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:- التقـديم 
 حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا نمن القانون األساسي الفمسطيني المعدل عمى أن لمفمسطينيي (26)تنص المادة 

:- وجماعات وليم عمى وجو الخصوص الحقوق التالية
 .تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إلييا وفقًا لمقانون .1

 .تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقًا لمقانون .2

 .التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثمين منيم يتم انتخابيم باالقتراع العام وفقًا لمقانون .3

 .تقمد المناصب والوظائف العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص .4

عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود  .5
 .القانون

 
م قانون االنتخابات 7/12/1995ياسر عرفات، رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية قد أصدر بتاريخ / وكان الرئيس الراحل

دارة 1995لسنة  (13)الفمسطيني رقم  م، الذي ينظم أحكام العممية االنتخابية من حيث حق االقتراع والترشيح والتسجيل وا 
االنتخابات واإلشراف عمييا وكافة إجراءات وتفاصيل العممية االنتخابية، كما ينظم األحكام الخاصة بمحكمة استئناف قضايا 

. االنتخابات كجية مختصة في االستئناف أو الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية 
 

روحي فتوح رئيس / م تولى السيد11/11/2004ياسر عرفات، رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بتاريخ/ أثر وفاة السيد
المجمس التشريعي الفمسطيني ميام رئاسة السمطة الوطنية مؤقتًا لمدة لم تزد عن ستين يومًا استنادًا إلى ما تنص عميو الفقرة 

.   من القانون األساس الفمسطيني المعدل (37)الثانية من المادة 
 

م، ىو 9/1/2005وبصفتو رئيسًا مؤقتًا السمطة الوطنية الفمسطينية أصدر السيد فتوح مرسومًا رئاسيًا أعمن فيو أن يوم 
ياسر عرفات، وقد تمت العممية / الموعد المحدد إلجراء االقتراع الختيار رئيس جديد لمسمطة الوطنية الفمسطينية خمفًا لمسيد

. م 1995لسنة  (13)االنتخابية وفقًا ألحكام قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 
جراءات السير في االستئنافات  وبموجب ىذا القانون تشكمت محكمة استئناف قضايا االنتخابات، وتحددت اختصاصيا وا 

. المقدمة ليا، والمدد الواجب إتباعيا لنظر القضايا أو البت فييا 
 

وفي إطار عمل مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وسعيو نحو تعميق قواعد الديمقراطية في المجتمع الفمسطيني، شارك في 
الرقابة عمى العممية االنتخابية النتخاب رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية واعتمد كييئة رقابة محمية، لموقوف عمى سير 

وقد سجل المركز العديد من المالحظات وقدم بعض الشكاوى عمى بعض التجاوزات التي . العممية االنتخابية وفقًا لمقانون
:- حدثت أثناء عممية االقتراع، أبرزىا 

 
قرار لجنة االنتخابات الفمسطينية المركزية، القاضي بتمديد االنتخابات لساعتين و السماح لممواطنين باالنتخاب استنادًا إلى 

بطاقة اليوية دون اعتبار ورود أسمائيم في السجل االنتخابي، ذلك القرار الذي طعن بو مركز الميزان لحقوق اإلنسان مدعيًا 
. م 1995لسنة  (13)مخالفتو لعدد من النصوص القانونية الواردة في قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 
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إن قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي بالسماح لممواطنين باالنتخاب استنادًا إلى بطاقة اليوية دون اعتبار ورود 
أسمائيم في السجل االنتخابي، قد تم اتخاذه دون مراعاة لألصول القانونية، ومخالفة لألحكام المتعمقة بتسجيل الناخبين، أدى 

ىذا القرار إلى التقدم بطعن لدى لجنة االنتخابات المركزية، واستئناف لدى محكمة استئناف قضايا االنتخابات، حيث 
م القاضي بقبول االستئناف شكاًل وفي الموضوع 16/1/2005أصدرت محكمة استئناف قضايا االنتخابات حكميا بتاريخ 

. تأييد قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي بالسماح لممواطنين باالنتخاب دون اعتبار ورود أسمائيم في السجل االنتخابي
تسمط في ىذه الورقة الضوء عمى قرار محكمة استئناف قضايا االنتخابات وحيثياتو، وأوجو الدفاع التي تقدم بيا طرفي 

 .النزاع، واألثر المترتب عمى ىذا القرار
: تشكيل المحكمة وصالحيتها 

م األحكام المتعمقة بتشكيل محكمة استئناف قضايا 1995لسنة  (13)نظم الباب الرابع من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 
جراءاتيا، فأوجبت المادة  من قانون االنتخابات تشكيل المحكمة من رئيس وأربعة قضاة يتم  (31)االنتخابات واختصاصيا وا 

. تعيينيم من قبل رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء االنتخابات 
ولممحكمة االنعقاد بعضوين ورئيس عمى األقل، وليا أن تنعقد في القضايا اليامة بكامل ىيئتيا حسبما يقرر رئيسيا، وبيذا 

 النعقاد ىيئة المحكمة متروك لرئيس المحكمة بموجب القانون،  وأجاز مفإن سمطة تقدير أىمية موضوع النزاع والعدد الالز
لو أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرىا الرسمي تسيياًل لممتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي 

 1وقعت فيو األمور الواقعية التي نشأت عنيا الدعوى
واشترط القانون فيمن يتولى رئاسة وعضوية المحكمة أن يكون قاضيًا تنطبق عميو مؤىالت تعيين القضاة في المحاكم 

، فانطباق المؤىالت وطول الخبرة يؤديان إلى 3، وأن يكون قد خدم في سمك القضاء مدة ال تقل عن عشرة أعوام 2النظامية 
.  تستند إلى القانون وتمتزم بأحكامو، لضمان ىيئة قضائية محايدة ومستقمة تىيئة قضائية قادرة عمى اتخاذ قرارا

وألىمية الطعون و االستئنافات التي تقدم لممحكمة، نص القانون عمى ضرورة السرعة والجدية في اإلجراءات الواجب 
اتخاذىا لمنظر في الدعاوى المقدمة، وعميو، ال يجوز تأجيل المحاكمة إال إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة عمى حق 

الدفاع، وال يجوز أن يكون التأجيل ألكثر من أربع وعشرين ساعة،  فموضوع الدعوى بحاجة إلى سرعة الفصل، ويتوقف 
. عميو اإلعالن عن النتائج أو إصدار حكم يقضي بإعادة االنتخاب في مراكز محددة أو إلغاء قرار بإعادة االنتخابات

ولكي ال يدخل المجتمع في جدل طويل ينتج عن إطالة أمد التقاضي فقد حدد القانون مدد قانونية أوجب االلتزام بيا، وال يتم 
من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (36)النظر في إي استئناف أو طعن يقدم بعد تمك المدة، وفقًا لما تنص عميو المادة 

م فإن موعد تقديم االستئناف أو الطعن إلى المحكمة خالل يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبميغ 1995لسنة  (13)
.  تقديمو خالقرار المطعون فيو، ولممحكمة الفصل فيو خالل مدة أقصاه خمسة أيام من تاري

