعمــل املركــز بمســاعدة الكفــاءات العلميــة والبحثيــة 
فــي مجــال العلــوم اإلنســانية. ويســعى علــى الــدوام ألن يكــون مرجعيــة مختصــة فــي 
قضايــا التنميــة السياســية وصناعــة القــرار، بمــا يخــدم بنــاء مجتمــع مدنــي ودولــة 
واملســاواة  والحريــة  املصيــر  تقريــر  حــق  مبــادئ  علــى  تقــوم  وديموقراطيــة،  مدنيــة 
والكرامــة اإلنســانية. ويحمــل املركــز رســالة تعميــق معانــي الوســطية والتعدديــة، 
واالعتــدال والتســامح، بمــا يســاعد علــى نبــذ العنــف والتطــرف، ويســاهم فــي إنجــاز 
الشــعوب، ال ســيما الشــعب الفلســطيني، لحقوقــه السياســية واملدنيــة. ويأتــي فــي 
املــرأة وتنميــة قدراتهــا السياســية، والدعــم السيا�ســي  أيضــا، تمكيــن  ســياق ذلــك 

واألكاديمــي للفلســطينيين، بمــا يعينهــم علــى التحــرر وبنــاء دولتهــم املســتقلة.
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اإلطار القانوني الناظم لالنتخابات املحلية

يعتبــر قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة رقــم )5( لعــام 1996 وتعديالتــه، 
بجميــع  املحليــة  الهيئــات  فــي  االنتخابيــة  العمليــة  ينظــم  الــذي  القانونــي  اإلطــار 
مراحلهــا، حيــث صــدر هــذا القانــون ُبعيــد انتخــاب املجلــس التشــريعي عــام 1996 
وفــق اتفــاق أوســلو. وقــد حــدد القانــون شــروط الترشــح واالنتخــاب، واإلطــار الزمنــي 
االنتخابــي  النظــام  ووضــح  االنتخابيــة،  للعمليــة  املختلفــة  املراحــل  يحكــم  الــذي 
ونظــام االقتراع الــذي ســتجري وفقــه االنتخابــات، كمــا أر�ســى أســس وقواعــد إجــراء 

وتمويــل الحمــالت االنتخابيــة، وغيــر ذلــك.

كمــا يوضــح النظــام االنتخابــي كل املســائل املتعلقــة بتشــكيل لجنــة االنتخابــات، 
والتصويــت،  االنتخابيــة،  والدعايــة  الترشــح،  بــاب  وفتــح  االنتخابــي،  والســجل 
والفــرز والنتائــج، وســير العمليــة االنتخابيــة، واملمارســات والســلوكيات التــي تقــع 
مــن الســلطة العامــة، أو مــن املرشــحين أو الناخبيــن، أو مــن قبــل الكتــل املتنافســة، 
وأعضــاء  الدعايــة،  فــي  واملســاواة  املشــروعة،  واملنافســة  الحســم،  نســبة  وكذلــك 
باالنتخابــات، وجرائــم  لجــان املراقبــة، والطعــون االنتخابيــة، واملحاكــم الخاصــة 

االنتخابــات، أي الجرائــم التــي قــد تقــع خــالل العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.

أي  إليــه،  املشــار  القانــون  علــى  بنــاء  محليــة  انتخابــات  أول  إجــراء  مــن  وبالرغــم 
قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة رقــم )5( لعــام 1996، الــذي صــادق عليــه 
هــذا  أن  إال   ،1996 ديســمبر  أول/  كانــون   16 فــي  عرفــات  ياســر  الراحــل  الرئيــس 
جريــت عليــه عــدة تعديــالت فــي ســنوات الحقــة، كان أولهــا التعديــل الــذي 

ُ
القانــون أ

جــرى بموجــب أحــكام قانــون رقــم )5( لســنة 2004 بتاريــخ 1 كانــون أول/ ديســمبر 
2004 فــي عهــد الرئيــس محمــود عبــاس.

ثــم أقــر املجلــس التشــريعي قانونــا آخــر عــام 2005، هــو قانــون انتخــاب مجالــس 
بعــد إجــراء املرحلــة  القانــون  2005. جــاء هــذا  )10( لســنة  الهيئــات املحليــة رقــم 
األولــى مــن انتخابــات املجالــس املحليــة عــام 2005، وعلــى مــا يبــدو كان ذلــك بســبب 
نتائــج املرحلــة األولــى، والتــي ُمنيــت فيهــا حركــة فتــح بخســارة واضحــة، حيــث ُعــزَي 
ذلــك إلــى أنهــا جــرت علــى أســاس االنتخــاب الفــردي لــكل مرشــح، وعليــه فــإن أبــرز مــا 
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جــاء فــي القانــون الجديــد هــو أنــه ألغــى القانــون رقــم )5( لســنة 1996، وغّيــر النظــام 
االنتخابــي مــن نظــام األغلبيــة )الدوائــر( إلــى نظــام التمثيــل النســبي )القوائــم(، ونــص 
علــى كوتــا للمــرأة فــي مقاعــد املجالــس املحليــة. تــم فــي نفــس العــام تعديــل ثالــث علــى 

القانــون، حيــث تــم إقــرار قانــون جديــد هــو قانــون رقــم )12( لســنة 2005.

ل القانــون املذكــور بموجــب القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2012 لتجــري  ثــم ُعــّدِ
االنتخابــات املحليــة علــى أساســه، حيــث أبقــى علــى نظــام التمثيــل النســبي للقوائــم، 
وتــاله القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2017، الــذي أبقــى علــى ذات النظــام، وجــرت 

علــى أساســه االنتخابــات املحليــة عــام 2021 موضــوع هــذا التقريــر.

ُيذكــر أن االنتخابــات املحليــة األولــى كانــت قــد جــرت وفــق قانــون انتخــاب هيئــات 
املجالــس املحليــة رقــم )5( لســنة 1996، وكان القانــون يفصــل بيــن انتخــاب رئيــس 
الهيئــة املحليــة وبيــن انتخــاب أعضائهــا، حيــث كان املواطــن يقــوم بانتخــاب رئيــس 
الهيئــة املحليــة بورقــة مســتقلة، وانتخــاب األعضــاء بورقــة أخــرى بشــكل فــردي1، 
ثــم تعطلــت االنتخابــات املحليــة بســبب أحــداث االنتفاضــة الثانيــة، ومــن ثــم جــرت 
لــم يعــد  2004 وفــق تعديــالت علــى القانــون األصلــي، بحيــث  فــي عــام  االنتخابــات 
الترشح فرديا، بل ضمن قوائم انتخابية، وتبنى القانون التمثيل النسبي للقوائم، 

وألغــى نظــام االقتــراع بورقتيــن )انتخــاب رئيــس الهيئــة املحليــة بورقــة مســتقلة(2. 

 1- املادة 34 من قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )5( لسنة 1996
. /https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3239141/1

 2-  الفصل السادس من قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية املعدل رقم )10( لسنة 2005
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3239141/1/
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3239141/1/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862
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املناخ السيا�سي لالنتخابات املحلية 2021

األولــى  شــملت  مرحلتيــن،  علــى   2021 الفلســطينية  املحليــة  االنتخابــات  جــرت 
املجالــس القرويــة للهيئــات املحليــة الصغيــرة املصنفــة )ج( حســب تصنيــف وزارة 
الحكــم املحلــي، وشــملت الثانيــة البلديــات والهيئــات املحليــة الكبيــرة واملتوســطة، 
واملصنفــة )أ( و )ب( حســب تصنيــف الــوزارة، إلــى جانــب الهيئــات املحليــة التــي لــم 

تجــر فيهــا االنتخابــات فــي املرحلــة األولــى لســبب مــا.

وقــد جــرت هــذه االنتخابــات فــي جــو سيا�ســي محتقــن، وانقســام داخلــي عميــق، بلــغ 
ذروتــه بقــرار الرئيــس عبــاس تأجيــل االنتخابــات التشــريعية والرئاســية، التــي كان 
مــن املزمــع إجراؤهــا فــي صيــف 2021، ورفــض املعارضــة الفلســطينية لهــذا التأجيــل 
الــذي اعتبرتــه مخالفــا لإلجمــاع الوطنــي، ومصــادرة لــرأي الشــعب، وهيمنــة أحاديــة 

وفرديــة ترســخ االنقســام وتعــزز الشــمولية. 

إلــى هــذا املنــاخ السيا�ســي، القبضــة األمنيــة التــي مارســها االحتــالل قبيــل  ُيضــاف 
االنتخابات، مثل اعتقال بعض املرشــحين، وتهديد بعض الشــخصيات باالعتقال 
إذا رشــحوا أنفســهم، والتضييــق علــى بعــض القوائــم االنتخابيــة ومالحقــة أعضائهــا. 

وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، إال أن لجنــة االنتخابــات املركزيــة الفلســطينية نجحــت 
الوســائل  جميــع  ووفــرت  وصحــي،  ســليم  بشــكل  االنتخابيــة  العمليــة  إتمــام  فــي 

جيــد. بشــكل  االنتخابــات  إلتمــام  واإلمكانيــات 

العامــة، وســعت لالســتجابة  للبيئــة  كانــت متابعــة  االنتخابــات  أن لجنــة  ولوحــظ 
العمليــة  أثنــاء ســير  إيجابــي ومنتظــم  الناخبيــن وتأميــن جــو  مــع تخوفــات جمهــور 
بنشــر  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  قيــام  مالحظــة  تســجيل  تــم  فقــد  االنتخابيــة. 
تعميــم يفيــد باســتخدام مراكــز االقتــراع كمراكــز للتطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، 
وهــو مــا أثــار بعــض املخــاوف، باعتبــار أن فتــح مراكــز التصويــت للتطعيــم سيســمح 
بدخــول أشــخاص إلــى مراكــز االقتــراع مــن غيــر املراقبيــن، وهــو مــا قــد يمثــل مدخــال 
لإلربــاك فضــال عــن مخالفتــه للقانــون. وهنــا تفاعلــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
لغــَي هــذا التعميــم.

ُ
مباشــرة مــع الحــدث وأعلنــت أنهــا نســقت مــع وزارة الصحــة، وأ
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خطة مركز رؤية للرقابة على االنتخابات

كانــت بعثــة مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية هــي البعثــة الدوليــة الوحيــدة املراقبــة 
وتقديــر  باهتمــام  البعثــة  حظيــت  وقــد  الفلســطينية،  املحليــة  االنتخابــات  علــى 
بالغيــن مــن لجنــة االنتخابــات املحليــة والكتــل املتنافســة ومــدراء مراكــز االقتــراع، 
وأتيحــت لهــا الفرصــة الكافيــة لتســهيل عمــل طاقمهــا كمراقبيــن ومراقبــات ضمــن 

بعثــة دوليــة.

فيهــم  تتوافــر  مراقبــا،   20 مــن  مكونــة  للمراقبيــن  نهائيــة  قائمــة  اعتمــاد  تــم  لقــد 
التــي وضعتهــا لجنــة االنتخابــات املركزيــة، وتمــت  الشــروط واملواصفــات واملعاييــر 
مراعــاة العديــد مــن الجوانــب املحوريــة فــي اختيــار أعضــاء البعثــة، حيــث كان هنــاك 
تــوازن فــي الجنــدر عبــر التنــوع بيــن كال الجنســين، وتعــدد فــي التخصصــات مــن حملــة 

شــهادات البكالوريــوس واملاجســتير فــي القانــون والعلــوم السياســية واإلعــالم.

علــى  الرقابــة  عمليــة  حــول  مكثفــا  تدريبــا  فريقهــا  بتدريــب  ابتــداء  البعثــة  وقامــت 
االنتخابــات، بمــا فــي ذلــك تعريفهــم بقانــون االنتخابــات املحليــة، ومدونــات الســلوك 
الخاصــة باملراقبيــن والصــادرة عــن لجنــة االنتخابــات املركزيــة، وتلقــى فريــق البعثــة 
كل  ودور  للمراكــز،  الجغرافــي  والتوزيــع  برمتهــا،  االنتخابيــة  للعمليــة  عمليــا  شــرحا 

مراقــب، وتعريــف باملنطقــة التــي يراقــب فيهــا، وكيفيــة إعــداد التقاريــر املطلوبــة.

كمــا تــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات والنــدوات التثقيفيــة، الوجاهيــة وعبــر تقنيــة 
زوم، وتــم اعتمــاد مجموعــة تواصــل دائمــة للتحقــق مــن كفــاءة الفريــق، وقدرتــه 
علــى القيــام بعمليــة الرقابــة، وأسســها ومعاييرهــا، وتعريفهــم بمهامهــم، وإطالعهــم 

علــى خطــة العمــل.

للقيــام  تؤهلــه  التــي  واملوضوعيــة  اللوجســتية  اإلمكانيــات  جميــع  للفريــق  وُوفــرت 
بــدء العمليــة االنتخابيــة، وقبيــل مرحلــة التســجيل  بالــدور الرقابــي، وذلــك قبيــل 
والنشــر واالعتــراض، والترشــح والدعايــة، والفــرز وإعــالن النتائــج، ثــم اســتكملت 

دورهــا وفــق خطــة معــدة مســبقا. 

وكان ضمــن خطــة البعثــة التوزيــع الجغرافــي للفريــق بمــا يتــالءم مــع عــدد املراكــز 
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املعلومــات  تجميــع  آليــة  واعتمــاد  مركــز،  لــكل  الســكانية  والكثافــة  االنتخابيــة، 
ورصــد االنتهــاكات، ومتابعــة ســير العمليــة االنتخابيــة أوال بــأول، وإرســالها إلــى رئيــس 
البعثــة، الــذي كان علــى تواصــل مســتمر مــع إدارة مركــز رؤيــة، وتــم إعــداد تقاريــر 
بمرحلــة  خاصــة  أخــرى  وتقاريــر  والترشــح،  واالعتــراض  النشــر  بمرحلتــي  خاصــة 
الدعايــة االنتخابيــة والصمــت االنتخابــي، إضافــة إلــى تقاريــر خاصــة بمرحلــة الفــرز 

النتائــج. وإعــالن 

وقــد رســمت البعثــة منهجيــة للرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة وفــق معاييــر الرقابــة 
نجحــت  كمــا  االنتخابيــة،  العمليــة  جوانــب  جميــع  تغطيــة  تضمــن  التــي  الدوليــة، 
البعثــة فــي القيــام باملهــام املوكلــة إليهــا، وتحقيــق الغايــة املنشــودة فــي الرقابــة عــن 
وتفاصيلهــا،  ومراحلهــا  جوانبهــا  جميــع  ورصــد  االنتخابيــة،  العمليــة  لســير  كثــب 

وموضوعيــة.  بشــفافية  جوانبهــا  جــل  وتغطيــة 

فــي يــوم االقتــراع والفــرز، تفاعــل الفريــق مــع مكونــات العمليــة االنتخابيــة قاطبــة، 
املعــدة  الســجالت  فــي  اســمه  مراقــب  كل  وســجل  االنتخابيــة،  املراكــز  جميــع  وزار 
لذلــك مــن قبــل لجنــة االنتخابــات املركزيــة، واملتوفــرة فــي كل مركــز انتخابــي، وقــام 
املراقبــون بالعمــل عــن كثــب، والتواصــل املســتمر، والتنقــل بيــن مراكــز االقتــراع 
ومحطاتهــا، وتدويــن املالحظــات املهمــة وإرســالها للمنســق، الــذي كان يقــوم بمتابعــة 
املراقبيــن وســير عمليــة االقتــراع، والوقــوف علــى الفــرز كل حســب منطقتــه، وإعــداد 

التقاريــر الخاصــة بتلــك املرحلــة.

قامــت بعثــة مركــز رؤيــة بإعــداد فيديــو توعــوي بــدور املراقــب الدولــي فــي العمليــة 
االنتخابيــة، وقــد تــم نشــره علــى الصفحــة الرســمية ملركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، 
حيــث عــرف فيــه املراقبــون عــن أنفســهم، وعــن الــدور املنــوط بهــم، ودور البعثــة 

بشــكل عــام. 
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 لجنة االنتخابات املركزية:
تشكيلها وأداؤها خالل العملية االنتخابية

 ،1995/12/21 بتاريــخ  رئا�ســي  بمرســوم  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  تشــكيل  تــم 
وترأســها حينهــا محمــود عبــاس، الرئيــس الفلســطيني الحالــي، وقــد أشــرفت علــى أول 
انتخابــات عامــة فــي فلســطين فــي عــام 1996 النتخــاب رئيــس الســلطة الفلســطينية 
واســعة  قطاعــات  فيهــا  شــاركت  وقــد  الفلســطيني،  التشــريعي  املجلــس  وأعضــاء 
الفصائــل  بعــض  مقاطعــة  مــن  الرغــم  علــى  والقطــاع،  الضفــة  فلســطينيي  مــن 
الفلســطينية لهــا؛ بســبب معارضــة تلــك الفصائــل التفــاق أوســلو، باعتبــار الســلطة 
إحــدى إفرازاتــه. وأجريــت بعــد ذلــك انتخابــات رئاســية ثانيــة فــي عــام 2005 تحــت 

إشــراف وإدارة لجنــة االنتخابــات املركزيــة. 

أما االنتخابات املحلية، فقد أجريت على عدة مراحل تحت إشراف اللجنة العليا 
لالنتخابــات املحليــة، التــي يترأســها وزيــر الحكــم املحلــي، وقامــت بتنفيــذ أربــع مراحــل 
مــن االنتخابــات املحليــة بيــن عامــي 2004 إلــى 2005، وفيمــا بعــد تــم نقــل صالحيــات 
إلــى  الدعــوة  وتمــت  املركزيــة،  االنتخابــات  لجنــة  إلــى  املحليــة  االنتخابــات  تنظيــم 
االنتخابــات املحليــة الثانيــة خــالل األعــوام 2010 و 2011، إال أنهــا أجلــت لعاميــن 
علــى التوالــي، حيــث أجريــت فــي 20 تشــرين أول/ أكتوبــر 2012، وشــارك فيهــا 272 
هيئــة محليــة مــن أصــل 353 هيئــة. ثــم أجريــت االنتخابــات املحليــة الثالثــة فــي عــام 

2017، ثــم االنتخابــات املحليــة الرابعــة فــي عــام 2021 علــى مرحلتيـــن.3

أقــرت لجنــة االنتخابــات املركزيــة أنظمتهــا الداخليــة ونظامهــا األسا�ســي باالعتمــاد 
وتشــكيلها  اللجنــة،  طبيعــة  األسا�ســي  نظامهــا  ويتضمــن  تشــكيلها،  مرســوم  علــى 
ومقراتهــا ومهمامهــا وصالحياتهــا، وحــاالت انتهــاء العضويــة منهــا، ولجانهــا الفرعيــة 
املنبثقــة عنهــا، وآليــة عملهــا، ومــن املالحــظ فــي نظامهــا األسا�ســي أن لجنــة االنتخابــات 
أيــة مخصصــات ماليــة ورواتــب شــهرية، وتكتفــي  تحجــب عــن أعضائهــا ورئيســها 
 بمبلــغ 250 دوالرا أمريكيــا لــكل عضــو؛ لتغطيــة املصاريــف والنفقــات النثريــة الـــتي 

 3- لجنة االنتخابات املركزية، أحداث انتخابية سابقة، تاريخ الزيارة: 2022/4/20. 
 https://www.elections.ps/tabid/603/language/ar-PS/Default.aspx

https://www.elections.ps/tabid/603/language/ar-PS/Default.aspx
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تنتــج عــن نشــاطات األعضــاء4، ويتضمــن نظامهــا أيضــا الهيكليــة اإلداريــة، ومهــام 
املكاتــب االنتخابيــة والدوائــر االنتخابيــة واملكتــب اإلقليمــي.

وفيمــا يتعلــق بــإدارة العمليــة االنتخابيــة األخيــرة، أي االنتخابــات املحليــة 2021، 
فقــد تعاملــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة بكفــاءة ومهنيــة عاليــة، وطبقــت منهجيــة 
عــاٍل  العمليــة االنتخابيــة بشــكل ديموقراطــي، وكانــت علــى مســتوى  تضمــن ســير 
واعتمــاد  واإلعــداد،  الترتيــب  حيــث  مــن  واملوضوعيــة،  واملصداقيــة  الكفــاءة  مــن 
واملراقبيــن،  االقتــراع  مراكــز  واعتمــاد  واإلعــالم،  والتوعيــة  والتدريــب  الكفــاءات، 
وتوفيــر أق�ســى درجــات االنضبــاط واملهنيــة فــي عمليــة التســجيل والنشــر واالعتــراض 
والترشــح والدعايــة واالقتــراع والفــرز، وفــي املجــال اإلعالمــي والتوعــوي والتدريبــي، 
ولــم تســجل أيــة مالحظــات ســلبية تجــاه إشــراف لجنــة االنتخابــات علــى العمليــة 

برمتهــا. االنتخابيــة 

 4-  لجنة االنتخابات املركزية، النظام األسا�سي للجنة االنتخابات املركزية، تاريخ الزيارة: 2022/04/25.
 https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/Statute_of_CEC2015.pdf

https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/Statute_of_CEC2015.pdf
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محاكم االنتخابات

تشكلت محكمة قضايا انتخابات الهيئات املحلية وفقا للمرسوم الرئا�سي الصادر 
بتاريــخ 2021/9/30 مــن 15 قاضيــا مــن قضــاة االســتئناف والبدايــة، وقســمت إلــى 
أربــع هيئــات ثالثيــة يتــم توزيعهــا مكانيــا حســب قــرار رئيــس املحكمــة املختصــة، ومــن 
ضمــن اختصاصاتهــا النظــر فــي االســتئناف علــى قــرارات لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
أيــا كانــت، والنظــر فــي الطعــن بنتائــج االنتخابــات، كمــا تنظــر املحاكــم االنتخابيــة فــي 

املخالفــات والجرائــم االنتخابيــة الــواردة فــي قانــون االنتخابــات.

وقد تشكلت الهيئات األربعة لقضايا االنتخابات املحلية 2021 في كل من:

بمحافظــات  الخاصــة  واالســتئنافات  الطعــون  فــي  بالنظــر  وتختــص  هللا:  رام   .1
هللا. ورام  وأريحــا  القــدس 

محافظــات  فــي  املقدمــة  واالســتئنافات  الطعــون  فــي  بالنظــر  وتختــص  نابلــس:   .2
وســلفيت. وطوبــاس  وقلقيليــة  وطولكــرم  وجنيــن  نابلــس 

3. بيــت لحــم: وتختــص بالنظــر فــي الطعــون واالســتئنافات الــواردة مــن محافظـــتي 
بيــت لحــم والخليــل.

4. غــزة: وتختــص بالنظــر فــي الطعــون واالســتئنافات الــواردة مــن محافظــات غــزة، 
أو التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم إجــراء االنتخابــات 

املحليــة فــي فطــاع غــزة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.

الخاصــة  الفلســطينية  املحاكــم  هيئــات  أقــالم  لــدى  طعــون  أربعــة  ُســجلت 
مراجعــة  وعنــد  الوطــن،  أرجــاء  فــي   )2021 الثانيــة  )املرحلــة  املحليــة  باالنتخابــات 
أقــالم املحاكــم تبـــين أن جميــع الطعــون تــم ردهــا، وأن نتائــج االنتخابــات املحليــة، 
قابلــة  غـــير  نهائيــة  نتائــج  أصبحــت  املركزيــة،  االنتخابــات  لجنــة  عنهــا  أعلنــت  كمــا 
للطعــن بــأي شــكل مــن األشــكال.5 ويشــار إلــى أن الطعــن االنتخابــي، أو االســتئناف 

5- لجنة االنتخابات املركزية، اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من االنتخابات املحلية، تاريخ الزيارة: 
.2022/04/06 

 https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=4009

https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=4009
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مراكز االقتراع

جــرت االنتخابــات املحليــة 2021 - املرحلــة الثانيــة، فــي 50 هيئــة محليــة مــن أصــل 
التــي ترشــحت لعضويتهــا أكثــر مــن قائمــة، أي  127 هيئــة، وهــي الهيئــات املحليــة 
حصلــت فيهــا منافســة بيــن الكتــل املترشــحة للحصــول علــى مقاعــد املجلــس املحلــي، 
حيــث إن واقــع الهيئــات املحليــة وطبيعــة الحالــة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
تتوافــق  حيــث  االنتخابــات،  إلــى  امل�ســي  تجنــب  إلــى  أحيانــا  تدفــع  فلســطين،  فــي 
املكونــات العائليــة والسياســية علــى قائمــة واحــدة تفــوز دون منافــس، أي بالتزكيــة، 
وهــو األمــر الــذي ســنتناوله الحقــا فــي هــذا التقريــر بمزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل.

توزعــت الخمســون هيئــة محليــة التــي جــرت فيهــا االنتخابــات عــن طريــق االقتــراع فــي 
محافظــات الضفــة الغربيــة علــى النحــو اآلتــي:

محافظــة القــدس: 5 هيئــات محليــة، هــي العيزريــة وبيــت اكســا وبيــت ســوريك وجبــع 
طّنة.

َ
وق

6 هيئــات محليــة، هــي العطــارة واليامــون وجبــع وجنيــن وعرابــة  محافظــة جنـــين: 
ويعبــد.

محافظة طولكرم: هيئتان محليتان، هما طولكرم وعنبتا.

محافظة طوباس: هيئتان محليتان، هما طمون وطوباس.

محافظة نابلس: 4 هيئات محلية، هي بيت فوريك وبيتا وجالود ونابلس.

محافظة قلقيلية: هيئة محلية واحدة هي قلقيلية.

محافظة سلفيت: هيئة محلية واحدة هي سلفيت.

محافظــة رام هللا والبيــرة: 6 هيئــات محليــة، هــي رام هللا والبيــرة وبيتونيــا وبيرزيــت 
وبنــي زيــد الغربيــة وعطــارة.

محافظة أريحا: هيئة محلية واحدة هي أريحا.
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محافظة بيت لحم: 3 هيئات محلية، هي بيت جاال وبيت ساحور وبيت لحم.

وأبــو  وســعير  وصوريــف  ويطــا  الخليــل  هــي  محليــة،  هيئــة   19 الخليــل:  محافظــة 
العرقــان ودورا وخرســا وحلحــول وتفــوح وترقوميــا وبيــت أّمــر وبيــت أوال وبنــي نعيــم 

الغــزالن. العســجا وأبــو  والظاهريــة والصــرة والشــيوخ والســموع وإذنــا وأبــو 

بلــغ عــدد مراكــز االقتــراع 215 مركــزا، موزعــة حســب الكثافــة الســكانية فــي التجمــع 
ناخبــا ممــن   715.413 الناخبيــن  وبلــغ عــدد  لــكل هيئــة محليــة،  التابــع  االنتخابــي 
لهــم الحــق فــي االقتــراع، وبلغــت نســبة املشــاركة %53.69 بمعــدالت مختلفــة بيــن 

الهيئــات املحليــة.6

 6- نتائج االنتخابات املحلية 2021 -املرحلة الثانية
 https://www.elections.ps/tabid/1215/language/ar-PS/Default.aspx

https://www.elections.ps/tabid/1215/language/ar-PS/Default.aspx
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رصد سير االنتخابات في بلدية طولكرم

مركــزا   16 طولكــرم  بلديــة  النتخابــات  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  خصصــت 
انتخابيــا تتكــون مــن 72 محطــة )صندوقــا انتخابيــا( موزعــة علــى مــدارس املدينــة. 
وقــد ترشــحت النتخابــات بلديــة طولكــرم ســبع قوائــم، وأخــذت كل قائمــة رقمهــا 
االنتخابــي وفــق ترتيبهــا، وقــد بقيــت هــذه القوائــم كمــا هــي دون انســحاب أو تعديــل، 
كمــا مــرت مرحلــة االعتراضــات دون أيــة إشــكاليات، رغــم تقديــم بعــض االعتراضــات 

للجنــة االنتخابــات فــي الوقــت املحــدد.

مالحظات بشأن سير عملية االقتراع في مراكز املدينة:

وبعــض 	  االقتــراع،  مراكــز  كل  فــي  للقوائــم  الــوكالء  مــن  كاف  عــدد  يتوفــر  لــم 
وكالء. بــال  كانــت  املحطــات 

بعــض مراكــز االنتخــاب وبعــض املحطــات لــم تقــم بافتتــاح املحطــات بوجــود 	 
بتعليمــات  املحطــات  مــدراء  اللتــزام  ونظــرا  حضورهــم،  لعــدم  نظــرا  الــوكالء 
لجنــة االنتخابــات بفتــح صناديــق االقتــراع الســاعة الســابعة صباحــا، فــكان ال 

بــد مــن إجــراء العمليــة كاملــة دون وجــود رقابــة.

سارت عملية االفتتاح وإجراءاتها في كل املراكز واملحطات حسب األصول.	 

تــم االطــالع علــى محاضــر االفتتــاح، والتــي كانــت موقعــه مــن جميــع الحضــور فــي 	 
العديــد مــن املراكــز واملحطــات.

تم افتتاح كل املحطات في الوقت املحدد لها في الساعة السابعة صباحا.	 

كان هنــاك تعــاون إلــى حــد كبيــر بيــن مــدراء املراكــز ومشــرفي املحطــات بشــكل 	 
عــام مــع جميــع املراقبيــن والــوكالء فــي حــدود القانــون.

فــي 	  بعضهــم  ســاندوا  الذيــن  القوائــم  وكالء  بيــن  إيجابــي  تعــاون  هنــاك  كان 
بعــض محطــات مراكــز االقتــراع، حيــث كانــوا يتبادلــون املعلومــات ويوفرونهــا 
فــي تقديــم املالحظــات ملشــرفي املحطــات علــى  لبعضهــم، إضافــة إلــى تعاونهــم 
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الــوكالء.  لــكل  أنهــا مطلــب واحــد  اعتبــار 

تمت إجراءات عد الناخبين الذين اقترعوا من خالل سجل االنتخابات.	 

تمت إجراءات عد بطاقات االقتراع من خالل دفاتر االقتراع.	 

تمــت مطابقــة أعــداد البطاقــات وأعــداد الناخبيــن وبطاقــات االقتــراع حســب 	 
األصــول.

مــع 	  الفــرز  فــي  األرقــام  كل  وتطابقــت  واضحــة،  بطريقــة  الفــرز  عمليــة  تمــت 
البطاقــات، والتــي مــن ضمنهــا البطاقــات الالغيــة والبيضــاء واألوراق الصحيحــة.

عطَيــت أرقــام األختــام للــوكالء مــن أجــل 	 
ُ
غلــق الصنــدوق باألختــام الخاصــة وأ

ُ
أ

تدوينهــا.

تــم تجهيــز محضــر اإلغــالق وتوقيــع الحضــور كافــة عليــه مــن قبــل املشــرفين 	 
والــوكالء. املراكــز  ومــدراء 

تم إخراج الوكالء واملراقبين الدوليين واملحليين كافة من املراكز قبل تســليم 	 
بتواجــد  ُيســمح  لــم  إذ  إلــى لجنــة االنتخابــات،  صناديــق االقتــراع والبطاقــات 
الــوكالء إلــى حيــن تســليم الصنــدوق ملوظفــي لجنــة االنتخابــات مــن أجــل نقلهــا 

إلــى مركــز التجميــع.

تــم ترتيــب وجــود وكالء عــن كل قائمــة فــي مركــز التجميــع ليكونــوا فــي اســتقبال 	 
أرقــام  خــالل  مــن  فيهــا  واألختــام  األقفــال  ســالمة  مــن  والتأكــد  الصناديــق، 
ثــم  ومــن  االنتخابيــة،  املراكــز  فــي  قبــل زمالئهــم  مــن  توثيقهــا  تــم  التــي  األختــام 
مــن الشــرطة الفلســطينية. مــع وجــود حراســة  فــي املركــز  تأمينهــا  مــن  التأكــد 

تقرير خاص بمركز اقتراع مدرسة عبد املجيد بن تايه:

لم تكن القاعات جاهزة من حيث التوزيع والترتيب حتى الساعة 7 صباحا.	 

علــى 	  للوقــوف  للمحطــات؛  واملراقبيــن  الــوكالء  بدخــول  املركــز  مديــر  ســمح 
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فيهــا. الصناديــق  افتتــاح  مــن  دقائــق   5 قبــل  املحطــات  افتتــاح  عمليــة 

تم افتتاح املحطات في وقتها املحدد الساعة السابعة صباحا.	 

تــم 	  وقــد  املحطــات،  فــي جميــع  القوائــم  لــوكالء  كامــل  تواجــد  هنــاك  يكــن  لــم 
توزيــع الحضــور مــن الــوكالء علــى بعــض املحطــات كــي يشــاهد كل منهــم عمليــة 
افتتــاح املحطــات الخمســة فــي املركــز. فيمــا أن بعــض املحطــات افُتِتحــت بــدون 

وجــود وكالء؛ لعــدم حضورهــم فــي الوقــت املحــدد.

فلــم 	  االنتخابــات،  لجنــة  بتعليمــات  بااللتــزام  ســما 
ّ
مت كان  الــوكالء  حضــور 

يكــن أي منهــم يحمــل مظهــرا مــن مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة ألي مــن القوائــم 
البلــدي. املجلــس  املتنافســة علــى مقاعــد 

تــم إظهــار الصناديــق واألقفــال للــوكالء بشــكل واضــح، وتــم تزويدهــم بأرقــام 	 
التختيــم )أقفــال الصناديــق(.

لم يتم إطالع الوكالء على السجل املعتمد، أو بطاقات االقتراع أو عددها.	 

تمــت إجــراءات االقتــراع حســب األصــول مــن حيــث التأكــد مــن هويــة املقتــرع 	 
ودخولــه  املقترعيــن،  قوائــم  علــى  اســمه  وجــود  مــن  والتأكــد  الدخــول،  عنــد 
مــع شــطب  الثانيــة،  للمــرة  اســمه وهويتــه  لــه، وفحــص  املخصصــة  املحطــة 

الخلــف. مــن  بطاقــة مختومــة مرتيــن  الســجل، وإعطائــه  مــن  اســمه 

كان املكان املخصص لالقتراع مجهزا بشكل جيد.	 

تم توفير كل األدوات الالزمة لعملية االقتراع من قبل لجنة االنتخابات.	 

منــذ 	  املراكــز  فــي  الفلســطينية  الشــرطة  مــن  حراســة  وجــود  مــن  التأكــد  تــم 
اليــوم الســابق لالقتــراع، مــع لحظــة تســليم املركــز جميــع احتياجاتــه وأدواتــه 
والصناديــق الالزمــة للمحطــات، مــع إبقــاء حراســة مــن الشــرطة علــى كل مركــز 

مــن مراكــز االقتــراع وحتــى يــوم االقتــراع، وانتهــاء عمليتــي االقتــراع والفــرز.
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خروقات ومالحظات حول العملية االنتخابية في طولكرم:

بحســب مراقبينــا، تخللــت عمليــة االقتــراع العديــد مــن األنشــطة االنتخابيــة التــي 
األنشــطة  هــذه  كانــت  حيــث  االنتخابــي،  الصمــت  يــوم  فــي  تتوقــف  أن  ينبغــي  كان 

تلــك األنشــطة: أبــواب مراكــز االقتــراع. ومــن  واضحــة علــى 

وجود أكشاك للقوائم أمام بعض مراكز االقتراع أو بالقرب منها.	 

يناصرونهــا 	  التــي  القائمــة  إلــى  يشــير  بلبــاس  القوائــم  بعــض  مناصــري  تواُجــد 
ووشــاحات(. )فيســتات 

توزيع برامج انتخابية وبطاقات دعائية تحتوي على أرقام القوائم.	 

توزيع مواد دعائية مختلفة )بوسترات، باللين....(. 	 

توزيع املأكوالت واملشروبات وأكياس الخبز.	 

إلى جانب ذلك، تم تسجيل املالحظات التالية داخل مراكز االقتراع:

حصــل تدخــل مــن أنصــار قائمــة »كرميــون« وقائمــة »البنــاء والتحــرر« أثنــاء 	 
عمليــة فحــص األســماء )املحطــة األولــى عنــد دخــول املقترعيــن( علــى مدخــل 
التدقيــق  إجــراءات  املــكان  يشــاركون مشــرفي  كانــوا  االنتخابــي، حيــث  املركــز 

إلــى داخــل املراكــز. والفحــص، وتعــدى ذلــك باصطحــاب املقترعيــن 

تواجــد أنصــار قائمــة »كرميــون« وقائمــة »البنــاء والتحــرر« فــي ســاحات املراكــز 	 
وعلــى مداخلهــا )املحطــة األولــى عنــد دخــول املقترعيــن(.  

مراكــز 	  مداخــل  علــى  قوائــم  لعــدة  انتخابيــة  دعايــة  يافطــات  وجــود  لوحــظ 
االقتــراع.

القوائــم علــى صفحــات خاصــة علــى السوشــال 	  بعــض  ظهــور صــور ملرشــحي 
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ميديــا وهــم فــي قاعــات االقتــراع فــي يــوم االقتــراع، ولــم يتســن مشــاهدة هــذه 
اللقطــات ســوى علــى صفحــات قوائــم املرشــحين املمولــة، حيــث لــم تشــاهد 
علــى صفحــات إخباريــة إعالميــة أخــرى، األمــر الــذي يشــير إلــى أنهــا التقطــت مــن 

مناصــري هــذه القوائــم.

علنــت النتائــج األوليــة، حتــى بــدأت عمليــات إطالق 	 
ُ
مــا أن انتهــت عمليــة الفــرز وأ

النــار فــي الهــواء مــن قبــل مؤيــدي قائمــة »كرميــون« وقائمــة »البناء والتحرير«.

رصد سير االنتخابات في بلدية عنبتا - محافظة طولكرم:

مالحظات بشأن سير عملية االقتراع في انتخاب بلدية عنبتا:

بــدون وجــود وكالء القوائــم نظــرا لعــدم 	  تــم افتتــاح بعــض مراكــز االنتخــاب 
الســابعة. الســاعة  عنــد  حضورهــم 

وبعــض 	  االقتــراع،  مراكــز  كل  فــي  القوائــم  وكالء  مــن  كاف  عــدد  يتوفــر  لــم 
وكالء. بــال  كانــت  املحطــات 

ســارت عمليــة االفتتــاح وإجــراءات االقتــراع حســب األصــول، باســتثناء بعــض 	 
املخالفــات -ســتتم اإلشــارة إليهــا أدنــاه-.

تــم االطــالع علــى محاضــر االفتتــاح، والتــي كانــت موقعــة مــن جميــع الحضــور فــي 	 
العديــد مــن املراكــز واملحطــات.

تم افتتاح كل املحطات في الوقت املحدد في الساعة السابعة صباحا.	 

كان هنــاك تعــاون كبيــر بيــن مــدراء املراكــز ومشــرفي املحطــات بشــكل عــام مــع 	 
جميــع املراقبيــن والــوكالء فــي حــدود القانــون.

 كان هناك تعاون بين وكالء القوائم الذين ساندوا بعضهم في بعض محطات 	 
مراكــز االقتــراع، حيــث كانــوا يتبادلــون املعلومــات ويوفرونهــا لبعضهــم، إضافــة 
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إلــى تعاونهــم فــي تقديــم املالحظــات ملشــرفي املحطــات علــى اعتبــار أنهــا مطلــب 
واحــد لــكل الــوكالء.

الفلســطينية، وتأميــن 	  الشــرطة  مــن خــالل تواجــد عناصــر  تــم ضبــط األمــن 
دخــول وخــروج الناخبيــن بشــكل ســلس، ومنــع االزدحــام والتجمــع أمــام مراكــز 
االقتــراع. وقــد تفاوتــت أعــداد أفــراد الشــرطة الفلســطينية علــى أبــواب املراكــز 

)مــن 1 – 4(، وذلــك حســب عــدد املقترعيــن فــي كل مركــز.

وتمــت 	  الســجل،  خــالل  مــن  اقترعــوا  الذيــن  الناخبيــن  عــد  إجــراءات  تمــت 
إجــراءات عــد بطاقــات االقتــراع مــن خــالل دفاتــر االقتــراع، كمــا تمــت مطابقــة 

األصــول. حســب  االقتــراع  وبطاقــات  الناخبيــن  وأعــداد  البطاقــات  أعــداد 

مــع 	  الفــرز  فــي  األرقــام  كل  وتطابقــت  واضحــة،  بطريقــة  الفــرز  عمليــة  تمــت 
والبطاقــات  والبيضــاء  الالغيــة  البطاقــات  ضمنهــا  مــن  والتــي  البطاقــات، 

. لصحيحــة ا

تــم إغــالق الصناديــق باألختــام الخاصــة، وإعطــاء أرقــام األختــام للــوكالء مــن 	 
أجــل تدوينهــا.

تــم تجهيــز محضــر اإلغــالق، والتوقيــع عليــه مــن قبــل املشــرفين ومــدراء املراكــز 	 
والوكالء.

قبــل 	  املراكــز  مــن  واملحلييــن  الدولييــن  واملراقبيــن  الــوكالء  جميــع  إخــراج  تــم 
يســمح  لــم  إذ  االنتخابــات،  لجنــة  إلــى  والبطاقــات  االقتــراع  صناديــق  تســليم 
مــن  إلــى حيــن تســليم الصنــدوق ملوظفــي لجنــة االنتخابــات  الــوكالء  بتواجــد 

التجميــع. إلــى مركــز  نقلهــا  أجــل 

تــم ترتيــب وجــود وكالء عــن كل قائمــة فــي مركــز التجميــع ليكونــوا فــي اســتقبال 	 
أرقــام  خــالل  مــن  فيهــا  واألختــام  األقفــال  ســالمة  مــن  والتأكــد  الصناديــق، 
ثــم  ومــن  االنتخابيــة،  املراكــز  فــي  قبــل زمالئهــم  مــن  توثيقهــا  تــم  التــي  األختــام 
مــن الشــرطة الفلســطينية. مــع وجــود حراســة  فــي املركــز  تأمينهــا  مــن  التأكــد 
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تقرير خاص بمركز اقتراع مدرسة الشهداء األساسية املختلطة:

فتــح 	  بعــد  حتــى  والترتيــب،  التوزيــع  حيــث  مــن  جاهــزة  القاعــات  تكــن  لــم 
مــن  نوعــا  أحــدث  ممــا  االقتــراع،  محطــات  إلــى  الناخبيــن  وتوافــد  الصناديــق 

البدايــة. فــي  الفو�ســى 

ســمحت الســيدة مديــرة مركــز االقتــراع بدخــول الــوكالء للمحطــات للوقــوف 	 
علــى عمليــة االفتتــاح قبــل 15 دقيقــة مــن افتتــاح الصناديــق فــي املحطــات.

تم افتتاح املحطات الستة في وقتها املحدد الساعة السابعة صباحا.	 