                                                 
 

 :-و عهٗ 1995نسُح  (13)يٍ قإٌَ االَرخاتاخ انفهسطُٛٙ سقى  (32)ذُص انًادج  -1

 .ذرخز انًحكًح يقشاً سسًٛاً نٓا فٙ إحذٖ انًذٌ انشئٛسٛح فٙ انًُطقح  (أ 
 .ٚكٌٕ نهًحكًح يكرثاٌ نرسجٛم انقضاٚا ٔقثٕل انًشجعاخ أحذًْا فٙ قطاع غضج ٔاٜخش فٙ انضفح انغشتٛح (ب 

ٚجٕص نشئٛس انًحكًح أٌ ٚقشس عقذ انًحكًح فٙ غٛش يقشْا انشسًٙ ذسٓٛالً نهًرقاضٍٛٛ، أٔ إرا ٔجذ ضشٔسج نعقذ انًحكًح فٙ انًكاٌ انز٘ ٔقعد فّٛ األيٕس انٕاقعٛح انرٙ  (ج 

 .َشأخ عُٓا انذعٕٖ 
 

 :ٚشرشط فًٍٛ ٕٚنٗ انقضاء: و عهٗ 2002نسُح  (1)يٍ قإٌَ انسهطح انقضائٛح سقى  (16)ذُص انًادج  -2

 .أٌ ٚكٌٕ يرًرعاً تانجُسٛح انفهسطُٛٛح ٔكايم األْهٛح  (أ 
 . انًعرشف تٓا خأٌ ٚكٌٕ حاصالً عهٗ إجاصج انحقٕق أٔ إجاصج انششٚعح ٔانقإٌَ إحذٖ انجايعا (ب 

 .أال ٚكٌٕ قذ حكى عهّٛ يٍ يحكًح أٔ يجهس ذأدٚة نعًم يخم تانششف ٔنٕ كاٌ قذ سد إنّٛ اعرثاسِ أٔ شًهّ عفٕ عاو (ج 

 .أٌ ٚكٌٕ يحًٕد انسٛشج ٔحسٍ انسًعح ٔالئقاً طثٛاً نشغم انٕظٛفح  (د 
 .أٌ ُٚٓٙ عضٕٚرّ عُذ ذعُّٛٛ تأ٘ حضب أٔ ذُظٛى سٛاسٙ  (ِ 

.  أٌ ٚرقٍ انهغح انعشتٛح  (ٔ 
 

 .و 1995نسُح   (13)يٍ قإٌَ االَرخاتاخ  سقى  (33)انًادج - 3
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مما ال شك فيو أن النظر في طعن أو استئناف متعمق بانتخابات عامو يثير انتباه أجيزة اإلعالم والجميور، لما سيترتب 
عمى إجراءات التقاضي من نتائج ىامة قد تمس المجتمع في إحدى جوانبو بشكل مباشر لذلك، فقد نص القانون عمى أن 

،  باعتبار أن العالنية عنصرًا أساسيًا من عناصر المحاكمة العادلة، األمر الذي يتطمب 4جميع إجراءات المحاكمة عمنية
 .اإلعالن عن موعد المحاكمة ومكانيا، ويجوز لمجميور أو أجيزة اإلعالم حضور جمسات النظر في الطعن أو االستئناف
إن حق التقاضي أمام محكمة مختصة منشأة بحكم القانون حقًا مكفواًل في القانون األساسي الفمسطيني، وقانون تشكيل 

م، حيث يجيز النظر في قضايا محددة بمحكمة يتم إنشائيا وفقًا لنص قانون خاص، 2001لسنة  (5)المحاكم النظامية رقم 
و يتم تحديد اختصاص تمك المحكمة بنفس القانون الذي يشكل المحكمة المختصة ومحكمة استئناف قضايا االنتخابات 

م بالنظر في االستئنافات والطعون المقدمة إللغاء أو تعديل 1995لسنة  (13)تختص وفقًا لقانون االنتخابات الفمسطيني رقم 
 أيًا كان موضوع القرار المطعون فيو أو المستأنف ضده، إال أن القانون 5القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية

فرق بين األشخاص أو الييئات التي يجوز ليم تقديم االستئناف، فحصر حق تقديم االستئناف عمى القرارات الصادرة عن 
 .  6لجنة االنتخابات المركزية بعد نشر نتائج االنتخابات النيائية لمييئات الحزبية ولممرشحين ولوكالئيم أو ممثمييم فقط

: االستئناف المقدم من مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

م، تناقمت 9/1/2005في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم االقتراع النتخاب رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية بتاريخ 
بياء / وسائل اإلعالم قرارًا صادرًا عن لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية عمى لسان المسئول اإلعالمي لمجنة السيد

البكرى، أعمن فيو تمديد مدة االقتراع ليصبح حتى الساعة التاسعة بداًل من السابعة، والسماح لممواطنين باالقتراع بناء عمى 
. بطاقة اليوية دونما اعتبار لوجود أسمائيم في سجل الناخبين أو مكان إقامتيم 

السماح لممواطنين باالقتراع استناد إلى بطاقة اليوية دونما اعتبار )منذ المحظة األولى لصدور ىذا القرار في شقة الثاني 
، ذىب مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى اعتباره مخالفًا لمنصوص القانونية، السيما أحكام (لسجل الناخبين أو مكان اإلقامة
واستنادًا إلى الحق الذي كفمو قانون االنتخابات . م الساري المفعول1995لسنة  (13)قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 

، فقد بادر المركز بصفتو ىيئة رقابة محمية 7الفمسطيني في تقديم الطعون، أو التقدم لدى محكمة استئناف قضايا االنتخابات
معتمدة بتقديم طعن لدى لجنة االنتخابات المركزية مطالبين بإلغاء القرار المطعون فيو، وعدم إعالن النتائج النيائية ليتم 

عادة االنتخاب فييا  . إلغاء نتائج االقتراع في مراكز االقتراع الخاصة بالسجل المدني، وا 
ردًا عمى الطعن الذي تقدم بو المركز بشأن القرار الصادر عن لجنة االنتخابات المركزية أكدت المجنة قرارىا ودعت المركز 
لمتوجو إلى الجية القضائية المختصة بمراجعة القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، وجاء في خطابيا الموجو 

: لممركز التالي 
 
غزة  " السادة مركز الميزان لحقوق اإلنسان"

 كانون الثاني 10،9كتبكم المؤرخة في : الموضوع 
تحية طيبة وبعد ، 

                                                 
 .و 1995نسُح  (13)يٍ قإٌَ االَرخاتاخ انفهسطُٛٙ سقى  (34)انفقشج انثانثح يٍ انًادج - 4
 .م 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (35)المادة - 5

 .م 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (87)المادة - 6

: م عمى 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (35)تنص المادة - 7
تختص المحكمة في النظر في اإلستئنافات والطعون المقدمة إللغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية أو التي نص ىذا القانون عمى جواز إستئنافيا أو الطعن "

" . فييا أمام محكمة استئناف قضايا االنتخابات
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باإلشارة إلى كتابكم أود أن أؤكد لكم أن لجنة االنتخابات المركزية اتخذت، وأثناء انعقادىا المستمر يوم االقتراع القرارات 
: اآلتية 
 .تمديد فترة االقتراع إلى الساعة التاسعة مساًء في جميع صناديق االقتراع  .1

السماح لكل ناخب فمسطيني يحمل بطاقة اليوية، وال يظير الحبر االنتخابي عمى إبيامو األيمن، بالتصويت في  .2
مركزًا، بغض النظر عن مكان اإلقامة المبين عمى ىويتو الشخصية،  (70)أي من مراكز السجل المدني، وعددىا 

 .وذلك عمى أن يقوم موظف االقتراع بتدوين االسم الرباعي لمناخب ورقم ىويتو وتاريخ ميالده 

 
أما بخصوص طعنكم الموجو إلى المجنة بشأن ىذه القرارات فنرجو منكم التوجو إلى الجية القضائية المختصة بمراجعة 

. القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية 
 

,, مع الشكر والتقدير لجهودكم
 

                                                             المحامي عمار الدويك  
                                                            المسئول التنفيذي 

 لجنة االنتخابات المركزية/                                                           عن 
 

م، تقدم مركز الميزان لحقوق اإلنسان بصفتو ىيئة رقابة محمية معتمدة باستئناف لدى محكمة استئناف 11/1/2005وبتاريخ 
: قضايا االنتخابات، مختصمًا لجنة االنتخابات المركزية ومطالبًا 

إلغاء قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي بالسماح لممواطنين بالتسجيل و االنتخاب عمى بطاقة اليوية في أي  .1
 .مركز اقتراع خاص بالسجل المدني 

 .عدم إعالن نتائج االنتخابات النيائية، و اتخاذ المقتضى القانوني نحو التجاوزات القانونية  .2

 .إصدار القرار القطعي بإلغاء نتائج االنتخابات الرئاسية في مراكز االقتراع الخاصة بالسجل المدني  .3

. إعادة االنتخابات في كافة مراكز االقتراع الخاصة بالسجل المدني .4
ولخص المركز وقائع االستئناف في أن المسئول اإلعالمي لمجنة االنتخابات المركزية أعمن في حوالي الساعة الخامسة من 

م عن قرار المجنة في السماح لممواطنين بالتسجيل و االنتخاب بناًء عمى بطاقة اليوية 9/1/2005مساء يوم األحد الموافق 
وأكد السيد مجدي أبو زيد منسق المجنة المركزية في قطاع غزة القرار، وتم . حتى وأن لم يظير اسمو في السجل االنتخابي

ن العمل بيذا القرار أدى إلى اعتماد بطاقة اليوية . تعميمو والعمل بو في جميع مراكز االقتراع الخاصة بالسجل المدني وا 
كمرجع لحق االقتراع دون مراعاة الشروط الواجب توافرىا في قانون االنتخابات الفمسطيني وتعديالتو ومكن أشخاص ليس 

ليم أسماء في سجل الناخبين النيائي من االقتراع، وأحدث فوضى عارمة في كافة مراكز االقتراع الخاصة بالسجل المدني، 
كما أكد مركز . وسمح بتجاوزات خطيرة مست جوىر العممية االنتخابية، األمر الذي سيؤثر عمى نتائج االنتخابات العامة 

الميزان في وقائع استئنافو المقدم لممحكمة عمى أن القرار المستأنف ضده يشكل مخالفة لمقانون، السيما ما تنص عميو المادة 
م والذي 1995لسنة  (13)م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون االنتخابات رقم 2004لسنة  (4)األولى من القانون رقم 

يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقًا ألحكام ىذا القانون إلى جانب سجل "منو، حيث تنص عمى  (15)يعدل المادة 
األحوال المدنية ىما سجالن معتمدان لغاية إعداد السجل االنتخابي النيائي بيدف تحديد من ليم الحق في التصويت 
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والترشيح في االنتخابات العامة و انتخاب المجالس المحمية، وتؤكد المادة عمى عدم جواز إدراج أي شخص في جدول 
" . الناخبين إال إذا توفرت فيو الشروط الواجب توافرىا في الناخب وفق أحكام القانون

:  المرافعة واألسانيد القانونية التي قدمها الميزان

م، عقدت محكمة استئناف قضايا االنتخابات جمستيا األولى في االستئناف المقدم من مركز الميزان، 13/1/2005بتاريخ 
 استعرض محاميا مركز الميزان لحقوق 8وبعد أن كرر مركز الميزان استئنافو وأبرز حافظة المستندات المرفقة باالستئناف

 :اإلنسان إدعائيما بمخالفة قرار لجنة االنتخابات المركزية لمقانون بالتفصيل واألسانيد القانونية التالية

قرار السماح لكل ناخب يحمل بطاقة اليوية لمتصويت في أي من مراكز )القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده  .1
السجل المدني بغض النظر عن مكان اإلقامة المبين عمى ىويتو الشخصية، ودونما اعتبار لسجل الناخبين 

من القانون  (15)م، المعدلة لممادة 2004لسنة  (4)من القانون رقم  (1)يخالف الفقرة األولى من المادة  (النيائي
يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقًا إلحكام ىذا القانون إلى : "م، التي تنص عمى 1995لسنة  (13)رقم 

جانب سجل األحوال المدنية ىما سجالن معتمدان لغايات إعداد السجل االنتخابي النيائي بيدف تحديد من ليم 
وداللة المادة ". الحق في التصويت والترشيح في االنتخابات العامة وانتخابات مجالس الييئات المحمية الفمسطينية

تفيد صراحة أن من ليم الحق في التصويت ىم المسجمين في السجل االنتخابي النيائي، وأن المرجع الوحيد لمن 
يحق ليم التصويت ىو السجل النيائي ويعتبر القرار الداعي إلى جواز تصويت الناخب دونما اعتبار لمسجل 

 .النيائي مخالفًا لألصول وصراحة النص

م، 2004لسنة  (4)من القانون رقم  (1)القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده يخالف الفقرة الثانية من المادة  .2
ال يجوز أن يدرج اسم الناخب في : "م، والتي تنص عمى1995لسنة  (13)من القانون رقم  (15)المعدلة لممادة 

 ".غير جدول الناخبين العائد لممنطقة التي يقيم فييا

حيث أن القرار المطعون فيو يجيز التصويت دونما اعتبار لمكان اإلقامة فإنو مخالف لصراحة النص السابق الذكر،  األمر 
الذي يؤكد مشروعية ما يطمبو مركز الميزان لحقوق اإلنسان بإلغاء االنتخابات في المراكز االنتخابية الخاصة بالسجل 

المدني،  وأكد محاميا المركز عمى وجود أشخاص لدييم االستعداد ألداء الشيادة أمام المحكمة عمى الفور لتأكيد إدالئيم 
 . 9بالتصويت في منطقة أخرى غير المقيمين فييا،  وسماح موظفي لجنة االنتخابات بيذا التجاوز