تــم 	  وقــد  املحطــات،  فــي جميــع  القوائــم  لــوكالء  كامــل  تواجــد  هنــاك  يكــن  لــم 
توزيــع الحضــور مــن الــوكالء علــى بعــض املحطــات ـكـي يشــهد كل منهــم عمليــة 
االفتتــاح، بعــض املحطــات تــم افتتاحهــا بــدون وجــود وكالء لعــدم حضورهــم 

فــي الوقــت املحــدد.

فلــم 	  االنتخابــات،  لجنــة  بتعليمــات  بااللتــزام  متســما  كان  الــوكالء  حضــور 
يكــن أي منهــم يحمــل مظهــرا مــن مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة ألي مــن القوائــم 

البلــدي. املجلــس  املتنافســة علــى مقاعــد 

تــم إظهــار الصناديــق واألقفــال للــوكالء بشــكل واضــح، وتــم تزويدهــم بأرقــام 	 
التختيــم )أقفــال الصناديــق(.

لم يتم إطالع الوكالء على السجل املعتمد، أو بطاقات االقتراع أو عددها.	 

تمــت إجــراءات االقتــراع حســب األصــول مــن حيــث التأكــد مــن هويــة املقتــرع 	 
عند الدخول، والتأكد من وجود اســمه في قوائم املقترعين، ومن ثم الســماح 
للمــرة  وهويتــه  اســمه  وفحــص  لــه،  املخصصــة  املحطــة  نحــو  بالدخــول  لــه 
الثانيــة، مــع شــطب اســمه مــن الســجل وإعطائــه بطاقــة مروســة ومختومــة 

مرتيــن مــن الخلــف.

لم يكن املكان املخصص لالقتراع مجهزا بشــكل جيد، ولم يتم وضع إشــارات 	 
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لتحديــد مــكان دخــول الناخبيــن ومــكان االقتــراع وكيفيــة الخــروج، ممــا أحــدث 
نوعــا مــن الفو�ســى فــي املــكان.

تــم التأكــد مــن وجــود حراســة مــن الشــرطة الفلســطينية منــذ اليــوم الســابق 	 
لالقتــراع، ومــع لحظــة تســليم املركــز جميــع احتياجاتــه وأدواتــه والصناديــق 
وانتهــاء  االقتــراع  يــوم  الحراســة حتــى  هــذه  اســتمرار  مــع  للمحطــات،  الالزمــة 

الفــرز. عمليــة 

لوحــظ عــدم وجــود بعــض أســماء الناخبيــن فــي الكشــف االنتخابــي فــي املركــز 	 
االنتخابــي، وعــدم تحديــد مراكــز اقتراعهــم أو محطــات االقتــراع الخاصــة بهــم، 
ممــا اضطرهــم ملراجعــة مديــر املركــز االنتخابــي، الــذي بــدوره قــام بتزويدهــم 

بهــا.

لــم يتنبــه موظفــو مركــز االقتــراع إلــى وجــود أجهــزة الجــوال بأيــدي الناخبيــن 	 
إلــى  عنــد توجههــم لطاولــة االقتــراع، ولــم يطلبــوا منهــم وضعهــا علــى الطاولــة 

حيــن االنتهــاء مــن عمليــة االقتــراع. 

لــم يتــم االلتــزام بشــروط الصحــة العامــة، ال مــن قبــل الناخبيــن وال موظفــي 	 
االنتخابــات.  لجنــة 

تــم تســليم كشــف بأســماء الناخبيــن لبعــض وكالء القوائــم االنتخابيــة بشــكل 	 
ســري ومخالــف للقانــون.7 

املتنافســة، 	  الكتــل  مــع  جواالتهــم  وأرقــام  الناخبيــن  بأســماء  كشــوف  وجــود 
أمــام  عليهــم  املنــاداة  أو  لالنتخــاب،  واســتدعائهم  عليهــم  باالتصــال  وقيامهــم 
ســيقومون  التــي  الكتلــة  عــن  وســؤالهم  الدخــول،  وقبــل  االقتــراع  مركــز 

رأيهــم. عــن  بالعــدول  إقناعهــم  ومحاولــة  بانتخابهــا، 

دخــول مكثــف لقــوات الشــرطة الفلســطينية إلــى داخــل مركــز االقتــراع بكامــل 	 
عتادهــم وأســلحتهم علــى الرغــم مــن معارضــة مديــر املركــز، إال أنهــم تواجــدوا 

7-  لوحــظ هــذا الخــرق فــي أكثــر مــن مركــز، وقــد قــام فريــق رؤيــة الرقابــي بتوثيقــه، ويمكنــه تقديــم شــهادة بهــذا 
املعنيــة. للجهــات  الخصــوص 
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بكامــل ســالحهم. 

حضــور مرشــح مــن إحــدى القوائــم املتنافســة، مــع بعــض الناخبيــن إلــى مركــز 	 
االقتــراع، وقيامــه بتقديــم القهــوة إلــى مراقــب القائمــة الخاصــة بــه ووكيلهــا، 
رغــم التنبيــه عليــه مــن موظفــي لجنــة االنتخابــات ألكثــر مــن مــرة إال أنــه لــم 

يكـــترث.

قيــام مناصــري ومؤيــدي كتلــة البنــاء بوضــع طاولــة أمــام مركــز االنتخــاب وعليهــا 	 
شــعارهم االنتخابي، وتوزيع الدعايات االنتخابيه على الناخبين. 

وخروقــات  مالحظــات  عــدة  والفــرز  االقتــراع  عمليــة  رافقــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
يلــي: فيمــا  تلخيصهــا  يمكــن 

أبــواب 	  علــى  انتخابيــة  يافطــات  وضــع  تــم  االنتخابيــة  الدعايــة  فتـــرة  خــالل 
وجــدران املراكــز االنتخابيــة، حيــث ســجلت عــدة خروقــات مــن هــذا القبيــل 
قامــت بهــا القوائــم املتنافســة، وهــي قائمــة »البنــاء«، وقائمــة »عنبتــا تســتحق«، 

املواطــن«.  »نبــض  وقائمــة 

علــى 	  املنشــورات  بعــض  ظهــرت   ،2022/3/25 االنتخابــي  الصمــت  يــوم  فــي 
الصفحــات املمولــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي لبعــض القوائــم، وكانــت 

باالنتخابــات.  تتعلــق  املنشــورات  هــذه 

وفي يوم االقتراع تم رصد العديد من األنشطة املخالفة، مثل: 	 

- وجود أكشاك أمام بعض مراكز االقتراع أو بالقرب منها.

- تواجــد مناصــري القوائــم بلبــاس يوحــي بالقائمــة التــي يناصرونهــا )فســتات 
ووشــاحات(.

- توزيع برامج انتخابية وبطاقات دعائية تحتوي على أرقام القوائم.

- توزيع مواد دعائية مختلفة )بوسترات، باللين....(.
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فــي مركــز مدرســة  املحطــات  إحــدى  فــي  االقـــتراع  ترتيــب مواقــع  أن  لوحــظ   -
الشــهداء، غيــر مالئمــة وال تســاعد الــوكالء فــي ضبــط عمليــة الرقابــة بشــكل 
جيــد، وتحديــدا فــي املحطــة رقــم 3، حيــث إن صنــدوق االقتــراع يحجــب الرؤيــة 

عــن إحــدى طــاوالت االقتــراع فــي املحطــة.

- لوحــظ وجــود تدخــل مــن أنصــار قائمــة »البنــاء« فــي عمليــة فحــص األســماء 
قبــل املحطــة األولــى عنــد دخــول املقترعيــن علــى مدخــل املركــز االنتخابــي فــي 
مدرســة الشــهداء، بحيــث كانــوا يشــاركون مشــرفي املركــز إجــراءات التدقيــق 

والفحــص.
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رصد سير االنتخابات في محافظة الخليل

فيهــا  تمــت  مــدارس  جمعيهــا  وهــي  اقتــراع،  مركــز   38 الخليــل  مدينــة  فــي  يوجــد 
عمليــة االقتــراع، مقســمة إلــى عــدة مناطــق، مــع التنويــه إلــى أن املنطقــة الجنوبيــة 
وتواجــد  أمنيــة  حمايــة  فيهــا  توجــد  ال  أنــه  بمعنــى   ،)c( منطقــة  هــي  املحافظــة  مــن 
فيمــا  االحتــالل.  قــوات  مــع  مســبق  أمنــي  بتنســيق  إال  الفلســطيني،  األمــن  لقــوات 
كان املراقبــون علــى هــذه العمليــة فــي املدينــة برمتهــا مــن العامليــن فــي وزارة التربيــة 

الفلســطينية. والتعليــم 

ويبلــغ عــدد ســكان مدينــة الخليــل 230.700 ألــف نســمة، يحــق لحوالــي 105 آالف 
شــخص منهــم االنتخــاب.

ومن املالحظات التي تم رصدها في محافظة الخليل مايلي:  

فــي 	  والتجــول  للمحطــات،  ودخولهــم  االقتــراع  مركــز  داخــل  املرشــحين  وجــود 
املمــرات، وســؤالهم للناخبيــن بعــد خروجهــم مــن املحطــة للتأكــد مــن قيامهــم 
بانتخــاب قوائمهــم، وقــد شــوهدت أمثلــة علــى هــذا الخــرق فــي مدرســة الشــهيد 

عبــد القــادر الثانويــة للبنيــن. 

مــن 	   
ً
وبــدال للبنيــن،  الثانويــة  داخــل مدرســة حلحــول  الناخبيــن  تنظيــم  عــدم 

ذلــك قامــوا بالســير كمجموعــات ثنائيــة داخــل ملعــب املدرســة، ممــا أدى إلــى 
الفو�ســى  وإثــارة  الناخبيــن،  تســجيل  دائــرة  أمــام  كبيــر  بشــكل  النــاس  تجمــع 

املدرســة. داخــل 

وفــي داخــل مدرســة وداد ناصــر الديــن الثانويــة للبنــات، شــوهد دخــول عــدة 	 
أشــخاص إلــى محطــة االقتــراع يحملــون ورقــة صغيــرة تحمــل دعايــة للقائمــة 

رقــم 6.

كمــا تــم تســجيل وجــود مناصــري بعــض املرشــحين أمــام مراكــز االقتــراع، كمــا 	 
حصــل أمــام مدرســة خديجــة عابديــن الثانويــة للبنــات، حيــث كانــوا يحملــون 
 يســجلون فيها أســماء الناخبين التابعين أو املؤيدين لقوائمهم، 

ً
 وأوراقا

ً
أقالما
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مــع ســؤالهم لــكل شــخص يريــد الدخــول إلــى املركــز عــن القائمــة التــي ســيقوم 
بانتخابهــا.  

داخــل 	  املســلحين  األمــن  قــوى  ســيارات  مــن  كبيــر  عــدد  وجــود  ســجلنا  كمــا 
مدرســة ماريــة القبطيــة، ممــا أثــار الرعــب للناخبيــن دون تقديــم أو اإلعــالن 

الكبيــر. الشــكل  بهــذا  األمــن  قــوى  لوجــود  قانونــي  مبــرر  أي  عــن 

 	 )c( وفــي ظــل عــدم وجــود قــوى أمنيــة فلســطينية فــي بعــض املناطــق املصنفــة
كمــا ســلف بيانــه، دفــع ذلــك بجهــات مجهولــة ملحاولــة تغييــر الصناديــق بعــد 
أبنــاء  فــي مركــز اقتــراع مدرســة خولــة، ممــا دفــع  انتهــاء عمليــة الفــرز، وذلــك 
عائلــة أبوســنينة التابعيــن للقائمــة رقــم 4 لوقــف هــذه املحاولــة، ومنــع أي حــد 

مــن االقـــتراب مــن الصناديــق حـــتى قــدوم الجهــات املختصــة. 
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رصد سير انتخابات بلدية سلفيت

أن  الحظنــا  كمــا  إيجابيــة،  عــام  بشــكل  ســلفيت  فــي  االنتخابــات  أجــواء  كانــت 
بــدء  علــى  واقتصــرت  محــدودة،  كانــت  االنتخابيــة  الدعايــة  وقــت  فــي  الخروقــات 
الدعايــة االنتخابيــة قبــل الوقــت املخصــص واملحــدد لهــا، ســواء كان ذلــك فــي مواقــع 
وواجهــات  الشــوارع  فــي  املوزعــة  والالفتــات  باملنشــورات  أو  االجتماعــي  التواصــل 

االنتخابيــة. الدعايــة  مرحلــة  انتهــاء  بعــد  املخالفــات  اســتمرار  حتــى  أو  املبانــي، 

فــي ســلفيت قــد تحلــوا  ويمكننــا تســجيل أن مــدراء املحطــات واملراكــز االنتخابيــة 
كانــت  وإغالقهــا  الصناديــق  فتــح  عنــد  اإلجــراءات  أن  كمــا  العاليــة،  بالشــفافية 
ســليمة. غـــير أنــه تــم رصــد مجموعــة مــن املخالفــات فــي معظــم مراكــز التصويــت 

التالــي: النحــو  فــي مدينــة ســلفيت، وهــي علــى  املوزعــة 

دخــول عناصــر مــن األجهــزة األمنيــة بســالحها إلــى مراكــز التصويــت فــي أكـــثر مــن 	 
مركــز وأكـــثر مــن مــرة، بحجــة فــرض األمــن، أو بحجــة أنهــم بــزي مدنــي.

وجــود بعــض املنشــورات والالفتــات الخاصــة ببعــض القوائــم علــى مبنــى مركــز 	 
االقـتراع.

قيام بعض األشــخاص بالتواصل املباشــر مع املصوتين داخل مركز االقتراع 	 
لعمــل دعايــة لقائمــة معينة.

دخــول رئيــس إحــدى القوائــم املرشــحة مــع أحــد املصوتيــن، وبعــد تعبئــة ورقــة 	 
أو  القائمــة،  لرئيــس  الورقــة  بإظهــار  قــام  قــد  املصــوت  أن  يبــدو  االنتخابــات 

حــاول إظهارهــا، وســط اعتــراض املراقبيــن املوجوديــن.

منــع التصويــر بمعظــم مراكــز التصويــت، ســواء داخــل املحطــات أو خارجهــا، 	 
علــى خــالف مــا هــو مقــر فــي مدونــات الســلوك الخاصــة باملراقبيــن.

قيــام عــدد مــن العناصــر األمنيــة املكلفــة بتأميــن املراكــز االنتخابيــة، بطلــب 	 
التصويــت لقوائــم معينــة تابعــة لفصيــل الســلطة فــي أكثــر مــن مركــز انتخابــي.
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رصد سير االنتخابات في محافظة جنين

أواخــر  منــذ  املترشــحة  للقوائــم  االنتخابيــة  الدعايــة  حمــالت  مــن  الكثيــر  بــدأت 
شــهر شــباط/ فبرايــر 2022، أي قبــل الفتــرة املحــددة لهــا، وقــد تــم تســجيل ذلــك 
»البنــاء  قائمــة  قبــل  مــن  وخاصــة  اليامــون،  وبلــدة  جنيــن  فــي  املحليــة  الهيئــات  فــي 

والوفــاء«.  »العمــل  وقائمــة  البلــد«  »أبنــاء  قائمــة  وأحيانــا  والتحريــر«، 

وفي مراكز يعبد وعرابة والعطارة، تم تسجيل ما يلي: 

كانــت إجــراءات فتــح الصناديــق واملراكــز، ووجــود املراقبيــن وأوراق االنتخــاب، 	 
وكذلــك  اللوجســتية،  اإلجــراءات  وكل  والشــرطة،  األمــن  موظفــي  وحضــور 
إجــراءات إغــالق مراكــز االقتــراع، وعمليــة الفــرز، متفقــة وأحــكام القانــون، 

ومنســـجمة مــع تعليمــات لجنــة االنتخابــات املركزيــة.

قائمــة 	  بانتخــاب  الناخبيــن  أحــد  بتلقيــن  املرشــحين  أحــد  قيــام  تســجيل  تــم 
 . معينــة

مــن 	  التأكــد  دون  الخمــار،  ترتــدي  وهــي  باالنتخــاب  الناخبــات  إحــدى  قامــت 
االنتخابــات.  لجنــة  موظفــات  إحــدى  قبــل  مــن  هويتهــا 

قــام أحــد األشــخاص بمســاعدة ناخبــة مســنة أميــة دون وجــود صلــة قرابــة 	 
بينهمــا، حيــث لــم يكــن مــن أقاربهــا حتــى الدرجــة الرابعــة.

لــم يتــم أخــذ التقريــر الكامــل لحالــة ناخبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، 	 
كمــا لــم يتــم التأكــد مــن هويــة مرافقهــا. 
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رصد سير االنتخابات في بلدية نابلس

ســجل فريقنــا بعــض املالحظــات علــى ترتيبــات مديريــة التربيــة والتعليــم فــي مدينــة 
نابلــس، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمشــرفي ومراقبــي مراكــز وصناديــق االقتــراع، وقــد 
كانــت  كمــا  املحافظــة،  فــي  واملعلمــات  املعلميــن  مــن  العديــد  املالحظــات  هــذه  أكــد 
هنــاك بعــض املالحظــات علــى الدعايــة االنتخابيــة التــي مارســتها القوائــم املرشــحة. 

ومــن هــذه املالحظــات: 

لــم تقــم مديريــة التربيــة والتعليــم بالتعميــم علــى الراغبيــن بااللتحــاق فــي عمليــة 	 
منــذ  جاهــزة  األســماء  أن  بحجــة  وذلــك  االنتخابيــة،  العمليــة  علــى  اإلشــراف 

التســجيل النتخابــات البلديــات عــام 2017.

لم يقم بعض مدراء ومديرات املدارس بالتشاور مع طاقم هيئتهم التدريسية 	 
بهــذا الخصــوص، وأبقــوا التشــاور محصــورا فــي مجموعــة قليلــة مــن الطواقــم، 
فــي حصصهــم، وأن األمــر ال  وعنــد ســؤالهم قدمــوا حجــة أن املعلميــن كانــوا 

يســتحق.

قامــت بعــض املــدارس بتنســيب بعــض أفــراد طواقمهــا التدريســية واإلداريــة 	 
حــزب  مــن  واحــد ومقربيــن  لــون سيا�ســي  فــي  دائــرة ضيقــة ومحصــورة  ضمــن 

االنتخابيــة. وقائمتــه  الســلطة 

قــام أحــد موظفــي تربيــة نابلــس، وهــو أيضــا مفــرغ للعمــل فــي االتحــاد العــام 	 
للمعلمين الفلسطينيين، بالتواصل مع العديد من مدراء ومديرات املدارس، 
وكان يقــّدم معظــم تعليماتــه علــى أنهــا مــن قبــل االتحــاد، حيــث أفــادت إحــدى 
املعلمــات )نحتفــظ باســمها بنــاء علــى رغبتهــا( أن مديرتهــا، وعنــد اعتراضهــا علــى 

آليــة اختيــار األســماء، أبلغتهــا بــأن األمــر قــد جــاء مــن قبــل االتحــاد.

ما إن بدأت عملية تســجيل القوائم في لجنة االنتخابات املركزية، حتى بدأت 	 
عمليــة نشــر األســماء والقوائــم االنتخابيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
املتعــددة، ففــي يــوم األربعــاء 2022/2/16، تــم تســجيل أول قائمــة انتخابيــة 
)قائمــة العــزم(، وفــي صبيحــة اليــوم التالــي مباشــرة، تــم عقــد لقــاء صحفــي مــع 



38

رئيــس القائمــة عبــر إحــدى املحطــات اإلذاعيــة املحليــة »راديــو حيــاة«، وأفــاد 
مديــر اللقــاء بأنــه ســيقوم بإجــراء حــوار مماثــل مــع رؤســاء القوائــم األخــرى بعــد 
توثيــق تســجيلها، وبالفعــل تمــت مقابلــة كل رؤســاء القوائــم تباعــا، وبنفــس 
الطريقــة فــي نفــس املحطــة اإلذاعيــة املذكــورة، األمــر الــذي شــكل مخالفــة لفتــرة 
الدعايــة االنتخابيــة املحــددة. وفــي نفــس الســياق أجــرت شــبكة )جــي ميديــا( 

مقابلــة مــع قائمــة )العــزم( فــي 2022/3/6.

القوائــم 	  لبعــض  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  ممولــة  صفحــات  ظهــور 
بأيــام  املقــرر  الدعايــة  موعــد  وقبيــل  األول،  االنتخابــي  الصمــت  فـــترة  خــالل 
قليلــة وهــي تعــود لــكل مــن قائمــة )التغـــيير( والقائمــة الوطنيــة املســتقلة وقائمــة 

)العــزم(.
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وحتــى 	   2022/2/17 مــن  بــدأت  والتــي  األولــى،  الصمــت  فتـــرة  تخللــت 
2022/3/11، وتســبق فتــرة الحملــة االنتخابيــة املســموحة مــن 2022/3/12 
معظمهــا  ممارســة  تمــت  التــي  األنشــطة  مــن  العديــد   ،2022/3/24 وحتــى 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، والتــي تعتبــر خرقــا واضحــا لفتــرة الصمــت 
الطابــع  تتخــذ  ولــم  واســعة،  تكــن  لــم  األنشــطة  تلــك  أن  رغــم  املفترضــة، 
املنظــم، إال أنهــا أخــذت منحنــى تصاعديــا مــع اقتــراب انطــالق حملــة الدعايــة 
االنتخابيــة، واملحــددة فــي 2022/3/12، وقــد أخــذت هــذه األنشــطة أشــكاال 

منهــا: متعــددة 

- زيارات ميدانية ملؤسسات أو شخصيات أو دواوين من قبل املرشحين.

- بوســتات دعائيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
مــن قبــل مناصــري القوائــم.

فــي  التواصــل االجتماعــي  زيــادة نشــاط املرشــحين بشــكل عــام علــى وســائل   -
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االنتخابيــة  للحملــة  والتمهيــد  الدعايــة  أجــل  مــن  أغلبهــا  مختلفــة،  مواضيــع 
املقــررة.

وجــود  رغــم  بمهامهــا  بالقيــام  نابلــس  بلديــة  أعمــال  تســيير  لجنــة  اســتمرار   -
اللجنــة. أعضــاء  بيــن  مــن  مرشــحين 

- قيــام محافــظ نابلــس بعقــد اجتماعيــن منفصليــن مــع قائمتيــن مرشــحتين، 
مــع اإلعــالن عــن هذيــن االجتماعيــن قبــل بــْدء فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، وهمــا 

قائمــة )العــزم( فــي 2022/3/1 وقائمــة )نابلــس تختــار( فــي 2022/3/2.

صورة اإلعالن عن اجتماع املحافظ مع قائمة )نابلس تختار(، ولم يتسن لنا 

الحصول على اإلعالن عن االجتماع األول مع قائمة )العزم(.
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أنشطة لجنة تسيير األعمال في بلدية نابلس:

مهنــدس  توظيــف  إعــالن  بإصــدار  نابلــس  بلديــة  فــي  األعمــال  تســيير  لجنــة  قامــت 
إلدارة الدائــرة الهندســية فــي البلديــة، والتــي تعتبــر مــن أهــم وأرفــع دوائــر البلديــة، 
الهيكليــة  مــن حيــث  مباشــر  بشــكل  البلديــة  لرئيــس  البلديــة  مهنــدس  يتبــع  حيــث 
فــي  الخدماتــي  املســتوى  علــى  والفاعلــة  األقــوى  الدائــرة  هــذه  وتعتبــر  اإلداريــة، 
البلديــة، فضــال عــن أنهــا تعتبــر الدائــرة األكبــر مــن بيــن دوائــر الخدمــات األخــرى، 

الخصــوص: بهــذا  التاليــة  املالحظــات  وثقنــا  وقــد 
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لجنــة . 1 رئيــس  نائــب  ســويدان،  أنيــس  الســيد  هــو  اإلعــالن  بتوقيــع  قــام  الــذي 
تســيير األعمــال، ويفتــرض أن يكــون هــو القائــم برئاســة اللجنــة بعــد تقديــم 
الســيد إيــاد خلــف اســتقالته منهــا بحكــم ترشــحه فــي قائمــة )نابلــس تختــار(، 
والتوقيــع موســوم بصفــة نائــب الرئيــس، ممــا يضــع عالمــة اســتفهام علــى موقــع 

الرئيــس ومــن بقــي فيــه ليشــغله.

جــاء اإلعــالن فــي فتــرة حساســة تشــهد انتخابــات للبلديــة، حيــث يمكــن تفســيره . 2
علــى أنــه خطــوة اســتباقية غيــر قانونيــة.

أفاد الســيد أنيس ســويدان من خالل مقابلة على راديو »حياة« أنهم حصلوا . 3
علــى اســتثناء مــن قبــل وزيــر الحكــم املحلــي إلشــغال هــذا املنصــب، ممــا زاد مــن 

عالمــات االســتفهام حــول قانونيــة اإلجــراء وتوقيتــه.

املؤقتــة . 4 العقــود  نظــام  علــى  املنصــب  لهــذا  التوظيــف  إعــالن  يتــم  مــا  غالبــا 
عليــة  جــرت  مــا  وهــو  الواحــد،  للشــخص  فقــط  لفترتيــن  للتجديــد  والقابلــة 
العــادة منــذ عــدة ســنوات، إال أن اإلعــالن هــذه املــرة جــاء للتوظيــف الثابــت 

العــادة. غيــر  علــى 

فــي املقابــل، يمكــن تســجيل املالحظــة اإليجابيــة التاليــة فيمــا يخــص انتخابــات 
بلديــة نابلــس:

- تــم توقيــع وثيقــة شــرف بيــن القوائــم املتنافســة علــى انتخابــات املجلــس البلــدي 
ضمــن مبــادرة أهليــة مــن قبــل تجمــع »أبنــاء البلــد« وذلــك بتاريــخ 2022/3/5 وقــد 

تضمنــت الوثيقــة بنديــن:

لجنــة . 1 قبــل  مــن  املقــررة  االنتخابيــة  الدعايــة  فتــرة  باحتــرام  األول  يتعلــق 
االنتخابــات وعــدم اختراقهــا، وخــوض االنتخابــات بأخــالق التنافــس اإليجابــي 

التجريــح. عــن  بعيــدا 

يتعلــق البنــد الثانــي بآليــة إدارة املجلــس البلــدي بعــد االنتخابــات بــروح العمــل . 2
والتفســيرات  الشــخصية  اآلراء  عــن  بعيــدا  اإليجابــي  والتعــاون  الجماعــي 

الشــارع. إلــى  املجلــس  داخــل  إشــكالية  أي  نقــل  وعــدم  الخاصــة، 



43



44

مرحلة الدعاية االنتخابية: 

االنتخابيــة،  الدعايــة  يخــص  فيمــا  نابلــس  مدينــة  فــي  القوائــم  أســاليب  تنوعــت 
ومــن تلــك الوســائل التــي تــم اســتخدامها: تعليــق اليافطــات الدعائيــة علــى بــوردات 
الشــوارع وجــدران األبنيــة، الدعايــات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بمختلــف 
فــي  ممولــة  إعالنــات  الشــخصية،  الصفحــات  علــى  ومنهــا  املمــول  ومنهــا  أنواعهــا 
التلفزيونــات واإلذاعــات املحليــة، بورشــورات تــوزع فــي الشــوارع وفــي األبنيــة واألحيــاء 
مــن  متعــددة  أشــكاال  أخــذت  والتــي  الســيارات،  علــى  القوائــم  دعايــات  الســكنية، 
العائليــة،  والدواويــن  للمؤسســات  للقوائــم  ميدانيــة  زيــارات  وبوســترات،  رايــات 
إضافــة إلــى األنشــطة اإلعالميــة مثــل املناظــرات التــي جمعــت رؤســاء القوائــم، ومنهــا 
علــى ســبيل املثــال لقــاء نقابــة املهندســين – فــرع نابلــس، ولقــاء فضائيــة النجــاح فــي 

الجامعــة.

يمكــن  وخروقــات  مالحظــات  مجموعــة  االنتخابيــة  الدعايــة  رافقــت  وقــد 
كالتالــي: تســجيلها 

يتعلــق 	  املحلــي  الحكــم  وزارة  قبــل  مــن  رســمي  كتــاب  توزيــع  تــم   3/13 بتاريــخ 
باســتخدام بعــض مراكــز االقتــراع كمراكــز تطعيــم مــن فيــروس كورونــا فــي وقت 
أنشــطة  يمنــع وجــود  القانــون  كــون  أثــار االســتياء،  الــذي  االنتخابــات، األمــر 
أخــرى غيــر النشــاط االنتخابــي فــي مراكــز االقتــراع. لتقــوم لجنــة االنتخابــات 
املركزيــة بعــد ذلــك بإصــدار منشــور تؤكــد فيــه أن مراكــز االقتــراع لــن تســتخدم 

ألي غايــات أخــرى. 
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بتاريــخ 2022/3/16 أصــدرت لجنــة تســيير األعمــال فــي بلديــة نابلــس تعميمــا 	 
علــى املوظفيــن فــي البلديــة بمنعهــم مــن ممارســة أي دعايــة انتخابيــة، أو تعليــق 
جــاء  نابلــس.  بلديــة  انتخابــات  فــي  املتنافســة  القوائــم  مــن  أي منشــورات ألي 
التعميــم بصيغــة عموميــة لــم تحــدد فيــه إن كان املقصــود ممارســة الدعايــة 
ســر علــى 

ُ
داخــل املبنــى البلــدي أم خارجــه، وتــرك بــدون توضيــح، األمــر الــذي ف

أو  الــرأي  إبــداء  فــي  الطبيعــي  حقهــم  ممارســة  مــن  البلديــة  موظفــي  منــع  أنــه 
املشــاركة فــي الدعايــة االنتخابيــة.

تســيير 	  لجنــة  لتعميــم  اســتنكار  بيــان  املســتقلة«  »الشــباب  قائمــة  أصــدرت 
األعمــال املذكــور. كمــا أعــرب أحــد املحاميــن، الســيد املحامــي محمــد ســقف 
الحيــط، وهــو مستشــار قانونــي لبلديــة نابلــس،  عــن اســتهجانه لهــذا التعميــم 
عبــر صفحتــه الخاصــة،  ورفضــه ملحتــواه، واعتبــره منافيــا للقانــون، ومخالفــة 

تســتوجب إجــراء مــن قبــل وزارة الحكــم املحلــي.
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وإثــر ذلــك، وبتاريــخ 2022/3/19، نشــر الســيد املحامــي محمــد ســقف الحيــط 	 
إلــى إنهــاء خدماتــه االستشــارية لبلديــة نابلــس كمحــام مستشــار  كتابــا يشــير 
أن  الفيســبوك  علــى  حســابه  علــى  الحيــط  ســقف  وأفــاد  البلــدي.  للمجلــس 
ســبب إنهــاء خدماتــه يتعلــق باملنشــور الــذي كان قــد نشــره، وانتقــد فيــه تعميــم 
فــي  املشــاركة  مــن  البلديــة  فــي  العامليــن  بمنــع  املتعلــق  األعمــال  تســيير  لجنــة 

للقوائــم. االنتخابيــة  الدعايــة 
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لقائمتــي 	  دعائيــة  ويافطــات  لبوســترات  التخريــب  بعــض  توثيــق  كذلــك  تــم 
تلفــت بعــض 

ُ
»العــزم« و»نابلــس تختــار« فــي أكثــر مــن موقــع فــي املدينــة، حيــث أ

فــي  إليهــا األيــدي بســهولة واملعلقــة علــى أعمــدة اإلنــارة  اليافطــات التــي تصــل 
الشــوارع.

بتاريــخ 2022/3/19 وثــق منشــور لديــوان إحــدى العائــالت )عائلــة حســونة( 	 
يعلــن فيــه إلغــاء فعاليــة لصالــح قائمــة العــزم قبــل ســاعة فقــط مــن بــدء هــذه 
الفعاليــة. وقــد أشــار بيــان العائلــة املقتضــب علــى الفيــس بــوك أن النشــاط 
ألغــي بســبب تهديــدات خارجيــة، فيمــا لــم يشــر إلــى نــوع هــذه التهديــدات وال إلــى 

الجهــة التــي تقــف خلفهــا.
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بتاريــخ 2022/3/25، تــم توزيــع بطاقــات وبروشــورات دعايــة انتخابيــة فــي يــوم 	 
الصمــت االنتخابــي إلحــدى القوائــم، ولــم يســجل لغيرهــا، وهــي قائمــة »نابلــس 
لصالــح  ينشــطون  وهــم  القائمــة  ملناصــري  صــور  توثيــق  تــم  حيــث  تختــار«. 

القائمــة أمــام مســجد الفــردوس فــي منطقــة املخفيــة.

بتاريــخ 2022/3/25 وفــي يــوم الصمــت االنتخابــي، ظهــرت بعــض املنشــورات املمولــة 
التواصــل  وســائل  علــى  القوائــم  بعــض  صفحــات  علــى  باالنتخابــات  واملتعلقــة 

التغييـــر«. القوائــم قائمــة »نابلــس تختــار« و»قائمــة  االجتماعــي، ومــن هــذ 
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مرحلة االنتخابات: يوم االقتراع – انتخابات مجلس بلدي نابلس

االنتخابــي  املشــهد  فــي  األبــرز  تختــار«  و«نابلــس  »العــزم«  قائمتـــي  أنشــطة  كانــت 
يــوم االقتــراع، أمــا قائمــة »رواد التنميــة« ورقمهــا االنتخابــي )3( وقائمــة »الشــباب 
املســتقلين« ورقمهــا االنتخابــي )6( فلــم يتــم مالحظــة أي نشــاط انتخابــي لهمــا فــي يــوم 
االقتــراع، وكانتــا األكثــر التزامــا بفتــرات الصمــت االنتخابــي دونــا عــن باقــي القوائــم. 

وتــم رصــد مــا يلــي خــالل األنشــطة االنتخابيــة:

وجود أكشاك في بعض املراكز للقوائم أمام مراكز االقتراع أو بالقرب منها.	 

)فســتات، 	  يناصرونهــا  التــي  القائمــة  إلــى  يشــير  بلبــاس  املناصريــن  تواجــد 
وشــاحات...(.

توزيع البرامج االنتخابية وبطاقات دعائية تحتوي على أرقام القوائم.	 

مواد دعائية مختلفة )بوسترات، باللين ...(. 	 
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قــام فريقنــا بزيــارة جميــع مراكــز االنتخــاب فــي املدينــة وعددهــا 35 مركــزا، بمجمــوع 
اقتــراع  مــن مركــز  بــدءا  الرقابــة  أعمــال  الفريــق  بــدأ  اقتــراع، حيــث  146 صنــدوق 
تمــت  وفيــه  رفيديــا،  منطقــة  فــي  والواقــع  للبنيــن،  األساســية  قتيبــة  ابــن  مدرســة 
الفريــق  قــام  ثــم  ومــن  الصناديــق،  افتتــاح  وآليــات  إجــراءات  علــى  الرقابــة  عمليــة 
بزيــارة جميــع املراكــز األخــرى، والتــي اختتمــت بمركــز اقتــراع مدرســة عمــر نعيــم عبــد 

الهــادي األساســية املختلطــة، والتــي تقــع فــي منطقــة الجنيــد.

وفيمــا يلــي أهــم مــا ســجله فريقنــا مــن خــالل الرقابــة علــى عمليــات االفتتــاح واإلغــالق 
فــي املراكز:

االفتتاح - مركز اقتراع مدرسة ابن قتيبة األساسية للبنين: 

رفــض الســيد مديــر مركــز مدرســة ابــن قتيبــة وجــود الرقابــة الدوليــة والــوكالء 	 
افتتــاح  مــع  يكــون  وجودهــم  أن  بحجــة  صباحــا؛  الســابعة  الســاعة  قبــل 
املحطــات. قمنــا بإخبــار مديــر املركــز أن هــذا اإلجــراء مخالــف، وأن مــن حــق 
الرقابــة الدوليــة التواجــد قبــل االفتتــاح لالطــالع علــى اإلجــراءات املتبعــة داخــل 
املركــز، وطلبنــا منــه التواصــل مــع لجنــة االنتخابــات بهــذا الخصــوص. عــاد إلينا 
الســيد مديــر املركــز وســمح بالدخــول وذلــك بعــد اتصالــه بلجنــة االنتخابــات. 

 	 6:50 الســاعة  حتــى  والترتيــب  التوزيــع  حيــث  مــن  جاهــزة  القاعــات  تكــن  لــم 
الشــتوي. بالتوقيــت  صباحــا 

ســمح الســيد مديــر مركــز ابــن قتيبــة بدخــول الــوكالء للمحطــات للوقــوف علــى 	 
عمليــة افتتــاح املحطــات قبــل 5 دقائــق مــن افتتــاح الصناديــق فــي املحطــات.

بالتوقيــت 	  الســابعة صباحــا  الســاعة  املحــدد  وقتهــا  فــي  املحطــات  افتتــاح  تــم 
الشــتوي.

تــم 	  وقــد  املحطــات،  فــي جميــع  القوائــم  لــوكالء  كامــل  تواجــد  هنــاك  يكــن  لــم 
توزيــع الحضــور مــن الــوكالء علــى بعــض املحطــات ـكـي يشــهد كل منهــم عمليــة 
افتتــاح املحطــات الخمســة فــي املركــز، فيمــا تــم افتتــاح بعــض املحطــات دون 
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وجــود وكالء لعــدم حضورهــم فــي الوقــت املحــدد.

حضــور الــوكالء كان متســقا مــع تعليمــات لجنــة االنتخابــات، ولــم يحمــل أي 	 
منهــم مظهــرا مــن مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة ألي مــن القوائــم املتنافســة علــى 

مقاعــد املجلــس البلــدي.

تــم إظهــار الصناديــق واألقفــال للــوكالء بشــكل واضــح، وتــم تزويدهــم بأرقــام 	 
التختيــم )أقفــال الصناديــق(.

أو 	  االقتــراع  بطاقــات  أو  املعتمــد  الســجل  دفتــر  علــى  الــوكالء  إطــالع  يتــم  لــم 
عددهــا.

حســب 	  االقتــراع  إجــراءات  وكانــت  املقترعيـــن،  بدخــول  وســمح  املركــز،  فتــح 
األصــول مــن حيــث التأكــد مــن هويــة املقتــرع عنــد الدخــول، والتأكــد مــن وجــود 
محطــات  إلــى  بالدخــول  لــه  الســماح  ثــم  ومــن  املقترعيــن،  قوائــم  علــى  اســمه 
مــن  اســمه  شــطب  مــع  الثانيــة  للمــرة  وهويتــه  اســمه  فحــص  ثــم  االقتــراع، 

الخلــف. مــن  مرتيــن  مختومــة  مروســة  بطاقــة  وإعطائــه  الســجل، 

املــكان املخصــص لالقتــراع مجهــز بشــكل جيــد. وقــد اعتــرض أحــد الــوكالء علــى 	 
وجــود طاولــة االقتــراع بمــكان ال يمكــن فيــه مشــاهدة املقتــرع ) محطــة رقــم 2(، 
وتــم علــى الفــور االســتجابة لــه بتغييــر املــكان املخصــص للمقتــرع بحيــث يمكــن 

رؤيته.

ُســجل وجــود وتوفــر كل األدوات الالزمــة لعمليــة االقتــراع، والتــي وفرتهــا لجنــة 	 
االنتخابــات.

تــم التأكــد مــن وجــود حراســة مــن الشــرطة الفلســطينية مــن اليــوم الســابق 	 
وأدواتــه  احتياجاتــه  جميــع  املركــز  تســليم  لحظــة  مــع  املراكــز،  فــي  لالقتــراع 
والصناديــق الالزمــة للمحطــات، مــع إبقــاء حراســة مــن الشــرطة علــى كل مركــز 

مــن مراكــز االقتــراع، وحتــى يــوم االقتــراع وانتهــاء عمليتــي االقتــراع والفــرز.
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االفتتاح وسير عملية االقتراع بباقي املراكز:

املراكــز  لــدى  االفتتــاح  علــى مضمــون عمليــة  امليدانيــة واالطــالع  الجولــة  بحســب 
األخــرى، ومــن خــالل التواصــل مــع مــدراء املراكــز، ووكالء القوائــم فقــد تــم تســجيل 

املالحظــات التاليــة:

لــم يتوفــر عــدد كاف مــن الــوكالء للقوائــم فــي كل مراكــز االقتــراع، فيمــا كانــت 	 
بعــض املحطــات بــال وكالء للقوائــم.

رمز املركزاسم املركز
رقم املحطة التي 

افتتحت بدون 
رقابة ووجود وكالء

4 ، 02535مدرسة ابن قتيبة األساسية للبنين1

02493مدرسة كمال جنبالط الثانوية للبنات2

02515مدرسة بنات رفيديا األساسية للبنات3

مدرسة نعيم عبد الهادي األساسية 4
للبنين

02742

مدرســة عبــد الرحيــم محمــود الثانويــة 5
للبنــات

02474 ، 3

02732مدرسة الكندي الثانوية للبنين6

02461مدرسة املعري األساسية للبنين7

02555مدرسة الفاطمية الثانوية للبنات8

3 )كل املحطات(1074مدرسة الغزالية األساسية للبنين9

5 ، 02656مدرسة الصالحية الثانوية للبنين10

15مجموع املحطات التي افتتحت بدون رقابة/ وكالء
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سارت عملية االفتتاح وإجراءاتها في املراكز واملحطات حسب األصول.	 

تــم االطــالع علــى محاضــر االفتتــاح والتــي كانــت موقعــة مــن جميــع الحضــور فــي 	 
العديــد مــن املراكــز واملحطــات.

صباحــا 	  الســابعة  الســاعة  فــي  املحــدد  الوقــت  فــي  املحطــات  كل  افتتــاح  تــم 
الشــتوي. بالتوقيــت 

كان هنــاك تعــاون إلــى حــد كبيــر بيــن مــدراء املراكــز ومشــرفي املحطــات بشــكل 	 
عــام مــع جميــع املراقبيــن والــوكالء فــي حــدود القانــون.

وفــق 	  معظمهــا  فــي  كانــت  والتــي  االقتــراع،  إجــراءات  عمليــة  مراقبــة  تمــت 
األصــول، باســتثناء الحــاالت التــي ســيتم ذكرهــا الحقــا ضمــن القســم الخــاص 

واملالحظــات. بالتجــاوزات 

متفاوتــة	  بأعــداد  كان  املراكــز  أبــواب  علــى  الفلسطينيــــة  الشــرطة   وجــود 
)من 1 – 4( وذلك بحسب حجم وأعداد املقترعين في كل مركز.