م 2004لسنة  (4)من القانون رقم  (1)القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده يخالف الفقرة الثالثة من المادة  .3
ال يجوز أن يدرج أي شخص في : "م، التي تنص عمى1995لسنة  (13)من القانون رقم  (15)المعدلة لممادة 

 ".جدول الناخبين إال إذا توافرت فيو الشروط الواجب توافرىا في الناخب وفق القانون

:  ووجو المخالفة بين القرار المستأنف والنص سابق الذكر في التالي 
تأكيد أن المرجع الوحيد لحق الترشيح ىو جدول الناخبين،  ىذا الجدول الذي يؤخذ بعين االعتبار مراجعتو، ويمكن  (أ 

 .الطعن فيو، والمطالبة بشطب أسماء أو إضافة أخرى

                                                 
 9:30م، وتسممتو المجنة في تمام الساعة 9/1/2005نسخة الطعن الذي تقدم بو مركز الميزان لدى لجنة االنتخابات المركزية الموقع بتاريخ - 1: حافظة المستندات لممحكمة تشمل-8

نسخة عن رسالة أخرى تذكر لجنة االنتخابات - 3م، 10/1/2005نسخة عن رسالة موجية لمجنة االنتخابات المركزية تذكر المجنة بالرد عمى الطعن، وموقعو بتاريخ - 2مساًء ، 
نسخة عن رد لجنة االنتخابات المركزية عمى الطعن الذي تقدم بو مركز الميزان لحقوق - 4م، 11/1/2005المركزية بالرد عمى الطعن المقدم إلييا من مركز الميزان، وموقعو بتاريخ 

 .اإلنسان

 الشيادة، وتأكيد تصويتو في مركز خاص بالسجل المدني في مخيم جباليا، مع العمم أن مكان إقامتو في مدينة غزة ، وقد قام ءالشاىد مصطفى إبراىيم ، كان عمى استعداد إلدال- 9
. بتسجيل اسمو سابقا في مكان إقامتو 
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من  (7) ينبغي مراعاة الشروط الواجب توافرىا في الناخب وفقًا لمقانون، تمك الشروط التي تنص عمييا المادة  (ب 
م، وتؤكد فييا عمى أن اعتبار الشخص مؤىاًل لممارسة حق 1995لسنة  (13)قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 

إن السماح ألشخاص  . 10االنتخاب إذا كان مسجاًل في الدائرة االنتخابية التي سيمارس حق االنتخاب فييا 
باالنتخاب عمى بطاقات اليوية دون مراعاة السجل االنتخابي يعتبر مخالفة لشروط أىمية االنتخاب، كما تؤكد 

 ، ولألسف تمكن 11المادة سابقة الذكر عمى اشتراط بموغ الناخب سن الثامنة عشر من العمر أو أكثر يوم االقتراع
العديد من األفراد  ممن لم يتجاوز السن القانوني من أداء أصواتيم، بسبب قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي 

بعدم الرجوع إلى سجل الناخبين النيائي و االعتماد عمى بطاقة اليوية في التصويت، وقد أكد محاميا مركز 
الميزان عمى وجود شيود ألداء الشيادة أمام المحكمة عمى الفور لتأكيد قيام أشخاص باالنتخاب وىم دون سن 

 .لتأكيد ذلك (LCD) ولدى المحاميان الصور التي يمكن عرضيا عمى جياز 12الثامنة عشر 

القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده سمح ألشخاص بالتصويت أكثر من مرة، األمر الذي يخالف القانون، وال  .4
يمكننا اعتبار وجود الحبر االنتخابي ضمانة كافية لعدم تكرار تصويت الناخب ألكثر من مرة، حيث لوحظ في 

واإلفادات المشفوعة بالقسم 13أحيان قميمة زوال ىذا الحبر، ولدى محاميا المركز الدليل عمى ذلك بشيادة الشيود،
 .التي يمكن تقديميا لممحكمة إذا رغبت بذلك

لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (19)القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده يخالف المادة  .5
 :جداول الناخبين النيائية:"م، التي تنص عمى1995

بعد انقضاء المدة المحددة لالعتراض والفصل في جميع االعتراضات المقدمة عمى جداول الناخبين  .1
 .االبتدائية، تصبح ىذه الجداول نيائية ويتم االقتراع بمقتضاىا 

تقوم كل لجنة مركز اقتراع بنشر جدول الناخبين الخاص بيا في مقرىا إلطالع العموم، كما تقوم بإرسال  .2
 .نسخة عنو إلى كل من لجنة الدائرة االنتخابية ولجنة االنتخابات المركزية

تتولى لجنة االنتخابات المركزية إعداد جدول الناخبين العام استنادًا إلى جداول الناخبين النيائية المسممة  .3
 " .إلييا من مراكز االقتراع

تعتبر بمفيوم المخالفة أنو ال يجوز االقتراع إال " تصبح ىذه الجداول نيائية ويتم االقتراع بموجبيا"مما ال شك فيو، أن عبارة 
.  بموجب الجداول النيائية، وىي السند والمرجع األساسي الذي ال يمكن تجاوزه أو استخدام أي وسيمة بديمة

 (72)القرار المطعون فيو، والمستأنف ضده يخالف ما يجب أن يمتزم بو رئيس لجنة مركز االقتراع وفقًا لنص المادة  .6
م التي تؤكد عمى ضرورة التحقق من ىوية الناخب ومن أن 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 

وعميو فإن قرار السماح لممواطنين بالتصويت دون مراعاة . 14اسمو مدرج في سجل الناخبين الخاص بمركز االقتراع

                                                 
 .م1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (7)من المادة  (ج)الفقرة - 10

 .م1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (7)من المادة  (أ)الفقرة -  11

 .الشاىد يامن المدىون ، كان عمى استعداد لتقديم شيادة إلى المحكمة لتأكيد تصويت أشخاص ممن ىم دون الثامنة عشر من العمر- 12

. الشاىد صبحيو جمعة، كانت عمى استعداد لتقديم شيادة إلى المحكمة، لتأكيد زوال الحبر االنتخابي عن إصبعيا يوم االقتراع ومنذ الصباح الباكر- 13
: االقتراع: م عمى 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (72)تنص المادة - 14

 .يبدأ االقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لالنتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم .1

 :يتم االقتراع عمى الشكل التالي  .2

 .يتحقق رئيس لجنة مركز االقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز االقتراع من ىوية الناخب ومن أن اسمو مدرج في سجل الناخبين الخاص بمركز االقتراع (أ 

يقوم رئيس المجنة أومن يختاره من أعضاء لجنة مركز االقتراع بتسميم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس وأخرى خاصة بانتخاب أعضاء المجمس مع المغمف  (ب 
 .العائد لكل منيما بعد ألن يختميا بخاتم مركز االقتراع ويحتفظ لدية بالبطاقة الشخصية العائدة لمناخب 
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سجل الناخبين يعتبر اعتداء عمى الصالحيات التي منحيا القانون لرئيس لجنة مركز االقتراع أو من يختاره لمتحقق 
من ورود اسم الناخب في سجل الناخبين، إضافة إلى مخالفة األصل في اتخاذ السجل كمرجع وأساس لمتصويت بعد 