املالحظات والخروقات أثناء عمليتي االقتراع والفرز:  

رافقت عمليتي االقتراع والفرز عدة مالحظات وخروقات يمكن تلخيصها كالتالي:

أمــام املقترعيــن، 	  املــدارس  أبــواب  مــع بدايــة افتتــاح صناديــق االقتــراع وفتــح 
بــدأت أنشــطة الدعايــة علــى أبــواب بعــض املــدارس ومــن ثــم انتقلــت إلــى جميــع 
مراكــز االقـــتراع، والتــي تمثلــت بمظاهــر املناصريــن الذيــن اعتمــروا الكوفيــات 
أو الوشاحات والفستات التي تحتوي على شعارات القوائم االنتخابية. وكان 
جليــا أن أغلبيــة املناصريــن يتبعــون لقائمتـــين، همــا: قائمــة »العــزم«، وقائمــة 
حيــث  بســيطا،  القوائــم  بقيــة  مناصــري  تواجــد  كان  فيمــا  تختــار«.  »نابلــس 
الدعايــة  بطاقــات  توزيــع  وثقنــا  كمــا  االنتخابيــة.  املراكــز  بعــض  علــى  اقتصــر 

للقوائــم، وبروشــورات، ومــواد دعائيــة أخــرى مــن خــالل هــذه التجمعــات.



55

مركز مدرسة الصالحية 

الثانوية للبنين

مركز مدرسة قدري طوقان 

الثانوية للبنين

مركز مدرسة الحاجة رشدة 

الثانوية للبنات

لوحــظ فــي مركــز مدرســة الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود الثانويــة للبنــات )رمــز 	 
املركــز 0247( أن ترتيــب مواقــع االقتــراع فــي إحــدى املحطــات - وتحديــدا فــي 
املحطــة رقــم -4 غيــر مالئــم، وال يســاعد الــوكالء علــى ضبــط عمليــة الرقابــة 
بشــكل جيــد، حيــث إن صنــدوق االقتــراع يحجــب الرؤيــا عــن إحــدى طــاوالت 

االقتــراع فــي املحطــة.

في مركز مدرســة ابن قتيبة األساســية للبنين )رمز املركز 0253( وثقنا دخول 	 
إحــدى الســيدات مــن أصحــاب حــق االقتــراع مــع شــخص ادعــى أنــه زوجهــا، 
احتياجــات  ذوي  أو  أمــي  اقتــراع  لحالــة  التوثيــق  إجــراءات  مراعــاة  تتــم  ولــم 
خاصــة. وقــد دار فــي حينهــا جــدال مــع وكيــل إحــدى القوائــم بــأن هــذا اإلجــراء 
ال يجــوز، ويجــب أن يخــرج الشــخص مــن املــكان، حيــث إن الحالــة ال ينطبــق 
عليهــا ضــرورة دخــول املقتــرع مــع شــخص مســاعد، وكان تبريــر مشــرفي املحطــة 
بــأن األمــر عــادي وطبيعــي ولــن يؤثــر علــى االنتخابــات ومجرياتهــا. لــم تقــم وكيلــة 
لنــا إن كانــت  فــي املحطــة بتقديــم شــكوى كتابيــة وال علــم  القائمــة املوجــودة 

قدمــت بعدهــا الشــكوى أم ال. 

الثانويــة 	  املصــري  ظافــر  مدرســة  مركــز  أمــام  املتواجديــن  بعــض  مــن  علمنــا 
للبنــات )رمــز املركــز 0257( أن شــخصا مــا دخــل إلــى محطــات املركــز مــع وجــود 
ســالحه الشــخ�سي )مســدس(، ووصــل حتــى محطــة اقتراعــه بعــد التثبــت مــن 
هويتــه، وأنــه أعطــي بطاقــة اقتــراع، وفــي تلــك اللحظــة وصــل مديــر املركــز الــذي 
حيــث  املحطــات،  إحــدى  داخــل  مســلح  شــخص  بوجــود  إبالغــه  تــم  قــد  كان 
تصــادم مديــر املركــز معــه وطلــب منــه الخــروج فــورا إلخــراج ســالحه مــن املركــز 
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أنــه رفــض،  العــودة للمركــز، إال  ثــم  للقانــون ومــن  أنــه مخالــف  علــى اعتبــار 
وحينهــا تــم اســتدعاء الشــرطة التــي تدخلــت فــي اللحظــات األخيــرة، إال أن هــذا 

الشــخص قــام فــورا بإتــالف ورقــة االقتــراع قبــل خروجــه.

مركز مدرسة ظافر املصري الثانوية للبنات

تختــار« علــى عمليــة 	  »نابلــس  قائمــة  أنصــار  مــن  تدخــل  تســجيل حــدوث  تــم 
فحــص األســماء )املحطــة األولــى عنــد دخــول املقترعيــن( علــى مدخــل املركــز 
املركــز  )رمــز  للبنيــن  األساســية  األنصــاري  املغيــث  عبــد  مدرســة   - االنتخابــي 
)رمــز  للبنيــن  األساســية  الهــادي  عبــد  نعيــم  مدرســة  مركــز  وكذلــك   ،)0256
التدقيــق  إجــراءات  املــكان  مشــرفي  يشــاركون  كانــوا  بحيــث   ،)0274 املركــز 
قيامهــم  إلــى  ذلــك  تعــدى  املذكــورة،  الهــادي  عبــد  مدرســة  وفــي  والفحــص. 
باصطحــاب املقترعيــن إلــى داخــل املركــز، دون أي تدخــل مــن قبــل مديــر املركــز 

اعتراضــه. أو 

مدرســة 	  ســاحات  فــي  تختــار«  »نابلــس  قائمــة  ألنصــار  تواجــدا  أيضــا  ســجلنا 
مدخــل  وعلــى   ،)0250 املركــز  )رمــز  للبنيــن  األساســية  كمــال  برهــان  ريــاض 
منطقــة  وبعــد  االنتخابــي-  للمركــز  املقترعيــن  دخــول  -عنــد  األولــى  املحطــة 
الضبــط التابعــة للشــرطة )كان هنــاك شــرطي واحــد فقــط فــي املــكان(، ولكــن 

بعــد. فيمــا  الســاحة  مــن  إخراجهــم  تــم 
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ســجلنا كذلك وجود يافطات انتخابية على مدخل اقتراع مركز مدرســة بالل 	 
بــن ربــاح األساســية املختلطــة، والتــي كان ســابقا قــد تــم توثيــق خــرق للدعايــة 
فــي  االقتــراع  بــاب مركــز  علــى  لوحــات دعائيــة  تعليــق  بســبب  فيهــا  االنتخابيــة 
فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، وقــد أزيلــت اليافطــة فــي حينــه، ولكنهــا أعيــدت ليلــة 

االقتــراع مــع وجــود يافطــات لقوائــم أخــرى.

 مدخل مركز اقتراع مدرسة بالل بن رباح األساسية املختلطة

)يافطات قوائم الوطنية املستقلة ونابلس تختار(

تــم توثيــق منشــور علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ألحــد املقترعيــن، وقــد 	 
وقــام  االقتــراع،  لورقــة  االقتــراع  محطــات  مــن  محطــة  داخــل  صــورة  التقــط 

الشــخصية.   صفحتــه  علــى  بنشــرها 
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مــع انتهــاء عمليــة الفــرز وإعــالن النتائــج األوليــة، أطلــق أنصــار ومؤيــدو قائمــة 	 
»نابلــس تختــار« النــار فــي الهــواء، وقــد أدى ذلــك إلــى حــدوث بعــض األضــرار 
النــار  إطــالق  نتيجــة  عــن إصابــة مواطــن  إلــى اإلعــالن  املمتلــكات، إضافــة  فــي 

العشــوائي.
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ظهــرت يــوم االقتـــراع صــور ملرشــحي بعــض القوائــم علــى صفحاتهــم الخاصــة 	 
علــى  ســوى  اللقطــات  هــذه  إيجــاد  يتســنَّ  ولــم  االقتـــراع،  قاعــات  فــي  وهــم 
أو  إخباريــة  صفحــات  علــى  شــاهد 

ُ
ت لــم  حيــث  املمولــة،  قوائمهــم  صفحــات 

بعــض  هواتــف  مــن  التقطــت  أنهــا  إلــى  يشــير  الــذي  األمــر  أخــرى،  إعالميــة 
قائمتــي  صفحتــي  علــى  الصــور  هــذه  ظهــرت  وقــد  القوائــم،  لهــذه  املناصريــن 

املســتقلة«. و«الوطنيــة  تختــار«  »نابلــس 
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رصد سير االنتخابات في محافظة قلقيلية

هذه أهم املالحظات التي سجلناها من خالل الرقابة في محافظة قلقيلية: 

في مدرسة بنات اإلسراء األساسية:

فــي تمــام الســاعة 7:00 صباحــا تــم فتــح صنــدوق االقتــراع فــي املحطــة رقــم 2 فــي 	 
مدرســة بنــات اإلســراء األساســية.

ســاعات 	  فــي  ضعيفــا  اإلقبــال  وكان  لالنتخــاب،  األشــخاص  توافــد  ذلــك  تــال 
األولــى.  الصبــاح 

وجــود 	  الحظنــا  صباحــا،   7:00 الســاعة  فــي  املدرســة  لبــاب  التوجــه  أثنــاء 
الناخبيــن  بعــض  وصــور  القوائــم  أرقــام  عليهــا  مطبــوع  وبطاقــات  كشــوفات 
يهــم  علــى كل شــخص  وّزَعــت  ثــم  املدرســة،  بــاب  أمــام  كثيريــن  أشــخاص  مــع 

املدرســة. فــي  لالنتخــاب  بالدخــول 

 لوحــظ كذلــك وجــود كشــوفات بأســماء األشــخاص املســموح لهــم باالنتخــاب 	 
مــع مناصــري الكتلــة رقــم 2، وقيامهــم باالتصــال بهــؤالء األشــخاص أو الذهــاب 
إلحضارهــم بســياراتهم الســاعه 9 صباحــا. كمــا لوحــظ عنــد قــدوم أي شــخص 
يتــم أخــد هويتــه وتســجيله علــى الســجل  مــن مناصــري أو أصدقــاء القائمــة 
بوضــع )x( بجانــب اســمه، وإرســال شــخص منهــم برفقتــه إلــى بــاب املحطــة مــن 

أجــل التحــدث معــه وتأكيــد االنتخــاب للقائمــة.

فــي تمــام الســاعة 10:49 صباحــا، الحظنــا وجــود شــرطي بســالحه أمــام مدخــل 	 
قاعــة االقتــراع فــي املدرســة. 

الشــرطة 	  مــن  أشــخاص  وعــدة  املخابــرات  ومديــر  املحافــظ  جــاء   11:13 وفــي 
ومرافقيــن لهــم بســالحهم أمــام قاعــة االقتــراع فــي مدرســة اإلســراء األساســية، 

وقــد ســجلت ذلــك عــدة كاميــرات.

أثنــاء القيــام بجولــة بســاحة املدرســة فــي تمــام الســاعة 1:20 ظهــرا، الحظنــا 	 
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وجــود ســيدة ويرافقهــا أشــخاص يتحدثــون معهــا، وفجــأة بــدأت تصــرخ بصــوت 
مرتفــع، وعلــى مــرأى ومســمع مــن لجنــة االنتخابــات، وتقــول »فهمــت إنه أنتخب 

رقــم 2 مــا اتضلــوا تحكــوا رقــم 2 خلــص فهمــت وحفظــت...«. 

فــي تمــام الســاعة 01:22 ظهــرا، وأثنــاء توجــه أحــد أفــراد فريقنــا للرقابــة داخــل 	 
غرفــة االقتــراع - املحطــة رقــم 1 فــي مركــز االقتــراع فــي مدرســة بنــات اإلســراء-، 
اثنيــن فيمــا  برقــم  بيدهــا  لســيدة  بالتلويــح  الكتــل  إحــدى  قيــام وكيلــة  ُســّجل 
كانــت الســيدة تقــوم باالقتــراع. وتــم إخبــار لجنــة االنتخابــات ومديــرة املركــز 

بذلــك. 

شــيقل 	  مئــة  مبلــغ  أخــذوا  بأنهــم  أشــخاص  حدثنــا  الظهيــرة،  ســاعات  خــالل 
وكوبونــات مــن بعــض منســقي الكتــل مــع وعــود بانتخابهــم. لكــن لــم يشــاهد أي 

مــن أعضــاء فريقنــا حدثــا يؤكــد ذلــك.

1:40 ظهــرا، كان هنــاك شــخص مقعــد علــى كر�ســي أمــام 	  وفــي تمــام الســاعة 
 )X( مدخــل قاعــة االقتــراع فــي املدرســة، وبجانبــه شــاب يخبــره بوضــع إشــارة
بجانب الكتلة رقم 2. الذي سجلناه هنا هو قيام سيدة من لجنة االنتخابات 

بإخبــاره بـــ )روح حفظــه بعيــد وبعديــن جيبــه، مــا تحّفظــه بــاب القاعــة(.

ذوي 	  مــن  شــخص  وجــود  فريقنــا  الحــظ  مســاء   3:30 الســاعة  تمــام  فــي 
االحتياجــات الخاصــة ومعــه، شــخص يريــد الدخــول معــه مــن أجــل االنتخــاب 
لــب 

ُ
ادعــى أنــه ابنــه، وبعــد التأكــد مــن شــخصيته تبيــن أنــه ليــس قريبــا لــه. وقــد ط

منــه إحضــار أحــد أبنائــه أو زوجتــه مــن أجــل االقتــراع.

لجنــة 	  املدرســة، وأخبــر  إلــى  أمــه  مــع  ــِدم شــخص 
َ
ق 5:40 مســاء  الســاعة  وفــي 

االنتخابــات بــأن أمــه أميــة وأنــه يريــد الدخــول معهــا إلــى داخــل قاعــة االقتــراع، 
املركــز  مديــرة  وبحضــور  يدخــل  أن  قبــل  ولكــن  بذلــك.  لــه  ســمحوا  وقــد 
، تبيــن أنهــا تعــرف املــرأة معرفــة جيــدة، وتعــرف أنهــا تجيــد القــراءة 

ً
مصادفــة

والكتابــة بشــكل ممتــاز. وقــام عضــو فريقنــا بســؤال األم عــن ذلــك وتبيــن فعــال 
أنهــا تجيــد القــراءة والكتابــة. وإثــر ذلــك، تــم منــع ابنهــا مــن الدخــول معهــا لقاعــة 

االقتــراع. 
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وجــود 	  فريقنــا  الحــظ  مســاء،   6 الســاعة  وحتــى  صباحــا   7 الســاعة  بيــن  مــا 
مرشــحين مــن الكتلــة رقــم 3، ومرشــح مــن الكتلــة رقــم 2، ومرشــح مــن الكتلــة 
رغــم  األساســية،  اإلســراء  بنــات  مدرســة  فــي  االقتــراع   مركــز  أمــام   ،1 رقــم 
التنبيــه عليهــم أكثــر مــن مــرة مــن قبــل لجنــة االنتخابــات باملغــادرة، إال أنهــم لــم 

يســتجيبوا.

كمــا لوحــظ اســتغالل األطفــال بشــكل كبيــر بالعمليــة االنتخابيــة، مــن حيــث 	 
خاصــة  صــور  إلصــاق  أو  االقتــراع،  مراكــز  مداخــل  أمــام  للقوائــم  الدعايــة 
بقائمــة معينــة علــى املالبــس، وذلــك أمــام مدخــل قاعــة االقتــراع فــي مدرســة 

األساســية. اإلســراء  بنــات 

في الساعة 7:00 مساء أغلقت صناديق االقتراع في املدرسة. 	 

في محطات )مدارس أخرى(:

في تمام الساعة 10 صباحا ومن أمام مركز االقتراع في مدرسة بنات قلقيلية 	 
النــاس  علــى  بطاقــات  بتوزيــع  يقومــون  أشــخاص  وجــود  لوحــظ  األساســية، 
أشــخاص  مــع  بالــكالم  شــخص  قيــام  لوحــظ  كمــا  املدرســة،  وأمــام  بالشــارع 
انتخبــوا كتلــة رقــم 1، وهــو يقــول لهــم »وعــد شــرف منــي إال أعطيكــم كوبونــات 
لــه عــن اســمه رفــض اإلفصــاح عــن  هديــة منــي إلكــم«. وعنــد ســؤال فريقنــا 

ذلــك.

أثنــاء التوجــه إلــى مركــز االقتــراع فــي مدرســة املرابطيــن، الحــظ فريقنــا وجــود 	 
يافطــات انتخابيــة معلقــة فــي الشــوارع، كمــا الحــظ وجــود ممثليــن عــن الكتــل 
االنتخابيــة أمــام بــاب املدرســة، ومعهــم أوراق وكشــوفات بأســماء األشــخاص 

مــن أجــل االنتخــاب.

فــي تمــام الســاعة 7:00 مســاء، وعنــد إغــالق صناديــق االقتــراع فــي مدرســة بنــات 	 
اإلســراء األساســية، وصلتنــا معلومــات عــن وجــود إشــكال فــي مدرســة العمريــة، 
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وقــام عضــو فــي فريقنــا بالتوجــه هنــاك ووجــد أن عــددا كبيــرا مــن األشــخاص 
قامــوا بالدخــول عنــوة إلــى داخــل املركــز وعلــى مــرأى مــن الشــرطة، وأثنــاء ذلــك 

حــدث شــجار وتكســير ســيارات تخللــه إطــالق نــار.

صور لالنتهاكات املذكورة آنفا

- استغالل االطفال في الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع املمنوعة فيه الدعاية:

- استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية أمام صناديق االقتراع:
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رصد سير االنتخابات في محافظة رام هللا والبيرة

قــام فريقنــا بتســجيل هــذه املالحظــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة فــي محافظــة 
رام هللا والبيــرة: 

مراكز اقتراع بيتونيا:. 1

كان هنــاك أربعــة مراكــز اقتــراع أدلــى بهــا الناخبــون أصواتهــم فــي بلــدة بيتونيــا. 	 
الوقــت  فــي  املراكــز  وافتتحــت  طبيعيــة،  العامــة  األجــواء  كانــت  عــام  وبشــكل 

املركزيــة. االنتخابــات  لجنــة  إعــالن  املحــدد حســب 

أنــه بلــغ ذروتــه بعــد 	  فــي ســاعات الصبــاح الباكــر كبيــرا، إال  لــم يكــن اإلقبــال 
ظهــرا. الواحــدة  الســاعة 

تم رصد ستة انتهاكات في مراكز اقتراع بيتونيا نذكرها على النحو التالي:

وجــود مظاهــر للدعايــة االنتخابيــة أمــام جميــع املراكــز مــن قبــل جميــع الكتــل 	 
املتنافســة.

توزيع بطاقات على الناس في الشوارع لدعم انتخاب كتلة فتح.	 

تعيــق 	  تجمعــات  ووجــود  االنتخابــي،  املركــز  داخــل  مرشــح  مــن  أكـــثر  تواجــد 
الناخبـــين.

االنتخابيــة، 	  املراكــز  جميــع  فــي  اإلعاقــة  لــذوي  مخصــص  مــكان  وجــود  عــدم 
الخاصــة. كانــت غيــر مؤهلــة الســتقبال ذوي االحتياجــات  املراكــز  فــإن  وبالعمــوم 

فــي وجــه مرشــحة الكتلــة املنافســة لكتلــة 	  فــي املركــز  صــراخ أحــد األشــخاص 
فتــح بشــكل مســتمر ومتكــرر ومتعمــد لغايــات لفــت االنتبــاه، حــول مــا قــال إنــه 
مأســاته الشــخصية أثنــاء االنقســام،  حيــث عــرف نفســه بأنــه مــن الناخبيــن 
حمــاس  حكــم  مــن  خشــية  فتــح  لحركــة  للتصويــت  ودعــا  غــزة،  قطــاع  مــن 

بهــا(. )حســب عبــارات تلفــظ 
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تواجــد مكثــف لعناصــر وضبــاط مــن أجهــزة األمــن الوقائــي واملخابــرات العامــة 	 
بــزي مدنــي.

مراكز اقتراع رام هللا:. 2

لــم يتــم مالحظــة أي تجــاوزات فــي مراكــز اقتــراع رام هللا ســوى وجــود عناصــر أمنيــة 
بــزي مدنــي فــي كثيــر مــن األحيــان، باإلضافــة إلــى وجــود مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة 

أمــام املراكــز بشــكل كثيــف، ومــن جميــع الكتــل املتنافســة.

مراكز اقتراع بيرزيت:. 	

لوحظت الخروقات التالية في مركز اقتراع بيرزيت:

تواجد كثيف ألنصار الكتل أمام املراكز االنتخابية.	 

استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية من الكتل كافة.	 

فو�سى من قبل أنصار الكتل أمام املراكز االنتخابية.	 

مراكز اقتراع بني زيد الغربية:. 	

قــد يكــون مركــز بيــت ريمــا األكثــر فو�ســى مــن بيــن جميــع املراكــز التــي قــام فيهــا فريقنــا 
باملراقبــة، وذلــك رغــم حــرص مديــرة املركــز بشــكل مســتمر علــى تنظيــم املركــز، إال 

أنهــا لــم تتمكــن مــن ضبــط الخروقــات وحالــة الفو�ســى وال ســيما:

منــاداة 	  ورغــم  االنتخابيــة،  املحطــة  حتــى  الناخبيــن  بمرافقــة  أشــخاص  قيــام 
يحــرك ســاكنا. لــم  أنــه  إال  املتواجــد هنــاك  الشــرطة  املدرســة لضابــط  مديــرة 

استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية من الكتل كافة.	 

انتخابيــة 	  محطــات  توافــر  رغــم  باملطلــق،  متاحــة  تكــن  لــم  االقتــراع  ســرية 
العارمــة. الفو�ســى  حالــة  بســبب  وذلــك  انتخــاب،  وأماكــن 
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مركز اقتراع عطارة:. 5

لم يتم تسجيل أي مظهر ألي خرق انتخابي أو تجاوز يذكر، رغم تواجد املواطنين 
بشكل كثيف جدا أمام املركز االنتخابي الوحيد في عطارة.  

مركز اقتراع البيرة:. 	

جــرت االنتخابــات فــي مراكــز اقتــراع هيئــة البيــرة بشــكل ســلس ومتوافــق مــع املعاييــر 
ولــم يتــم مالحظــة خروقــات أثنــاء ســير العمليــة االنتخابيــة، ولكــن فريقنــا ســجل 

هاتيــن املالحظتيــن: 

يتبعــون 	  أنهــم  بمعنــى  »تنظيــم«،  بصفتهــم  املركــز  دخــول  أشــخاص  محاولــة 
لحركــة فتــح، إال أن الشــرطة تعاملــت معهــم ومنعتهــم مــن أي محاولــة إخــالل 

بالنظــام.

الحظنــا عناصــر مــن جهــازي املخابــرات واألمــن الوقائــي بــزي مدنــي، ولكــن دون 	 
أي تدخــل فــي العمليــة االنتخابيــة.
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رصد سير االنتخابات في محافظة بيت لحم

وافتتحــت  طبيعيــة،  لحــم  بيــت  محافظــة  فــي  لالنتخابــات  العامــة  األجــواء  كانــت 
رصــد  تــم  وقــد  املركزيــة.  االنتخابــات  لجنــة  إعالنــات  فــي  املعلــن  حســب  املراكــز 

التاليــة:  املالحظــات 

ة، أمام جميع املراكز.	 
ّ
وجود مظاهر للدعاية االنتخابية للكتل املتنافسة كاف

توزيع بطاقات على الناس في الشوارع لدعم انتخاب كتلة فتح.	 

تواجــد أكثـــر مــن مرشــح داخــل املركــز االنتخابــي وتجمــع لألشــخاص بشــكل 	 
الناخبيــن. يعيــق 

فــي جميــع املراكــز 	  لــذوي االحتياجــات الخاصــة  عــدم وجــود مــكان مخصــص 
االنتخابيــة.

حدثت اشتباكات وأعمال عنف ُبعيد ظهور النتائج األولية.	 
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رصد سير االنتخابات في محافظة طوباس

قــام فريقنــا بتســجيل هــذه املالحظــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة فــي محافظــة 
طوبــاس: 

مركز مدرسة بنات أبو ذر الغفاري: . 1

ســارت العلميــة االنتخابيــة بسالســة ومتابعــة حثيثــة مــن قبــل لجنــة االنتخابــات فــي 
املركــز، بحيــث: 

تم التدقيق على املراقبين والتأكد من هوياتهم.	 

تمت متابعة وضع الكمامة ملنع تف�سي فايروس كورونا.	 

كان املراقبون يتابعون بصمت، بعيًدا عن التدخل بالناخبين.	 

ال يوجد أي مظاهر لدعاية انتخابية داخل مركز االقتراع.	 

تواجد أمني ملتابعة سير االنتخابات.	 

مســؤولي 	  خــالل  مــن  االقتــراع  آليــة  وتوضيــح  للناخبيــن  املســاعدة  تقديــم  تــم 
االنتخابــات. لجنــة 

ُمنــع دخــول أي مرافــق مــع الشــخص املنتخــب. كحالــة اســتثنائية، تــم دخــول 	 
وُســمح  إعاقــة،  كحالــة  اعتبــاره  وتــم  نظــر،  ضعــف  لديــه  الســن  كبيــر  رجــل 

ابنــه كمرافــق معــه.  بدخــول 

الورقــة 	  املحطــة  مســؤول  فاعتبــر  إشــارتين،  شــخص  وضــع  االنتخــاب،  عنــد 
أخــرى. ورقــة  إعطــاؤه  وتــم  الغيــة 

مركز مدرسة ابن النفيس:  . 2

سارت العملية االنتخابية بسالسة ودون حدوث أي تجاوزات.
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مركز مدرسة نبيهة املصري للبنات:  . 	

سارت العملية االنتخابية بسالسة دون حدوث أي تجاوزات.	 

لوحظ وجود تواجد أمني ملتابعة سير العملية االنتخابية.	 

كان هناك تعاون واضح من قبل لجنة االنتخابات مع الناخبين.	 

لوحظ جود معظم املراقبين عن القوائم.	 

مركز مدرسة طمون األساسية: . 	

كان هناك تواجد أمني لضمان سير االنتخابات بسالسة.	 

 كان هناك تواجد للمراقبين من القوائم االنتخابية.	 

سارت العملية االنتخابية بهدوء ودون حدوث اكتظاظ.	 

بالنسبة لكبار السن، تم التصويت بواسطة مرافق.	 

خلو الساحات من أي تجاذبات، حيث لم يسمح بالدخول سوى للناخبين.	 

تم منع إدخال الهواتف املحمولة مع الناخبين.	 

مركز مدرسة بنات طمون: . 5

أحــد املرشــحين تحــدث مــع الناخبيـــن عــن القائمــة التــي ينتمــي إليهــا إلقناعهــم 	 
باختيارهــا، وذلــك داخــل أســوار املدرســة.

تواجــد الكثيــر مــن املرشــحين داخــل مركــز االقتـــراع وحديثهــم بشــكل مباشــر 	 
مــع الناخبيـــن.

كانت هناك متابعة الرتداء الكمامة.	 



70

مركز مدرسة بنات عائشة:  . 	

ناخبيـــن  إدخــال  بســبب  الفــرز  أثنــاء عمليــة  االنتخابــات موظفتيـــن  لجنــة  طــردت 
األصليــة. الهويــة  فقــدان  بســبب  هويــة،  وصــورة  ميــالد  بشــهادة 
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رصد سير االنتخابات في محافظة القدس

مالحظات فريقنا فيما يتعلق بسير العملية االنتخابية في محافظة القدس:

اســتمرت عمليــة االقتــراع فــي القــدس مــن الســاعة 7:00 صباحــا وحتــى الســاعة 	 
7:00 مســاًء، حيــث تــم إغــالق الصناديــق ولــم يتــم تمديدهــا.  

وذوي 	  األمــي  للناخــب  ُيســمح  اإلعاقــة:  وذوي  األمييــن  اقتــراع  حــول  مالحظــة 
فــي تعبئــة  إلــى محطــة االقتــراع ملســاعدتهم  اإلعاقــة اصطحــاب مرافــق واحــد 
ورقــة االقتــراع، ويشــترط فــي املرافــق أن يكــون قريبــا حتــى الدرجــة الثانيــة. ولكــن 
فــي بعــض األحيــان لــم يتــم التأكــد مــن هويــة املرافــق، حيــث ســجل فريقنــا هــذا 
األمــر فــي مدرســة شــهداء قطنــة -املحطــة رقــم -1 والتــي كانــت مخصصــة لــذوي 

اإلعاقــة. 

فيهــا، 	  راقبنــا  التــــي  االقتــراع  مراكــز  أغلـــب  فــي  االنتخابيــة  الدعايــة  اســتمرت 
تحمــل  مركبــات  ودخــول  االنتخابيــة،  القوائــم  بطاقــــات  بتوزيــع  وتمثلــت 
االقتــراع. مراكــز  حــدود  داخــل  إلــى  شــابه  ومــا  وصــورا  انتخابيــة  ودعايــة  شــعارات 

وفــي بلــدة قطنــة، وأمــام مراكــز االقتــراع، كان يتواجــد عــدد كبيــر مــن املواطنيــن 	 
بالخــارج للتحــدث مــع النــاس بشــأن انتخابهــم، وكذلــك األمــر بتوزيــع بطاقــات 
مــن قبــل إحــدى القوائــم فــي يــوم االقـــتراع. باإلضافــة إلــى وجــود أعــالم لحركــة 

فتــح علــى الســيارات، وشــعارات علــى أيــادي املواطنيـــن.
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ولوحــظ قيــام قائمــة العهــد الجديــد، وهــي إحــدى قوائــم بلــدة قطنــة، بالعمــل 	 
علــى زيــارة البيــوت الصطحــاب النــاس إلــى مراكــز االقتــراع للتصويــت للقائمــة، 

وال ســيما كبــار الســن.

كانــت 	  حيــث  سلســة  االنتخابيــة  العمليــة  فكانــت  ســوريك،  بيــت  فــي  أمــا 
االنتخابــات أشــبه بانتخابــات عائليــة، بمعنــى أن التصويــت كان وفــق تقســيم 

سياســية. أو  فصائليــة  اعتبــارات  علــى  بنــاء  وليــس  عائلــي، 

املرحلة النهائية الفرز والنتيجة:

قامــت لجنــة كل محطــة بعمليــة الفــرز والعــد عنــد الســاعة الســابعة مســاًء 	 
وذلــك فــي كل محطــة علــى حــدة،  مباشــرة بعــد االنتهــاء مــن االقتــراع، وبصــورة 
تواجــد  كمــا  موظفيــن،   5 أو   4 محطــة  كل  فــي  يتواجــد  كان  بحيــث  علنيــة، 

مــن كل قائمــة. أو وكيــل واحــد  مراقبــون محليــون ودوليــون ومرشــح 

بعــد ذلــك قــام طاقــم املحطــة بحصــر عــدد املقترعيــن املؤشــر علــى أســمائهم 	 
تــم فتــح الصنــدوق  ثــم  فــي املحطــة، وتســجيل عددهــم،  الناخبيــن  فــي ســجل 
وتفريغــه مــن األوراق، ثــم ترتيبهــا فــي رزم  كل رزمــة منهــا 50 ورقــة وعدهــا،  وتمــت 
مطابقــة عــدد األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق مــع عــدد املقترعيــن وكانــت 

صحيحــة.

قــام أحــد املوظفيــن بقــراءة أوراق االقتــراع الواحــدة تلــو األخــرى، بالتزامــن مــع 	 
تدويــن األصــوات علــى لوحــة العــد مــن قبــل أحــد املوظفيــن، وموظــف آخــر قــام 

بالتأشــير علــى اســم القائمــة أو إذا كانــت الورقــة بيضــاء أو باطلــة.

وبعد انتهاء عملية الفرز قامت اللجنة بعّد جميع األوراق الصحيحة املفروزة 	 
لصالــح كل قائمــة انتخابيــة، واألوراق البيضــاء، واألوراق الباطلــة، واألوراق 
مــن  والتأكــد  تــم تصنيفهــا،  التــي  املفــروزة  األوراق  امللغــاة، وحســاب مجمــوع 
مطابقــة املجاميــع مــع مــا تــم تدوينــه علــى لوحــة العــد ونمــوذج عــد األصــوات. 
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وكانــت صحيحــة. إال أنــه فــي إحــدى املحطــات لــم تتطابــق مــع املجمــوع، وأعيــد 
الفــرز مــرة أخــرى وتمــت املطابقــة. 

وفــي كل محطــة، ُعلقــت نســخة مــن محضــر الفــرز علــى البــاب مــن الخــارج، ثــم 	 
م مغلــف املحاضــر وصنــدوق االقتــراع ملســؤول املركــز.  ِ

ّ
ُســل
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 التحديات واملعيقات التي فرضتها أجهزة األمن
في الضفة وغزة فيما يخص االنتخابات

خلفية:

ممــا ال شــك فيــه أن االنتخابــات ال يمكــن أن توصــف بأنهــا انتخابــات حــرة ونزيهــة 
دون توافر الشروط واملوجبات واملحددات التي تلزم السلطة العامة االحتكام إلى 
قواعــد دســتورية متينــة تمنــع االنتهــاكات، وتضمــن حريــة وحقــوق الناخــب واملرشــح 
علــى حــد ســواء، فاالعتقــال السيا�ســي، وعــدم وجــود ســلطة تشــريعية، إلــى جانــب 
وجــود حالــة توغــل مــن الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات األخــرى، كلهــا ظــروف 
ال يمكــن تجاوزهــا فــي عمليــة رصــد العمليــة االنتخابيــة، وال يمكــن التســليم بنزاهــة 
يكــون  أن  دون  شــكليا-  باملائــة  مائــة  نزيهــة  كانــت  –وإن  كامــل  بشــكل  االنتخابــات 
هنــاك احتــرام ملتطلبــات ومحــددات وشــروط االنتخابــات الحــرة والنزيهــة واملتعلقــة 

بتوفــر منــاخ الحريــات.

االنتخابيــة  العمليــة  ســير  علــى ضمــان  الدولــي  املراقــب  دور  يقتصــر  فــال  وهكــذا، 
مــن الناحيــة املوضوعيــة فقــط، بــل يلزمــه أن يراقــب عــن كثــب الجانــب الشــكلي 
والســياقي فــي العمليــة االنتخابيــة، وجوهــره أداء األجهــزة األمنيــة والشــرطية املكلفــة 
برعايــة ســير العمليــة االنتخابيــة، وحفــظ األمــن والنظــام قبــل وأثنــاء ســير العمليــة 
االنتخابيــة، وأداء الســلطة العامــة أيضــا مــن حيــث وقوفهــا علــى مســافة واحــدة مــن 
الــكل، ومراعــاة معاييــر وأحــكام القانــون أثنــاء ســير العمليــة االنتخابيــة. هنــا، يلعــب 
اقــب دورا محوريــا فــي التأكــد مــن عــدم وجــود أيــة عرقلــة أو أيــة خــروق أو  املر

تجــاوزات تنعكــس علــى مجريــات العمليــة االنتخابيــة وشــفافيتها. 
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دور ومهام األمن والجهات املكلفة بإنفاذ القانون في االنتخابات:

ــحين 
ّ

املرش تمكيــن  مــن  ابتــداء  وينطلــق  باكــرا،  االنتخابــات  فــي  األمــن  دور  يبــدأ 
التعــرف علــى  الفرصــة علــى  بمــا يمنــح املواطــن  مــن تنظيــم الحمــالت  املتنافســين 
البرامــج املختلفــة وتمحيصهــا ومســاءلتها دون خــوف؛ وصــوال إلــى تمكــن املواطنيــن 
مــن اإلدالء بأصواتهــم بصــورة واعيــة وســرّية دونمــا خــوف مــن األعمــال االنتقاميــة؛ 
ــن املســؤولون مــن إدارة العمليــة بنجــاح؛ وأن يتــم تمكيــن املجتمــع املدنــي 

ّ
وأن يتمك

واإلعالم واألحزاب من املشاركة واملراقبة دونما خوف من أّي أذى؛ حيث يجب أن 
تأخــذ الخطــة األمنيــة ألّي عمليــة انتخابيــة بعيــن االعتبــار تبعــات نشــر قــوى األمــن، 
 حيثمــا ُيحتمــل أن تنتشــر أعمــال 

ً
فمــع أّن نشــر هــذه القــّوات قــد يكــون ضروريــا

العنــف االنتخابــي، إال أّن وجودهــا قــد يخيــف املواطنيــن أو يثنيهــم عــن املشــاركة فــي 
العمليــة االنتخابيــة إلــى حــد كبيــر.

ل أن املواطــن الفلســطيني يفــّرق عــادة بيــن عناصــر الشــرطة التــي تكــون  وهنــا ُيســجَّ
موكلــة بحفــظ النظــام واألمــن وتكــون متواجــدة علــى أبــواب مراكــز االقتــراع، وبيــن 
واألمــن  العامــة  املخابــرات  جهــازي  أفــراد  ســيما  وال  املدنــي،  بالــزي  األمــن  عناصــر 

الوقائــي الذيــن قــد ال ينظــر إليهمــا بنفــس األريحيــة.8 

وهكذا، فإّن مساهمة املجتمع املدني في مراحل التخطيط يمكن أن تساعد في أخذ 
 باإلجراءاتاملعتمــدة 

ً
مخــاوف املواطنيــن بعيــن االعتبــار بدرجــٍة أكـــبر، وإحاطتهــم علمــا

لضمــان أمنهــم. فــي الوقــت نفســه، إّن ضمــان األمــن فــي االنتخابــات يشــترط اعتمــاد 
األجهــزة  علــى  ويترتــب  األمنيــة  القــوات  نشــر  مجــّرد  مــن  شــمولية  أكـــثر  إجــراءات 
لــم  األمنيــة ضــرورة إحاطــة املــواد االنتخابيــة بجميــع تدابـــير األمــن الفعلــي، فــإذا 
تكــن املــواّد الحساســة- مثــل بطاقــات االقتــراع وصناديــق االقتــراع- تحظــى بحمايــة 
 أمــام تالعــب فعلــّي أو محتمــل، ويخّفــف مــن ثقــة 

ً
مناســبة، فقــد ُيفســح هــذا مجــاال

العامــة بالعمليــة ونتائجهــا.

8-  يرى غالبية تتجاوز ال %70 من أوساط الشعب الفلسطيني بأن تداعيات مقتل نزار بنات وما تالها من أحداث 
أثــرت علــى شــعبية الســلطة الفلســطينية وجهــاز األمــن الوقائــي املتســبب فــي مقتلــه، وأن هــذه النســبة ال تثــق فــي أداء 
 السلطة تجاه هذه القضية تحديدا ) رابط استطالع الرأي املنشور عام 2021 على موقع املركز العربي للبحوث اوراد(

https://cutt.ly/h15fX1y
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اعتمــدت  فقــد  االنتخابــات،  لجنــة  أعلنــت  مــا  وبحســب  االنتخابــات،  هــذه  وفــي 
وبالتعــاون مــع وزارة الداخليــة الترتيبــات األمنيــة الالزمــة لعمليــة االقتــراع والفــرز، 
للحفــاظ علــى أمــن وســالمة وحريــة عمليــة االقتــراع والفــرز، وضمــان ســير العمليــة 
االنتخابيــة وفــق مــا هــو محــدد لهــا. وكانــت الترتيبــات علــى نحــو أن يخصــص لــكل 
مركــز عــدد محــدد مــن عناصــر الشــرطة لحفــظ األمــن داخــل املركــز يــوم االقتــراع، 
محطــات  داخــل  التواجــد  الشــرطة  عناصــر  علــى  ويحظــر  الفــرز.  عمليــة  وأثنــاء 
املســؤول  التــي يحددهــا  وللمــدة  املركــز،  مــن مســؤول  بطلــب  إال  والفــرز  االقتــراع 

لغايــات االقتــراع. أو  النظــام،  لغايــات حفــظ 

ويترتــب علــى قــوى األمــن حمايــة وتأميــن عمليــة نقــل صناديــق االقتــراع بعــد االنتهــاء 
مــن فــرز األصــوات إلــى لجنــة االنتخابــات املركزيــة، بعــد التأكــد مــن وجــود األقفــال 
عليهــا وتغطيتهــا بالشــمع األحمــر. كمــا أن مــن مهامهــم حفــظ األمــن والنظــام العاميــن 

أثنــاء ســير العمليــة االنتخابيــة.

تجاوزات األمن املتعلقة بمناخ الحريات:

جــرت عمليــة االقتــراع النتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة 2021 –والتــي تعــد رابــع 
الســبت  يــوم   1995- عــام  الفلســطينية  الســلطة  تأســيس  منــذ  بلديــة  انتخابــات 
2022/3/26 »املرحلــة الثانيــة«، فــي 50 هيئــة محليــة بالضفــة الغربيــة، مــن أصــل 
127 تجمعــا كان مــن املفتــرض أن يجــري فيهــا االقتــراع، لكــن معظــم التجمعــات لــم 
تتقــدم فيهــا ســوى قائمــة واحــدة  بحيــث تفــوز بالتزكيــة، فــي حيــن لــم يســجل ترشــيح 

أي قائمــة فــي 29 موقعــا، وفــق مــا أعلنتــه لجنــة االنتخابــات املركزيــة.

مــن  الرغــم  علــى  االنتخابــات،  هــذه  اإلســالمي  والجهــاد  حمــاس  حركتــا  قاطعــت 
كبلديــة  البلديــات،  كبــرى  فــي  بالترشــح  وكوادرهــا  عناصرهــا  مــن  العديــد  مشــاركة 
البيــرة وطولكــرم والخليــل، والتــي فــازت فيهــا بأغلبيــة املقاعــد، إال أنهــا أخــذت صفــة 

اللــون الحزبــي. مســتقلة بعيــدا عــن 

وفي الحقيقة، شهدت الخالفات الفلسطينية الداخلية تفاقما حادا في استخدام 
األدوات املتاحــة لــدى كل فريــق فــي الســلطة فــي كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 
وقــد وثقــت العديــد مــن وســائل اإلعــالم ومنظمــات حقــوق اإلنســان االنتهــاكات التــي 
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حصلــت مــن قبــل الطرفيــن.

ليــس مجــرد وجــود  فــي هــذا الخصــوص، هــو  إليــه  مــا يمكــن اإلشــارة  لكــن أخطــر 
حــاالت االعتقــال السيا�ســي، علــى خطورتــه، ولكننــا نــود أن نشــير إلــى األكثــر خطــورة 
وهــو صــدور أحــكام قضائيــة فــي الضفــة الغربيــة فــي بعــض الحــاالت تق�ســي باإلفــراج 
عن املعتقلين، إال أن أجهزة السلطة الفلسطينية رفضت االنصياع لها وتنفيذ ما 
جــاء فيهــا. وفــي الحــاالت التــي كان يتــم فيهــا اإلعــالن علــى املســتوى السيا�ســي الرســمي، 
بمــا فــي ذلــك مباشــرة مــن الرئيــس محمــود عبــاس نفســه، عــن وقــف ورفــض سياســة 
االعتقــال السيا�ســي وتهيئــة األجــواء اإليجابيــة لالنتخابــات، كانــت اســتجابة األجهــزة 

األمنيــة لتلــك التعلميــات والتوجيهــات محــدودة.  