 .التحقق من شخصية الناخب 

وفي ردىما عمى سؤال لممحكمة أكد محاميا الميزان عمى أن مراقبي المركز قد تقدموا بالعديد من المالحظات والشكاوى 
الشفوية والمكتوبة لمسئولي المراكز االنتخابية، وقد تم حل بعضيا عمى الفور، ولم يتم حل البعض اآلخر، وفقًا لموائح 

. الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية فال يجوز لممراقب الحصول عمى نسخة من شكواه التي تقدم بيا 
: الدفع المقدم من وكيل المستأنف ضدها

من جية أخرى، فقد طمب وكيل المستأنف ضدىا في مرافعتو أمام محكمة استئناف قضايا االنتخابات رد االستئناف شكاًل 
: وموضوعًا لألسباب التالية

عدم وجود الصفة لممستأنفة ألنيا ىيئة رقابة و القانون حصر من لو حق الطعن أمام ىذه المحكمة وفقًا لنص  .1
م، واعتبر أن مركز الميزان ليس لو صفة بتقديم ىذا 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات رقم  (87)المادة 
 .الطعن 

 .إن ىذا الطعن ال يجوز تقديمو إال بعد إصدار النتائج النيائية .2

ن القرار المرفق ىو عبارة عن مراسمة وغير موقع من رئيس المجنة  .3 إن االستئناف لم يرفق بو القرار محل الطعن وا 
أما . وىو عبارة عن رد المجنة وىذا ال يطعن فيو باالستئناف وأن ىذه األسباب الثالثة توجب رد االستئناف شكاًل 

من حيث الموضوع قال وكيل المستأنف ضدىا في مرافعتو إن المخالفات المدعي بيا في مراكز االقتراع ال بد أن 
توثق بمحضر ويوقع عميو من قبل رئيس المحطة وأنو بالنسبة لبطاقة اليوية فإن كل مواطن يولد لو ىوية تصدر 

وتسيياًل عمى المواطنين تم ىذا اإلجراء بالسماح لكل مواطن أن يدلي بصوتو وفقًا . بناًء عمى السجل المدني
لبطاقة اليوية المستمدة من السجل المدني وعالمة الحبر ال يمكن أن تزول وانتيى إلى طمب رد االستئناف شكاًل 

15 .
وردًا عمى الدفع برد الدعوى شكاًل فقد أكد محاميا الميزان عمى مراعاة األصول القانونية في تقديم االستئناف من حيث المدد 

لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (35)القانونية، واالختصاص، حيث أن االستئناف مقدم استنادًا لممادة 
تتعمق  (87) حيث أن المادة 17,م1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات رقم  (87)وليس وفقًا لنص المادة , 16م1995

                                                                                                                                                          
يتوجو الناخب بعد ذلك إلى األمكنة المعزولة المخصصة لالقتراع في مركز االقتراع حيث يقوم بالتأشير عمى كل ورقة من ورقتي االقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم  (ج 

 .المرشح، ويضع كل ورقة في مغمفيا الخاص 

 .يقوم الناخب وعمى مرأى من أعضاء لجنة االقتراع والوكالء والمراقبين بوضع كل مغمف في صندوق االقتراع الخاص بو (د 

 بشطب اسم الناخب الذي اقتراع من جدول الناخبين ويعيد لو بطاقتو الشخصية بعد ختميا بخاتم االقتراعيقوم رئيس لجنة مركز االقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة  (ه 
 .خاص لمداللة عمى أن حامميا قام بالتصويت

 .عمى الناخب بعد االقتراع أن يغادر مركز االقتراع أن يغادر مركز االقتراع  فورًا  (و 

 .ال يجوز أن يتواجد في آن واحد في مركز االقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف األمكنة المعزولة المخصصة لمناخبين في ذلك المركز (ز 
 . ماورد حرفيًا في حيثيات قرار محكمة استئناف قضايا االنتخابات 15
16

تختص المحكمة في النظر في اإلستئنافات والطعون المقدمة إللغاء أو تعديل : اختصاص المحكمة : "م عمى1995 (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (35)تنص المادة  
 ".القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية أو التي نص ىذا القانون عمى جواز استئنافيا أو الطعن فييا أمام محكمة استئناف قضايا االنتخابات

 
17

يحق لمييئات الحزبية ولممرشحين ولوكالئيم أو - 1" :الطعن في قرارات لجنة االنتخابات المركزية: " م عمى 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (87)تنص المادة  
. ممثمييم استئناف القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية خالل يومين من تاريخ نشر نتائج االنتخابات النيائية إلى محكمة استئناف قضايا االنتخابات

 .عمى المحكمة المذكورة أن تفصل في االستئناف خالل أيام من تاريخ تقديمو وأن تبمغ لجنة االنتخابات المركزية بالقرارات التي تصدر لمعمل بمقتضاىا - 2
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بالطعن في نتائج االنتخابات النيائي، والميزان قد تقدم بطعنو واستئنافو قبل نشر نتائج االنتخابات النيائية، األمر الذي يؤدي 
. عمى االستئناف المقدم لدى المحكمة  (87)إلى عدم انطباق المادة 

م، وبتاريخ 14/1/2005بعد سماع مرافعات الطرفين قررت المحكمة تأجيل إصدار حكميا في االستئناف إلى تاريخ 
م بسبب عدم تمكن ىيئة المحكمة من االنعقاد لغياب أحد 16/1/2005م قررت المحكمة التأجيل إلى تاريخ 14/1/2005

 18.أعضائيا إلغالق حاجز أبو ىولي الواصل بين جنوب قطاع غزة وشمالو
باسم الشعب العربي : " م، أصدرت محكمة استئناف قضايا االنتخابات حكميا في االستئناف فجاء فيو16/1/2005بتاريخ 

" . الفمسطيني حكمت المحكمة بقبول االستئناف شكاًل وفي الموضوع برفضو وتأييد القرار المستأنف
:  رد المحكمة على الدفوع الشكلية التي أثارها وكيل المستأنف ضدها

: وفي معرض الحيثيات الخاصة بالقرارفقد ردت المحكمة عمى الدفوع الشكمية التي أثارىا وكيل المستأنف ضدىا بالتالي 
  من قانون االنتخابات فيذا قول  (87)بالنسبة لمسبب األول من اعتراضو من عدم وجود صفة لممستأنف طبقًا لممادة

تتعمق بالطعون بعد إعالن نتيجة االنتخابات النيائية بينما االستئناف الراىن يتعمق  (87)مردود عميو إذ أن المادة 
وليس طبقًا  (35)بطعن قرار صادر عن المجنة المركزية لالنتخابات النيائية قبل إصدار النتيجة النيائية طبقًا لممادة 

م أثناء عممية االقتراع والقاضي باعتماد 9/1/2005إذ أن المستأنف يعترض عمى القرار الصادر عنيا في  (87)لممادة 
 .بطاقة اليوية في االنتخابات مما يجعل ىذا السبب في غير محمو