كمــا طغــت قضيــة مقتــل الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات علــى الدعايــة االنتخابيــة 
واســتخدمت  األخيــرة،  املحليــة  االنتخابــات  خــالل  الفلســطينية  للســلطة  املناوئــة 
الكتــل التــي تنافــس حــزب الســلطة الرســمي عبــارات )عاقبــوا قتلــة نــزار(، وال ســيما 

فــي محافظــة الخليــل.

وهكــذا، بــدا أن حالــة الـــتردد واإلحجــام عــن املشــاركة فــي االنتخابــات هــي الســمة 
الغالبــة فــي االنتخابــات املحليــة األخيــرة، وهــذا مــا تشــير إليــه نســبة املشــاركة القليلــة 

مقارنــة بانتخابــات أخــرى فــي الســنوات الســابقة.

وكان ممــا الحظــه فريقنــا فــي هــذه االنتخابــات األخيــرة أن مشــاركة املعارضيــن فيهــا 
فــي كثيــر مــن الحــاالت تحــت مســميات مســتقلين، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره  جــاءت 
لوحــظ  كمــا  للمعارضيــن،  آمــن  منــاخ  توفــر  مــدى  علــى  ذاتــه  بحــد  مؤشــرا خطيــرا 
أيضــا أن كــوادر حركــة فتــح الرســمية فــي كثيــر مــن املناطــق شــاركوا فــي االنتخابــات 
أو  الحركــة  مــع  لخــالف  إمــا  كمســتقلين،  ترشــحهم  خــالل  مــن  النتيجــة  وحســموا 

الســلطة. انتخابهــم بســبب ممارســات  مــن عــدم  خشــية 

وقــد أعلنــت حركــة فتــح، مــع نهايــة االنتخابــات وبــدء صــدور النتائــج، أنهــا فــازت مــع 
شركائها في انتخابات املجالس البلدية بالضفة الغربية، وذلك في بيان نقلته وكالة 
األنبــاء الفلســطينية )وفــا( بتاريــخ -26 3-2022، حيــث قــال إن »قوائمهــا -منفــردة 
ومــع شــركائها مــن القــوى الوطنيــة واالجتماعيــة- حققــت فــوزا ســاحقا فــي انتخابــات 
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الــدورة الثانيــة النتخابــات املجالــس«.9 فــي حيــن أعلنــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة 
عــن أن القوائــم املســتقلة حصلــت علــى %65 مــن مقاعــد املجالــس البلديــة، فيمــا 

حصلــت القوائــم الحزبيــة علــى مــا نســبته %35 فقــط مــن املقاعــد.

تقييــم دور األمــن فــي الرقابــة علــى االنتهــاكات يــوم االقتــراع، وأهــم التجــاوزات التــي 
حصلت:

ولــم  االنتخابــات،  يــوم  فــي  منهــي  بــدور  قامــت  الشــرطة  عناصــر  أن  فريقنــا  الحــظ 
املراكــز  معظــم  فــي  إيجابيــا  دورهــا  كان  بــل  االنتخابيــة،  العمليــة  ســير  فــي  تتدخــل 
االنتخابيــة، مــن حيــث حفــظ األمــن وتواجــد عناصرهــا فــي املــكان املخصــص -أي 
العمليــة  فــي  للتدخــل  ســلطتها  اســتخدام  وعــدم  االنتخابيــة-  املراكــز  أبــواب  علــى 
االنتخابيــة، حيــث كانــت تمتثــل ملديــر املركــز بشــكل منضبــط. وقــد الحــظ فريقنــا 
وجود عنصرين فأكثر من عناصر الشــرطة الفلســطينية أمام مراكز االقتراع بزي 
عســكري رســمي، ويقومــون بالــدور املنــوط بهــم، ويتعاملــون بشــكل منهــي وموضوعــي 

مــع مكونــات العمليــة االنتخابيــة.

األمنيــة  األجهــزة  بــأداء  يتعلــق  فيمــا  فريقنــا  ســجلها  التــي  املالحظــات  أهــم  أمــا 
كالتالــي: فكانــت  والشــرطية 

عــدم كفايــة عناصــر الشــرطة املتواجديــن فــي بعــض املراكــز؛ مــا أعــاق إمكانيــة 	 
تعاملهــم مــع الفو�ســى التــي لوحظــت فــي عــدة مراكــز انتخابيــة، أهمهــا مركــز 

اقـــتراع بيــت ريمــا، ومركــز اقتــراع مدرســة املاجــدة وســيلة فــي بيرزيــت10.

أثنــاء ســير  -فــي تغريــدة علــى تويتــر-  اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح حســين الشــيخ  فــي تصريــح منســوب لعضــو    -9
بالضفــة. وقــال  البلديــة  فــي معظــم املجالــس  فــوز الحركــة  إلــى  النتائــج األوليــة تشــير  قــال: إن  العمليــة االنتخابيــة 
محمــود العالــول نائــب رئيــس حركــة فتــح -فــي تصريــح لتلفزيــون فلســطين الرســمي- إن حركتــه حققــت »فــوزا كبيــرا 

ورائعــا فــي عشــرات املناطــق فــي أرجــاء الوطــن«.
10-  الحظــت البعثــة وجــود حالــة مــن الفو�ســى فــي مركــز بيــت ريمــا االنتخابــي، وعــدم إمكانيــة تعاطــي مديــرة املركــز 
الــى منــاداة عناصــر األمــن املتواجديــن وأخبرتهــم بحاجتهــا لتعزيــزات أمنيــة  مــع الحالــة املوجــودة، والتــي اضطــرت 
لحفــظ األمــن داخــل املركــز، حيــث كان هنــاك تواجــد كبيــر للمرشــحين وأنصــار الكتــل الذيــن يدخلــون إلــى محطــات 
االقتــراع برفقــة الناخبيــن بشــكل فوضــوي كبيــر، ولــم تتعامــل الشــرطة مــع هــذه الحالــة، بــل إن أحــد ضبــاط الشــرطة 
املتواجديــن كان يتواجــد بــزي عســكري داخــل املقــر األمنــي، وحامــال للســالح أمــام املحطــات وفــي ظــل حالــة الفو�ســى 
دون أن يحــرك ســاكنا، علــى الرغــم مــن حــرص مديــرة املركــز علــى تنظيــم املركــز االنتخابــي إال أنهــا فقــدت الســيطرة 

لعــدم تعــاون األمــن معهــا.
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لوحــظ وجــود عناصــر أمنيــة مــن جهــازي املخابــرات واألمــن الوقائــي بــزي مدنــي 	 
فــي معظــم املراكــز االنتخابيــة، وكانــوا يتدخلــون بشــكل مباشــر فــي ســير العمليــة 
االنتخابيــة والتأثيــر علــى الناخبيــن. حيــث لوحظــت أكثــر مــن حالــة يقــوم فيهــا 
أحــد العناصــر بالدخــول مــع الناخــب إلــى املحطــة االنتخابيــة، والعمــل علــى 
التأثيــر علــى الناخــب ليدلــي بصوتــه لصالــح كتلــة مدعومــة مــن الجهــاز األمنــي. 
كمــا لوحــظ أن عناصــر الشــرطة لــم تكــن تحــرك ســاكنا إزاء دخــول عناصــر 

األمــن الوقائــي واملخابــرات إلــى مقــرات املركــز االنتخابيــة بــزي مدنــي.

دخــول أحــد عناصــر األمــن بــزي مدنــي إلــى املحطــة، وعندمــا ســأله الشــرطي إلــى 	 
أيــن تذهــب؟ أجابــه بكلمــة واحــدة: تنظيــم11، وقــام بالدخــول إلــى املركــز.

يكــن  لــم  الســياقات  بعــض  فــي  الفلســطيني  األمــن  قــوى  أن دور  بــدا  وهكــذا، 
 فــي جعــل العمليــة االنتخابيــة نزيهــة بشــكل كامــل داخــل محيــط مراكــز 

ً
فعــاال

االقتــراع، حيــث كان هنــاك وجــود للمرشــحين داخــل مركــز االقتــراع، إضافــة 
لدخولهــم للمحطــات والتجــول فــي املمــرات وســؤالهم للناخبيــن بعــد خروجهــم 
مــن املحطــة للتأكــد مــن صــدق انتخابهــم لهــم –كمــا حصــل فــي مدرســة الشــهيد 
عبــد القــادر الثانويــة للبنيــن- فــي محافظــة الخليــل. باإلضافــة إلــى عــدم تنظيــم 
الناخبيــن. أدى ذلــك، علــى ســبيل املثــال، إلــى تجمــع النــاس بشــكل كبيــر أمــام 
الثانويــة  حلــول  مدرســة  داخــل  الفو�ســى  وإثــارة  الناخبيــن،  تســجيل  دائــرة 

للبنــــين. 

دخــول عــدة أشــخاص إلــى محطــة االقتــراع يحملــون ورقــة صغيــرة تحمــل دعايــة 	 
للقائمــة رقــم 6 داخــل مدرســة وداد ناصــر الديــن الثانويــة للبنــات فــي محافظــة 

الخليل.

 	 
ً
أقالمــا يحملــون  االقـــتراع  مراكــز  أمــام  املرشـــحين  بعــض  مناصــري  وجــود 

لــكل  وســؤالهم  لقوائمهــم،  التابـــعين  الناخـــبين  أســماء  يســـجلون   
ً
وأوراقــا

شـــخص يريــد الدخــول إلــى املركــز عــن القائمــة التــي ســيقوم بانتخابهــا، وهــذا 
 حــدث أمــام مدرســة خديجــة عابديــن الثانويــة للبنــات، فــي محافظــة الخليــل،

11-   كلمة »تنظيم« يستخدمها كوادر حركة فتح الرسمية بشكل عام للدخول إلى املؤسسات واألماكن العامة.
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دون أن تحرك الشرطة ساكنا.

الحظ فريقنا أيضا وجود عدد كبـــير من ســيارات قوى األمن املســلحين داخل 	 
مدرســة ماريــة القبطيــة فــي محافظــة الخليــل. ممــا أثــار الرعــب لــدى الناخبيــن، 

ودون أي تبريــر قانونــي -فيمــا يبــدو- لوجودهــم بهــذا الشــكل الكبيــر.

وجــود حــاالت مــن الفو�ســى والدعايــة االنتخابيــة مــن خــالل تواجــد املرشــحين 	 
فــي محطــات االقـــتراع، ووجــود أنصارهــم علــى بــاب وســاحة مدرســة بيــت أمــر 

الثانويــة للبنيــن، وســؤالهم لألشــخاص لتســجيل أســماء الناخبيــن.
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كبرى انتهاكات االحتالل أثناء االنتخابات

إقامــة الحواجــز العســكرية: علــى الرغــم مــن أن حريــة التنقــل هــي   إغــالق الطــرق و
حــق أسا�ســي كفلتــه املواثيــق املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، إال أن ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي تقــوم وبشــكل دائــم بفــرض قيــود شــديدة علــى حريــة الحركــة فــي كل مــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا يحــول دون حريــة التنقــل خــارج حــدود مناطــق 
الســكن، فالقــدرة علــى التنقــل بحريــة ترتبــط بعــدة عوامــل مــن بينهــا طبيعــة الهويــة 

التــي يحملهــا كل فلســطيني وتقســيمة املناطــق الجغرافيــة.

جــدار الفصــل العنصــري: أدى جــدار الفصــل العنصــري الــذي شــيدته إســرائيل 
فــي املناطــق الفلســطينية إلــى حــدوث آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة مدمــرة علــى حيــاة 
الفلســطينيين، وتعطيــل حركــة املواصــالت بيــن العديــد مــن املناطــق الفلســطينية، 
ل الجــدار عقبــة رئيســة فــي بعــض املناطــق أمــام 

ّ
وفــي ســياق العمليــة االنتخابيــة شــك

 أثنــاء تســجيل الناخبيــن 
ً
إنجــاز العمليــة االنتخابيــة بشــكل حــر وشــفاف، خصوصــا

وحملــة التوعيــة والتثقيــف وعمليــة االقتــراع.

وانتخابــا(:  )ترشــحا  االحتــالل  ســجون  فــي  الفلســطينيين  األســرى  مشــاركة 
ترفــض الســلطات اإلســرائيلية قبــول أيــة ترتيبــات للســماح لألســرى باملشــاركة فــي 
عمليــة االقتــراع، وعــادة مــا يتــم ترشــيح األســرى الفلســطينين دون الحاجــة ملوافقــة 

االحتــالل. ســلطات 

الكتــل  كبــرى  مرشــحي  مــن  عــددا  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  مرشــحين:  اعتقــال 
فــي  خصوصــا  اإلســالمي،  التيــار  علــى  املحســوبين  ســيما  وال  ورؤســائها  االنتخابيــة 
البيـــرة والخليــل، كمــا اســتدعت العديــد مــن املرشــحين اآلخريــن املحســوبين علــى 

املحليــة. االنتخابــات  فيهــا  جــرت  التــي  البلــدات  مــن  العديــد  فــي  اإلســالميين 
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دور  وسائل اإلعالم الفلسطينية في االنتخابات

تلعــب وســائل اإلعــالم دورا مهمــا فــي ســير العمليــة االنتخابيــة، مــن خــالل املشــاركة 
فــي متابعــة ورصــد ومراقبــة العمليــة منــذ بدايتهــا وحتــى نهايتهــا، وذلــك كوســيلة رقابيــة 
وإخباريــة وتحقيقيــة تســاعد علــى كشــف أي تزويــر فــي االنتخابــات أو أي فســاد أو 

تالعــب، وال ســيما بخصــوص:

للتصويــت 	  للناخــب  وعــد  أو  مــال  -تقديــم  كالرشــوة  انتخابيــة  جرئــم  حــدوث 
معينــة-. لجهــة 

التأكد من حياد اللجنة القائمة على االنتخابات وعدم التالعب بالنتائج.	 

مــع 	  وأعدادهــم  االنتخابــات  فــي  املشــاركين  شــروط  تطابــق  مــدى  مــن  التأكــد 
القانــون. متطلبــات 

املراقبــة والتأكــد مــن عــدم وجــود املوانــع االنتخابيــة: كاألهليــة، والجنســية، 	 
والشــرطة. والجيــش، 

مراقبــة معاييــر الســلوك لألحــزاب والكيانــات السياســية والقــوى السياســية 	 
وأنصارهــم.

بنزاهــة  أعمالــه  ومتابعــة  اإلعــالم  اســتقاللية  لضمــان  شــروط  عــدة  وهنــاك 
منهــا: وديمقراطيــة، 

نهــا مــن تحــري األخبــار ونشــر التقاريــر دون قيــود وخــوف 	 
ّ

توفيــر بيئــة آمنــة تمك
وتهديــد وترهيــب.

القانــون 	  عليــه  ينــص  ملــا  وفقــا  الصحافــة  وحريــة  التعبيــر  حريــة  تتوفــر  أن 
اإلعــالم. وحريــة  التعبيــر  بحريــة  املتعلقــة  فلســطين  دولــة  والتزامــات  األسا�ســي 

أن تكــون وســائل اإلعــالم حــرة فــي تغطيــة أحــداث االنتخابــات وتقديــم التقاريــر 	 
عنها.
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لتهديــد 	  التشــهير-  مكافحــة  ذريعــة  -مثــل  ــدة  مقّيِ قوانيــن  اســتخدام  عــدم 
الصحفيــة.  تغطيتهــم  مــن  الحــد  علــى  وإجبارهــم  الصحفـــيين 

مــع 	  والتواصــل  االنتخابيــة  العمليــة  إلــى  الصحفييــن  وصــول  حريــة  إتاحــة 
عنهــا. واملســؤولين  فيهــا  املشــاركين 

أو 	  حكوميــة  الوســائل  تلــك  كانــت  ســواء  اإلعــالم،  وســائل  بيــن  التمييــز  عــدم 
عليهــا  تســيطر  التــي  اإلعــالم  وســائل  بيــن  التمييــز  أن  نســجل  وهنــا  خاصــة، 
الحكومــة أو الحزبيــة هــي ســمة عامــة فــي فلســطين. كمــا تتطلــب املســاواة فــي 
املعاملــة الســماح بالوصــول إلــى األشــخاص واملواقــع االنتخابيــة، واملعلومــات، 
والتلفزيونــي. اإلذاعــي  البــث  أوقــات  بترخيــص  املتعلقــة  القضايــا  إلــى  باإلضافــة 

عــن  الحديــث  ســياق  فــي  تامــة  بخصوصيــة  الفلســطينية  الحالــة  وتتمتــع 
اســتقاللية اإلعــالم وحريــة عملــه، ذلــك أن االنقســام الفلســطيني والتجــاذب 
السيا�ســي طــال جميــع مناحــي الحيــاة، وكان وال يــزال لذلــك تداعياتــه الخطيــرة 
علــى حريــة اإلعــالم والتغطيــة الصحافيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر، هــذا إلــى جانــب 
فــي  تأتــي  االنتخابــات  كــون  ووطنيــا،  وأخالقيــا  مهنيــا  دورا  اإلعــالم  لوســائل  أن 

اإلســرائيلي. االحتــالل  مــن  للتحــرر  نضالــي  ســياق 

وبطبيعــة الحــال، يؤثــر االحتــالل اإلســرائيلي أيضــا علــى حريــة اإلعــالم مــن خــالل 
تقييــد العمليــة االنتخابيــة، حيــث إن الســياق االحتاللــي قائــم علــى املنــع والحــذر 
وقمــع الصحافييــن وحريــة العمــل الصحافــي وفــرض القيــود والحواجــز العســكرية 

التــي تقســم مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة.



84

العمليــة  علــى  وتأثيرهــا  فلســطين  فــي  اإلعــالم  وســائل  أنــواع  نتنــاول  يلــي  وفيمــا 
بيــة: االنتخا

اإلعالم الرسمي:. 1

الحكوميــة  والصحــف  والراديــو  التلفزيــون  اســتخدام  عــدم  ضمــان  املهــم  مــن 
أداة للترويــج للحــزب الحاكــم وتشــويه املعارضــة. وفــي هــذا الســياق، وقعــت لجنــة 
الرســمي  اإلعــالم  مــع  تفاهــم  مذكــرة   2021 شــباط   8 فــي  املركزيــة  االنتخابــات 
لإلعــالم  والتثقيفــي  التوعــوي  الــدور  تعزيــز  إلــى  املذكــرة  وهدفــت  الفلســطيني12، 
إلــى جانــب االتفــاق  الرســمي خــالل العمليــة االنتخابيــة وتغطيــة جميــع مراحلهــا، 
علــى تفاصيــل النشــر املجانــي لدعايــة القوائــم االنتخابيــة املترشــحة عبــر وســائل 

الرســمية. اإلعــالم 

الحــزب  أدوات  مــن  ل واحــدة 
ّ
الفلســطيني شــك الرســمي  أن اإلعــالم  الواقــع  أن  إال 

الحاكــم الدعائيــة واإلعالميــة، رغــم أن ذلــك يتناقــض ودوره باعتبــاره يمثــل جميــع 
شــرائح املجتمــع الفلســطيني وتوجهاتــه السياســية والفكريــة، ألنــه يتلقــى ميزانيتــه 
مــا تجنيــه الحكومــة مــن أمــوال املواطنيــن  التــي تعتمــد علــى  مــن املوازنــة العامــة، 
اإللكترونيــة  املواقــع  بعــض  ُحِجَبــت  املقابــل،  وفــي  وغيرهــا.  والجمــارك  كالضرائــب 
إلــى قانــون الجرائــم  التــي تتعــارض مــع التوجهــات السياســية للحكومــة باالســتناد 

اإللكترونيــة. 

اإلعالم الحزبي:. 2

تتصــف العديــد مــن وســائل اإلعــالم الحزبيــة بالتخلــي عــن موضوعيتهــا، وتحولهــا 
فــي الغالــب إلــى نــوع مــن اإلعــالم الدعائــي الــذي يقــدم ثقافــة حزبيــة علــى حســاب 
ثقافــة الوحــدة الوطنيــة. وبطبيعــة الحــال، ارتبــاط وســائل اإلعــالم هــذه بالدعــم 

املالــي الحزبــي أثــر بشــكل مباشــر علــى رســالتها املوضوعيــة.

 12-  لجنة االنتخابات املركزية، لجنة االنتخابات واإلعالم الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم، تاريخ الزيارة: 2022/04/15.
 https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2627 

https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2627
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اإلعالم املستقل:. 	

يضمــن اإلعــالم املســتقل ثالثــة مــن أعمــدة الحكــم الصالــح، وهــي: كيفيــة الحصــول 
علــى املعلومــة، واملســاءلة، والشــفافية، وهــذا ال يتحقــق إال بوجــود إعــالم مســتقل.

تعانــي الســاحة الفلســطينية مــن مــدى وجــود إعــالم مســتقل، ال ســيما أن الدولــة 
ال تســاهم فــي تعزيــز ذلــك وال تدعمــه، وال األحــزاب بطبيعــة الحــال. وهكــذا يكــون 
ومــن  أنفســهم،  الصحفييــن  علــى  حــر  فلســطيني  نظــام  بنــاء  فــي  الكبيــر  الــدور 
خــالل نقابــة الصحفييــن، لضــرورة إيجــاد اســتراتيجية واضحــة للنهــوض باإلعــالم 
املحلــي املســتقل، وإيجــاد تشــريعات إعالميــة عصريــة، وخلــق بيئــة إعالميــة مؤثــرة 
والوصــول باإلعالمييــن إلــى مســتوى عــال مــن املهنيــة والجــرأة فــي التعامــل مــع ملفــات 
ال  الحقائــق  ونقــل  واملوضوعيــة،  املحايــدة  التغطيــة  إلــى  للوصــول  االنتخابــات، 
أمــام جميــع الكتــل  أثنــاء تغطيــة عمليــة االقتــراع، وإتاحــة الفرصــة  التصريحــات 

الدعائيــة13. العمليــة  خــالل 

الفلســطيني.  أبــو شــنب، حســين: اإلعــالم  ُينظــر:  العمليــة االنتخابيــة،  فــي  للمزيــد حــول دور وســائل اإلعــالم    -13
وشــقير، يحيــى: دور وســائل اإلعــالم فــي تغطيــة االنتخابــات. إضافــة إلــى موقعــي لجنــة االنتخابــات املركزيــة – فلســطين 

ومركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان.
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الخاتمة والتوصيات

حــول  تقريرهــا  بإعــداد  السياســية  للتنميــة  رؤيــة  ملركــز  الدوليــة  البعثــة  قامــت 
املراقبــة علــى االنتخابــات املحليــة الفلســطينية 2021 – املرحلــة الثانيــة باالعتمــاد 
مــن  والتجــرد،  واملوضوعيــة  والنزاهــة  الشــفافية  وقواعــد  العلميــة  املعاييــر  علــى 
واملناطــق  التخصصــات  مــن مختلــف  مراقبــا  مــن عشــرين  املكــون  خــالل طاقمهــا 
اإلجــراءات  اتخــذت جميــع  وقــد  واملتنــوع جندريــا وثقافيــا وعلميــا،  الفلســطينية، 
إلخــراج التقريــر النهائــي بشــكل مــرٍض؛ ليكــون مرجعيــة فنيــة وعلميــة مختصــة فــي 

املحليــة. االنتخابــات  علــى  املراقبــة  مجــال 

بــدأ التقريــر بتمهيــد يلخــص محتــواه، ثــم عــّرف باملركــز والبعثــة ولجنــة االنتخابــات 
ودورهــا ودور املراقبــة وأساســها القانونــي والتأصيــل القانونــي لالنتخابــات، ومــن ثــم 
انتقــل مباشــرة إلــى توثيــق ســير العمليــة االنتخابيــة مــن بدايتهــا وحتــى نهايتهــا بنقــل 
توثيقــات اعضــاء البعثــة كافــة كمــا هــي، وبتســجيل جميــع املالحظــات فــي املناطــق 
وفقــا  املراقــب  منظــور  ومــن  ســلبية،  أم  إيجابيــة  مالحظــات  كانــت  ســواء  كافــة، 

للمعاييــر الدوليــة للمراقبــة.

الســلطة  ودور  الفلســطينية،  الديموقراطيــة  حــول  للبحــث  التقريــر  ولــج  ثــم 
واملنــاخ  القــدس،  فــي  االنتخابــات  منفــرد وخصوصيــة  بشــكل  االحتــالل  وانتهــاكات 
التــي  والتوصيــات  النتائــج  إلــى  ليخلــص  االنتخابــات،  فيــه  جــرت  الــذي  السيا�ســي 
ولجنــة  القــرار  لصانعــي  صاغيــة  آذانــا  تلقــى  أن  نأمــل  والتــي  البعثــة،  بهــا  خرجــت 

ســواء. حــد  علــى  املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  االنتخابــات 

تــم اعتمــاد موضوعــات التقريــر وفقــا ملــا تلقــاه أعضــاء البعثــة مــن تدريبــات قبيــل 
االنتخابــات، إلــى جانــب االطــالع علــى تقاريــر مراقبــة ســابقة، فخلصــت بالنتيجــة إلــى 

الشــكل الــذي تــم إنجــاز التقريــر مــن خاللــه.

وقــد ســعينا أن يكــون التقريــر شــامال لــكل املتطلبــات العلميــة والقانونيــة، حيــث 
تــم اعتمــاد آليــة التوثيــق العلمــي البحثــي وبمنهجيــة وصفيــة تحليليــة، كمــا غطــى 
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التقريــر جميــع املوضوعــات املتعلقــة باملراقبــة علــى االنتخابــات بشــكل عــام، بحيــث 
يمكــن أن يكــون مرجعيــة يعتمــد عليهــا فــي توثيــق هــذا الحــدث خــالل هــذه املرحلــة 

الحساســة فــي تاريــخ النظــام السيا�ســي الفلســطيني بشــكل عــام.

غطــى التقريــر جميــع الجوانــب اللوجســتية واملوضوعيــة فــي إطــار عمليــة املراقبــة 
علــى االنتخابــات املحليــة، ولــم يدخــر وســعا ملعالجــة جميــع القضايــا واملوضوعــات 
وتأصيلهــا  ســيرها  حــول  واملالحظــات  ومعطياتهــا  وظروفهــا  باالنتخابــات  املتعلقــة 
االنتخابــات  علــى  للمراقبــة  العامــة  القواعــد  مــع  ومواءمتهــا  ومرجعيتهــا  القانونــي، 

دوليــا، واملعاييــر الدوليــة لقواعــد شــفافية ونزاهــة االنتخابــات بشــكل عــام.

العمليــة  مواءمــة  إن  حيــث  حساســة،  ملوضوعــات  بجــرأة  التقريــر  تطــرق  كمــا 
االنتخابية لقواعد االنتخابات الشــفافة والنزيهة تجبر الباحث على دراســة الحالة 
الفلســطينية، وخصوصيــة النظــام السيا�ســي الفلســطيني، لتخلــص بالنتيجــة بــأن 
أي انتخابــات ال تجــري فــي ظــل نظــام يحتكــم لقواعــد دســتورية ضامنــة للحقــوق 
والحريــات العامــة واملشــاركة السياســية ومبــادئ الحكــم الرشــيد ومبــدأ التــداول 
السلمي للسلطة، هي انتخابات قاصرة عن التعبير عن ديموقراطية حقيقية على 
الرغــم مــن نزاهتهــا )الشــكلية( بشــكل مطلــق. ممــا يعنــي أن الحالــة الديموقراطيــة 
الفلســطينية هــي حالــة تعانــي مــن انفصــام مــن نــوع غريــب واســتثنائي، فمــن ناحيــة، 
فــإن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة كانــت علــى قــدر عــال ومتوائــم بشــكل كبيــر مــع قيــم 

الشــفافية والنزاهــة.

وبالنتيجــة، قامــت البعثــة مــن خــالل تقاريــر الرصــد املنشــورة علــى موقــع لجنــة 
االنتخابــات املركزيــة بتســجيل )		1( مخالفــة خــالل مرحلــة الترشــح والدعايــة 
االنتخابيــة، و )	19( انتهــاكا ومخالفــة خــالل مرحلــة االقتــراع والفــرز، باإلضافــة 
إلــى تســجيل )18( انتهــاكا مــن الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا و )	1( انتهــاكا مــن 
ســلطات االحتــالل. وقــد تــم توثيــق جميــع االنتهــاكات واملخالفــات التــي رصدتهــا 

البعثــة فــي هــذا التقريــر النهائــي.

إال أن البعثــة تــرى أن هــذه االنتهــاكات واملخالفــات ال يمكــن أن تقــدح فــي العمليــة 
عتبــر انتهــاكات ومخالفــات غيــر جســيمة ال تغيــر مــن نتيجــة 

ُ
االنتخابيــة ونتائجهــا، وت
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اقــع سيا�ســي فلســطيني مختلــف يعيدنــا إلــى نقطــة  االنتخابــات، بــل هــي نتــاج و
يحتكــم  سيا�ســي  نظــام  ظــل  فــي  تجــري  أن  يجــب  الحقــة  الحــرة  االنتخابــات  أن 
والحريــات  الحقــوق  بمبــادئ  ويلتــزم  القانــون،  وحكــم  الدســتورية  للقواعــد 
االنتخابــات  لجنــة  أن  البعثــة  تســجل  كمــا  الرشــيد.  الحكــم  وقواعــد  العامــة 
وجهــاز الشــرطة ومعظــم مراكــز االقتــراع بمدرائهــا وموظفيهــا لــم يكونــوا طرفــا 
فــي هــذه االنتهــاكات بشــكل عــام، بــل إن جــل االنتهــاكات واملخالفــات جــرت مــن 
مرشــحين أو مــن قوائــم أو مــن أنصــار لهــذه القوائــم أو مــن أجهــزة أمــن الســلطة، 

وال ســيما جهــازي األمــن الوقائــي واملخابــرات العامــة.

النتائــج  ظهــور  بعــد  االنتخابيــة  العمليــة  تلــت  عنــف  أعمــال  أيضــا  التقريــر  رصــد 
األوليــة وقبــل اإلعــالن الرســمي عنهــا، خصوصــا تلــك التــي جــرت فــي قلقيليــة وجنيــن 
العامــة  للممتلــكات  وإتــالف  نــار  وإطــالق  وتعذيــب  خطــف  مــن  هللا،  ورام  وأريحــا 
الفائزيــن  خطابــات  فــي  والتحريــض  والتخويــن  الكراهيــة  وعبــارات  والخاصــة، 

ســواء. حــد  علــى  والخاســرين 

النتائــج والتوصيــات التــي خلــص إليهــا التقريــر كانــت جملــة مــن القواعــد العامــة، 
التــي نأمــل أن تكــون مرجعيــة لصانــع القــرار الفلســطيني ولجنــة االنتخابــات املركزيــة 
انتخابــات قادمــة، حيــث رصدنــا مواطــن الخلــل بمنهجيــة علميــة قانونيــة  فــي أي 
علــى  والتوصيــات  النتائــج  هــذه  ونلخــص  الدوليــة.  واملعاييــر  القواعــد  إلــى  تســتند 

النحــو اآلتــي: 

الفاعلــة  املشــاركة  عــن  واإلحجــام  والـــتردد  الخــوف  حالــة  معالجــة   :
ً
أوال  -

إلــى انتخابــات أكثــر  ترشــحا وانتخابــا مــن قبــل املواطــن الفلســطيني للوصــول 
وموضوعيــة.  ديموقراطيــة 

إن إحجــام املواطـــنين بشــكل كبيــر عــن املشــاركة الفاعلــة فــي االنتخابــات املحليــة 
2021 ترشــحا وانتخابــا يــدق ناقــوس الخطــر، فمــن الواضــح أن اإليمــان بالنظــام 
السيا�ســي الفلســطيني برمتــه والثقــة بمكوناتــه املختلفــة فــي تراجــع. كمــا أن عــدم 
الحكــم  مبــادئ حقــوق اإلنســان وقواعــد  فيــه  حتــرم 

ُ
ت للحريــات  آمــن  منــاخ  وجــود 

الرشــيد وســيادة القانــون جعــل جــزءا مهمــا مــن املواطنيــن يحجمــون عــن املشــاركة.
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وعليــه فــإن الســلطة الفلســطينية مدعــوة إلــى اتخــاذ تدابيــر أكثــر فــي تفعيــل البــاب 
الثانــي مــن القانــون األسا�ســي الفلســطيني، والتوجــه إلــى حمايــة الحقــوق والحريــات 
العامــة بــدال مــن انتهاكهــا، وكبــح جمــاح األجهــزة األمنيــة فــي عمليــة رصــد ومتابعــة 

النشــطاء واعتقالهــم والتضييــق عليهــم.

املركزيــة،  قبــل لجنــة االنتخابــات  مــن  املعلــن عنهــا  باملواعيــد  االلـــتزام  ثانيــا:   -
خصوصــا فــي مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة، وضبــط الخروقــات، وال ســيما عبــر 

االجتماعــي. التواصــل  وســائل 

تعتبــر وســائل التواصــل االجتماعــي أكثــر وســيلة يمكــن مــن خاللهــا خــرق املواعيــد 
الدعايــة  بــأن  االنتخابــات  هــذه  فــي  الحظنــا  حيــث  االنتخابيــة،  للدعايــة  املحــددة 
فــي املوعــد  2022/3/12، ولــم تنتــه  بــدأت قبــل املوعــد املحــدد بتاريــخ  االنتخابيــة 
املحدد بتاريخ 2022/3/24. وكان هذا الخرق عاما من قبل جّل املرشحين والكتل 
املتنافســة، ممــا يعنــي أن الجميــع لــم يلتــزم بمواعيــد الدعايــة املقــررة قانونــا، األمــر 

الــذي جعــل مــن املوعــد املحــدد وكأنــه غيــر ذي جــدوى.

ويمكــن للجنــة االنتخابــات اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها الحــد مــن هــذه الظاهــرة فــي أيــة 
انتخابــات الحقــة، بحيــث تنبــه املرشــحين وأنصارهــم بــأن الدعايــة عبــر صفحــات 
التواصــل االجتماعــي خــارج املــدة القانونيــة هــي خــرق انتخابــي يترتــب عليــه املســاءلة 
القانونيــة. كمــا يمكــن للجنــة االنتخابــات املركزيــة اتخــاذ تدابيــر وقائيــة بالتعاقــد 
مــع شــركات اإلنترنــت املحليــة، واملــزود العالمــي، بمنــع أي انتهــاك للمواعيــد املحــددة 
قانونــا مــن خــالل التطــور التكنولوجــي، والتــي مــن املمكــن أن تجعــل املنظومــة تعمــل 
بشــكل آلــي ملنــع الخروقــات، أو رفــع هــذه التوصيــة للســلطات املختصــة لتقــوم بهــذا 

الــدور بإشــراف لجنــة االنتخابــات املركزيــة.

كمــا الحظــت البعثــة بــأن الدعايــة االنتخابيــة لــم تتوقــف أمــام املراكــز وبداخلهــا 
فــي بعــض األحيــان، بــل وتجــاوز األمــر حــد دخــول عناصــر مســلحة إلــى داخــل مراكــز 
االقتــراع والتدخــل فــي إرادة الناخبيــن. وهنــا نو�ســي بــأن يتــم ضبــط مســألة الدعايــة 
االنتخابيــة فــي يــوم االقتــراع خــارج مراكــز االقتــراع بشــكل نهائــي، بحيــث يمكــن األخــذ 
إزالــة جميــع مظاهــر  لحيــن  املركــز  إغــالق  الســياق، ومنهــا  هــذا  فــي  بتدابيــر عامليــة 
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الدعايــة، أو أيــة تدابيــر أخــرى تراهــا لجنــة االنتخابــات مناســبة. 

- ثالثــا: تعييــن مديــر مركــز االقتــراع مــن قبــل لجنــة االنتخابــات املركزيــة، وعــدم 
اإلبقــاء علــى مديــر املدرســة كمديــر للمركــز االنتخابــي.

مــن املالحــظ أيضــا أن مديــر املركــز االنتخابــي هــو باألســاس مديــر املدرســة التــي 
تحولــت خــالل االنتخابــات إلــى مركــز انتخابــي، وهــو موظــف حكومــي يخضــع إداريــا 
وماليــا للحكومــة. يقّيــد ذلــك مــدراء املــدارس -كمــدراء ملراكــز االقتــراع- مــن التعامــل 
بحــزم فــي حــال وجــود خــرق مــن قبــل األجهــزة األمنيــة أو الكتلــة االنتخابيــة التابعــة 
لهــا، فـــيتردد املديــر فــي تســجيل ذلــك للجنــة االنتخابــات املركزيــة خوفــا مــن اتخــاذ 

موقــف ضــده أو فقــدان وظيفتــه.

إن وجــود مديــر مركــز انتخابــي، وإن كان مؤهــال مــن الناحيــة املهنيــة لتولــي مهمــة 
فــي الرقابــة علــى االنتخابــات -إن  إنــه قــد يكــون غيــر مؤهــل فنيــا  مديــر مركــز، إال 
جــاز التعبيــر-. وعليــه، نقـــترح علــى لجنــة االنتخابــات املركزيــة اعتمــاد مديــر املركــز 
االنتخابــي بمنــأى عــن مديــر املدرســة ذاتهــا، واختيــار مــدراء املراكــز بعنايــة. ويمكــن 
ذلــك مــن خــالل اإلعــالن للجمهــور عــن وظيفــة مديــر مركــز انتخابــي ضمــن متطلبــات 
باقــي املوظفيــن كأعضــاء  إبقــاء  وشــروط وتدريبــات ومعاييــر خاصــة، وال ضيــر مــن 

موظفيــن فــي املركــز. 

ولتأكيــد أهميــة ذلــك، نشــير إلــى أن البعثــة تلقــت العديــد مــن الشــكاوى املتعلقــة 
بإقصــاء بعــض موظفــي املــدارس مــن العمــل فــي مركــز االقتــراع كونهــم غيــر مرغــوب 
وقــد  املعارضــة.  ألحــزاب  مناصرتهــم  بســبب  كان  إقصاءهــم  أن  أو  أمنيــا،  فيهــم 
اهتمــت البعثــة بشــكل كبيــر بهــذه املســألة، وطلبــت مــن املوظفيــن تعبئــة نمــوذج 
الشــكوى لغايــات توثيقهــا والتحقــق منهــا ورفعهــا للجنــة االنتخابــات، لكــن املوظفيــن 
املعنييــن بهــذه الحالــة أحجمــوا عــن ذلــك خوفــا مــن اإلضــرار بوظيفتهــم، ونــرى أن 
هــذه املالحظــة يجــب أن تؤخــذ بالحســبان مــن قبــل اللجنــة، وهــي مؤشــر خطيــر علــى 
وجــود حالــة مــن القبضــة األمنيــة التــي يشــعر بهــا املواطــن الفلســطيني، والتــي تمنعــه 

حتــى مــن متابعــة حقوقــه أو تقديــم شــكوى حــال انتهاكهــا.

وعليــه، فــإن اللجنــة مدعــوة إلــى العمــل علــى إيجــاد صيغــة تضمــن أن يكــون مديــر 
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مركــز االقتــراع علــى قــدر عــال مــن الوعــي واملهنيــة، وغيــر مرتبــط باملنظومــة الحاكمــة 
بمصلحــة مــا.

- رابعا: عصرنة قواعد ومصادر البيانات ومنصات النتائج.

التطــور  ملواكبــة  كثيــرة  وتدابيــر  بجهــود  قامــت  االنتخابــات  لجنــة  أن  شــك  ال 
فــي االنتخابــات، ســواء  الفئــات املشــاركة  بيانــات  فــي مجــاالت قواعــد  التكنولوجــي 
علــى صعيــد املواطنيــن أو املرشــحين أو املراقبيــن الدولييــن واملحلييــن أو الصحفييــن 
قواعــد  مــن  التحقــق  مــن  نهــا 

ّ
تمك التــي  اإلمكانيــات  لديهــا  وتوفــرت  والضيــوف، 

بــأول. أوال  النتائــج  وفحــص  البيانــات  ومصــادر 

ومنصــات  البيانــات  قواعــد  جزئيــة  حــول  مالحظــات  عــدة  الحظــت  بعثتنــا  أن  إال 
النتائــج، والتــي كان مــن املمكــن أن تعمــل بفعاليــة أكثــر، وال ســيما لناحيــة توفيــر 
نظــام قــوي لحمايــة البيانــات ومنــع االختــراق. حيــث يغلــب الظــن أن قواعــد البيانــات 
للجمهــور لــدى لجنــة االنتخابــات املركزيــة تعرضــت للقرصنــة واالختراقــات مــن قبــل 
جهــات يســهل التعــرف عليهــا واتخــاذ اإلجــراء القانونــي بحقهــا. فتغييــر مركــز االقتــراع 
لــدى العديــد مــن املواطنيــن، خصوصــا املحســوبين علــى الكتــل املعارضــة، هــو أمــر 
جلــل تعاملــت معــه لجنــة االنتخابــات فــي االنتخابــات التشــريعية التــي ألغيــت، إال أنــه 
ولألســف مــا زال قائمــا، وإن كان بشــكل جزئــي. ويمكــن للجنــة االنتخابــات مجابهــة 

ذلــك واتخــاذ تدابيــر وقائيــة ذات كفــاءة أعلــى فــي العمــل ملنــع القرصنــة واالختــراق.

الحظــت البعثــة أيضــا أن مراكــز االقـــتراع تقــوم بإرســال نتائــج االقتــراع علــى رأس 
إلــى لجنــة االنتخابــات املركزيــة لتقــوم اللجنــة بإعــالن نســبة املشــاركة  كل ســاعة 
فــي التصويــت أوال بــأول. ونــرى بــأن هنــاك إمكانيــة لجعــل هــذا األمــر أوتوماتيكيــا/

 مــن خــالل االســتعانة بأهــل االختصــاص، وتطبيــق التجــارب التكنولوجيــة 
ً
مؤتمتــا

فــي العديــد مــن البلــدان، وإتاحــة الفرصــة أمــام الجمهــور لالطــالع بشــكل أكبــر علــى 
عمليــة االقـــتراع والفــرز.
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- خامســا: رصــد االنتهــاكات داخــل مراكــز االقتــراع وتزويــد املركــز بقــوة شــرطية 
أكثــر عــددا.

الحظــت البعثــة أن هنــاك فو�ســى فــي بعــض مراكــز االقتــراع، ويمكــن ضبــط ذلــك 
مــن خــالل زيــادة عناصــر الشــرطة املتواجديــن لضبــط األمــن داخــل وخــارج مركــز 
االقتــراع، ومــن خــالل وضــع كاميــرات مراقبــة علــى كل مركــز انتخابــي، أو البحــث عــن 
آليــة أكثــر تطــورا فــي مســألة التعامــل مــع الفو�ســى داخــل وخــارج املركــز االنتخابــي.
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