  أما بالنسبة لمسبب الثاني المتعمق بقولو أن الطعن ال يجوز تقديمو إال بعد إصدار النتائج قد تم الرد عميو فيما ذكر
 .بالبند األول 

  ،أما بالنسبة لمسبب الثالث بقولو أن القرار المطعون فيو غير مرافق باالستئناف وأن القرار المرفق ىو عبارة عن مراسمة
وغير موقع عمييا من رئيس لجنة االنتخابات، وال يعتبر رد المجنة عمى المعترض، فإن قولو ىذا أيضا في غير محمو 

وكان األجدر بوكيل المستأنف ضدىا لجنة االنتخابات المركزية ومستشارىا القانوني أن يوجو ليا النصح بضرورة تسميم 
م عمى قرارىا الذي جرى تطبيقو في مراكز 9/1/2005المستأنف القرار محل الطعن عندما قدم ليا االعتراض في 

االقتراع، وخاصة عندما تقدم لمجنة بطمب يطمب منيا تزويده بيذا القرار حسب األصول حتى يتمكن من ممارسة حقو 
في االقتراع أو االستئناف باإلضافة إلى أنو كان يتوجب عمى لجنة االنتخابات أن تعطي قرارىا الذي أصدرتو يوم 

م بشأن اعتماد بطاقات اليوية في االقتراع لكل من يطمبو وال تمنعو عن مواطن يتقدم ليا بطمب لمحصول 9/1/2005
نما مراسمة ورد من المجنة عمى اعتراض المستأنف وغير  عميو، أما القول بأن القرار الصادر عن المجنة ال يعتبر قرارًا وا 
موقع من رئيس المجنة فإن المحكمة وقد أطمعت عمى ىذا القرار ارتأت أنو يشمل نص حرفي لمقرار الذي أصدرتو يوم 

م باإلضافة إلى رد المجنة عمى المعترض مما ترى معو المحكمة أن ىذا ىو القرار الذي أصدرتو المجنة 9/1/2005
والمرفق باالستئناف ومقبواًل وحسب األصول ألن ذلك ىو أقصى ما أستطاع المستأنف الحصول عميو من المجنة مع 
األسف الشديد وكان عمى المجنة أن ال تتراخى في إعطاء المستأنف أو أي مواطن عن ىذا القرار حتى ال تتيم بأنيا 

تعرقل حق المواطنين في االعتراض عمى قراراتيا حسب القانون الذي كفل ليم ىذا الحق، فمكل ىذه األسباب وطالما أن 
االستئناف قدم في الموعد المحدد حسب األصول مما يجعمو مستوفى ألوضاعو الشكمية األمر الموجب لرفض اعتراض 

 .وكيل المستأنف  ضدىا وقبول االستئناف شكاًل 

:  موقف المحكمة من موضوع القضية المقدمة من الميزان

: قد تناولت المحكمة في حيثيات حكميا الجانب الموضوعي في القضية، فجاء رأييا بالتالي

                                                 
 . ، األمر الذي أعاق وصول القاضي عمي الفرا إلى قاعة المحكمة15/1/2005بقرار من قوات االحتالل اإلسرائيمي تم إغالق حاجز أبو ىولي صباح يوم  18
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بالنسبة لبحث موضوع االستئناف فإن المحكمة بعد اإلطالع عمى قرار لجنة االنتخابات المركزية موضوع ىذا الطعن 
السماح لكل ناخب فمسطيني يحمل بطاقة اليوية وال )م والذي ينص في فقرتو الثانية عمى ما يمي 9/1/2005الصادر في 

مركزًا، بغض النظر  (70)يظير الحبر االنتخابي عمى إبيامو األيمن بالتصويت في أي من مراكز السجل المدني وعددىا 
عن مكان اإلقامة المبين عمى ىويتو الشخصية، وذلك عمى أن يقوم موظف االقتراع بتدوين االسم الرباعي لمناخب ورقم 

 . (ىويتو وتاريخ ميالده
من  (24)وحيث أنو بتدقيق ىذا القرار فإن المحكمة ترى أنو صادر عن المجنة وفق صالحياتيا المنصوص عمييا في المادة 

اإلشراف عمى إدارة : "تنص عمى (4)ميام وصالحيات لجنة االنتخابات فقرة )م 1995لسنة  (13)قانون االنتخابات رقم 
وكذلك " وعمل المجان االنتخابية ومكتب االنتخابات المركزي ومكاتب الدوائر االنتخابية ومراقبة مراعاتيا ألحكام ىذا القانون

، أي أنو من اختصاص المجنة "إدارة عمميات االنتخابات واإلشراف التام عمييا من بدايتيا حتى نيايتيا: "تنص عمى (5)فقرة 
نو إذ كان القرار المطعون فيو قد جاء متأخرًا  المركزية إدارة عمميات االنتخابات واإلشراف عمييا من بدايتيا وحتى نيايتيا وا 

من  (15)م المعدل لممادة 2004لسنة  (4)إال أنو ال يتعارض مع اختصاصيا طالما أنو جاء من أجل تنفيذ القانون رقم 
م بشأن اعتماد السجل المدني في االنتخابات وال يعدو أن يكون ىذا القرار اتخذتو 1995لسنة  (13)قانون االنتخابات رقم 

المجنة لضمان تطبيق االنتخابات عمى السجل المدني ألن اليوية ىي أساس السجل المدني وقد أقر بذلك وكيل المستأنفة وال 
يعتبر ىذا تعارض مع السجل المدني طالما أن القرار ألزم المشرفين عمى محطات االقتراع بالتحقيق من عمر المقترع من 
خالل فحص بطاقة اليوية والتأكيد من خمو إبيامو األيمن من الحبر المخصص لذلك وتدوين اسم الناخب الرباعي ورقم 

اليوية بما يعني معو حرص لجنة االنتخابات عمى حسن سير عممية االقتراع ونزاىتيا إذ أن بطاقة اليوية ىي أساس السجل 
المدني وأن الظروف األمنية التي واكبت عممية االقتراع وعدم تواجد كل ناخب في منطقة سكناه وتعذر انتقال الناخبين من 

مكان تواجدىم إلى مكان سكناىم لإلدالء بأصواتيم بسبب الحواجز األمنية اإلسرائيمية كان وراء إصدار مثل ىذا القرار 
ن كان كما 2004لمسنة  (4)أو مواد القانون رقم  (15)التنظيمي لتفعيل السجل وال يتعارض ذلك مع المادة   المعدل ليا، وا 

سبق قولو عمى المجنة أن تتخذ مثل ىذا القرار في وقت مبكر وأن تعد العدة وتبذل جيدًا حقيقًا في إعداد السجل المدني 
. وتوزيعو عمى جميع مراكز االقتراع وشرح كيفية استعمالو لممواطنين ولموظفي المحطات قبل يوم االقتراع بوقت كاٍف 

وحيث أنو بالنسبة العتراض وكيل المستأنفة وما يدعيو يوقع مخالفات أثناء استعمال بطاقات اليوية في االقتراع فيذا قول 
في غير محمو إذ أن وكيل المستأنفة أقر في مرافعتو أنو تم حل بعض مشاكل التي وقعت أثناء االقتراع فورًا في محطات 

االقتراع مما يعني معو أن موظفي المحطات المشرفين عمى عممية االقتراع بذلوا جيدًا في مساعدة الناخبين واستجابوا 
لمشكاوى المقدمة إلييم وعمموا عمى حميا وأن جميع المراقبين األجانب والعرب والمحميين شيدوا بنزاىة عممية االقتراع وحسن 

إدارتيا وانتظام العمل بيا بشكل ديمقراطي لم يعيدوا في العديد من الدول األخرى الديمقراطية باإلضافة إلى أنو من ميام 
تمكين ممثمي المرشحين أو ) التي تنص عمى ( ج)فقرة  (30)وصالحيات لجان مراكز االقتراع المنصوص عمييا في المادة 

صدار القرارات المناسبة  وكالئيم من مراقبة عمميات االقتراع وفرز األصوات واالستماع إلى مالحظاتيم واعتراضاتيم وا 
ما يستفاد من ىذه المادة وجميع المواد القانونية المتعمقة بعممية االقتراع أن عمى . (بشأنيا وتدوين ذلك في المحضر الخاص

كل ممثل أو مراقب أن يتقدم بشكوى لرئيس لجنة مركز االقتراع بمالحظاتو وينظم بيا محضر ويقوم رئيس لجنة مركز 
االقتراع بإصدار قراراه أو ما يرتئيو مناسبًا لحل ىذا الخالف أو الفصل في موضوع الشكوى وىذا ما حصل فعاًل من أنو تم 
حل بعض المشاكل فورًا في محطات االقتراع ولم يثبت لممحكمة في الطعن الراىن أن المستأنفة تقدمت بشكوى محددة أو تم 
عمل محضر رسمي بيا أو حصل عمى قرار من رئيس أي مركز اقتراع بشأن شكوى معينة قدميا، مما ترى معو المحكمة 
والحال عمى ىذا النحو ولكل ما تقدم إن ادعاء وكيل المستأنفة بوجود تجاوزات في بعض مراكز االقتراع أثناء تنفيذ عممية 
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االقتراع بواسطة اليوية ال أساس لو في األوراق أو الواقع مما يتعين معو رفض ىذا االستئناف كذلك لم يعد ىناك من سبب 
قانوني يستدعي عدم إعالن النتائج النيائية لالنتخابات ومن ثم ال يوجد أي سبب أو مبرر إللغاء االنتخابات في مراكز 

االقتراع الخاصة في السجل المدني في الوقت الذي يشيد فيو جميع المراقبين من دول العالم الذين حضروا عممية االقتراع 
م بشأن اختيار المرشح الفائز بمركز رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية التي 9/1/2005بنزاىة االنتخابات التي جرت بتاريخ 

محمود رضا عباس رئيس منظمة التحرير لفمسطينية مرشح حركة فتح مما يستوجب معو رفض االستئناف / فاز بيا السيد 
. موضوعًا 

 :الخالصة والتوصيات 

م 2005بالرغم من حدوث عدد من المخالفات في عدد من مراكز االقتراع، إال أن سير االنتخابات الرئاسية الفمسطينية لمعام 
جيدة، وتشكل خطوة نوعية في الطريق الديمقراطي الفمسطيني، وكان قرار لجنة االنتخابات المركزية القاضي بالسماح 

لممواطنين التصويت استنادًا إلى بطاقة اليوية دونما اعتبار لمسجل االنتخابي النيائي لو بالغ األثر في حدوث العديد من 
ذلك القرار . التجاوزات وحاالت الفوضى داخل مراكز االنتخابات الخاصة بالسجل المدني، إضافة إلى مخالفتو لنص القانون

الذي تقدم مركز الميزان باالعتراض عميو أمام لجنة االنتخابات المركزية، وأتبعو باستئناف لدى محكمة استئناف قضايا 
. االنتخابات

بعدما تناولنا تشكيل محكمة استئناف قضايا االنتخابات واختصاصيا واستئناف مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فإننا نورد 
:  المالحظات والتوصيات التالية

م، بشكل إيجابي دون ورود تجاوزات جوىرية تؤثر عمى 9/1/2005سارت العممية االنتخابية خالل ساعات يوم االقتراع  .1
 .إدارة الناخبين أو نتائج االنتخابات، واستمر ذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم

يؤكد مراقبوا مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن حالة فوضى عمت مراكز االنتخابات الخاصة بالسجل المدني بعد اإلعالن  .2
 .عن تمديد االنتخابات لساعتين والسماح لممواطنين التصويت بإبراز بطاقة اليوية  فقط 

يؤكد مراقبوا مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن حالة الفوضى التي عمت مراكز االنتخابات الخاصة بالسجل المدني ما كان  .3
 .ليا أن تحدث بيذا المستوى الخطير لو لم تتخذ لجنة االنتخابات المركزية قرارىا سابق الذكر

 (15)، القاضي بتعديل المادة 2004لسنة  (4)قرار لجنة االنتخابات المركزية يخالف نص المادة األولى من القانون رقم  .4
 . من ذات القانون (72)و (9)و (7)، ويخالف المواد 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم 

قرار لجنة االنتخابات المركزية استدعى مركز الميزان لحقوق اإلنسان لتقديم طعن لدى المجنة مطالبًا بإلغائو واتخاذ  .5
 . المقتضى القانوني

ظيارًا لممخالفات القانونية ومطالبة بتصويب األخطاء تقدم مركز الميزان لحقوق اإلنسان باالستئناف  .6 احترامًا لسيادة القانون وا 
لدى محكمة استئناف قضايا االنتخابات مطالبًا بإلغاء القرار القاضي بالسماح لممواطنين بالتسجيل  (4/2005)رقم 

لغاء نتائج انتخابات الرئاسة في مراكز  واالنتخاب عمى بطاقة اليوية، وعدم اإلعالن عن نتائج االنتخابات النيائية، وا 
عادة االنتخابات فييا  . االقتراع الخاصة بالسجل المدني، وا 

لقد كان موقف المحكمة محمودًا حين قررت عدم قبول الدفع الشكمي الذي تقدم بو وكيل لجنة االنتخابات المركزية، حيث  .7
أكدت المحكمة عمى حق أي فرد أو ىيئة بتقديم استئناف إلييا طالما لم يتم اإلعالن عن النتائج النيائية لالنتخابات، وسميم 

ما ذىبت إليو المحكمة في ىذا القرار، ذلك أن القانون كفل الحق في الطعن أو االستئناف لدى محكمة استئناف قضايا 
تختص المحكمة : "، التي تنص عمى 1995لسنة  (13)من قانون االنتخابات الفمسطيني رقم  (35)االنتخابات ووفقًا لممادة 

 ". في النظر في االستئناف والطعون
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لقد كان موقف المحكمة محمودًا حين قررت تخطأت لجنة االنتخابات المركزية في تباطؤىا وتمنعيا عن تزويد أي مواطن  .8
 . بالقرارات الصادرة عنيا حتى يتمكن الجميع من ممارسة الحق في االعتراض أو االستئناف

بالرغم من موقف المحكمة المحمود في الحالتين السابقتين، إال أنيا في حاالت أخرى وقفت موقفًا منتقدا، حين أىدرت بعض  .9
وىذا عمى الوجو . األسس القانونية، وتجاوزت أوجو الدفاع المتعمقة بمخالفة القانون، وحممت بعض المواد ما لم تحممو

 : التالي

القرار المستأنف قرارًا صادرًا عن المجنة وفقًا لصالحياتيا، ولم يكن ىذا "لم توفق المحكمة حين انتيت إلى اعتبار  -أ 
دارة من طرف المجنة المركزية لالنتخابات اتجاه العممية االنتخابية دارة العممية ". القرار إال تنظيمًا وا  ذلك ألن تنظيم وا 

االنتخابية يستند إلى االلتزام بنصوص القانون، وال يجوز ألي جية تنظيمية أو إشرافية اتخاذ قرارات تخالف روح القانون 
ويجب أن تكون جميع القرارات التي تتخذىا لجنة االنتخابات المركزية متفقة مع القانون ومنظمة ألحكامو، . ونصوصو

 . فالموائح والقرارات التنظيمية تفقد شرعيتيا وصحتيا في حال مخالفتيا لمقانون التي تنظمو

 المحكمة خالفت القاعدة التي تؤكد عمى أن القاضي ال يقضي بعممو الشخصي أنما استنادًا إلى أوجو الدفاع  -ب 
المقدمة أمام المحكمة والمبررات ذات العالقة، حيث أن المحكمة أوردت في حيثيات قرارىا االستناد إلى ادعاء تأكيد 

عممًا أن ىذا القول لم يرد في المرافعات التي قدميا . المراقبين الدوليين عمى حسن سير االنتخابات الرئاسية ونزاىتيا
ومن جية أخرى فمم يرد أي تقرير مكتوب من ىيئات الرقابة الدولية، وعمى العكس من ذلك فإن لجنة . طرفي الخصومة

االنتخابات المركزية وفي بيانيا الخاص باإلعالن األولي لمنتائج أشارات إلى وجود خروقات في بعض المراكز الخاصة 
حالة المخالفين إلى النيابة العامة التخاذ المقتضى القانونية  بالسجل المدني ووعدت بدراسة كافة أوراق التصويت وا 

.  بحقيم
 ال يجوز اعتبار قرار لجنة االنتخابات المركزية سميمًا استنادًا إلى ادعاء بأن لجنة االنتخابات المركزية قامت  -ج 

باتخاذ ىذا القرار لضمان تطبيق االنتخابات عمى السجل المدني، متجاىمين أن السجل المدني يشكل دعامة وأساس 
 . لسجل نيائي وليس بدياًل عن السجل النيائي

عاقة تنقل المواطنين سببًا  -د  موقف المحكمة منتقدًا حين اعتبرت أن الظروف األمنية التي واكبت عممية االقتراع وا 
.  يجيز اتخاذ قرارات أدت إلى إحداث فوضى وتجاوزات أثبتيا الواقع بشكل ممحوظ

القول بوقوع مخالفات أثناء استعمال بطاقات اليوية في "موقف المحكمة منتقدًا حين قالت في حيثيات الحكم أن  -ه 
، حيث استعداد وكالء مركز الميزان وأثناء المرافعة لتقديم البينة الكاممة حول بعض " االقتراع فيذا قول في غير محمو

، خبرًا صحفيًا جاء 23/2/2005التجاوزات والمخالفات، كما أكدت ذلك لجنة االنتخابات المركزية حيث أصدرت بتاريخ 
:  فيو

أحالت لجنة االنتخابات المركزية اليوم إلى النائب العام قوائم تضمنت أسماء الناخبين الذين صوتوا أكثر من مرة في 
. االنتخابات الرئاسية الماضية، وقوائم بأسماء الذين صوتوا وىم دون السن القانونية

من قانون االنتخابات، فإن كل شخص اقترع أكثر من مرة أو اقترع وىو ال يممك حق االقتراع، يعتبر  (97)ووفقًا لممادة 
مرتكبًا لجرم يستحق العقوبة المنصوص عمييا في القانون، وىي الحبس لمدة ال تزيد عن السنة وبغرامة مالية ال تزيد عن 

. ألف دينار، أو بكمتا العقوبتين
وتم الكشف عن ىذه األسماء بعد إجراء عممية إدخال البيانات التي باشرتيا لجنة االنتخابات المركزية لقوائم المقترعين، حيث 

اسمًا اقترعوا وىم دون السن القانونية لالقتراع  (85)اسمًا قاموا باالقتراع أكثر من مرة، باإلضافة إلى  (504)تم اكتشاف 
وتأتي ىذه اإلجراءات في إطار حرص المجنة عمى كشف أية خروقات قانونية وقعت في االنتخابات .  عاماً 18وىي 



 مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
Al MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS 

 

 13 

. الرئاسية، وكشف المسؤولين عنيا أمام القانون
ومن الجدير بالذكر أن حاالت تكرار التصويت وحاالت التصويت دون السن القانونية تمت بعد قرار المجنة السماح باالقتراع 

.  في مراكز السجل المدني من خالل بطاقة اليوية، حتى لو لم يرد اسم الناخب في سجل الناخبين
حالتيا إلى المحكمة المختصة  .ىذا ومن المفترض أن يقوم النائب العام بالتحقيق في ىذه الحاالت وا 

نوصي بعدم اعتماد السجل المدني في شكمو الحالي كأساس لسجل االنتخابات النيائي، وذلك لألسباب الموضوعية -  10
والعممية التي أوردتيا لجنة االنتخابات المركزية في مذكرتيا المقدمة لممجمس التشريعي الفمسطيني، في إطار المالحظات 

. 19م 19/2/2005عمى مشروع قانون االنتخابات بتاريخ 
 

 

                                                 
م، إلى المجمس التشريعي الفمسطيني بخصوص المالحظات عمى مشروع قانون االنتخابات الفمسطيني المقر 19/2/2005جاء في المذكرة المقدمة من لجنة االنتخابات المركزية بتاريخ  19

من خالل تجربة المجنة خمق اعتماد السجل المدني في إعداد سجل الناخبين العديد من المشكالت العممية والفنية، وبسبب إرباكًا كبيرًا أثناء استخدامو في االنتخابات ): بالقراءة األولى أنو
:  وقد اتضحت ىذه العيوب في تجربة االنتخابات السابقة وتمحورت فيما يمي. السابقة يوم االقتراع

ذا تم توزيعيم، ال توجد آلية كافية وفعالة إلعالميم بمراكز االقتراع التي يتوجب عمييم التوجو إلييا في يوم . 1 ال يوفر السجل المدني آلية لتوزيع الناخبين عمى مراكز االقتراع محددة، وا 
وىذا يخمق فوضى كبيرة، ويؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من . االقتراع، األمر الذي يخمق إشكاالت كبيرة في ذلك اليوم ويؤدي إلى عدم معرفة المواطنين لألماكن التي يجب أن يقترعوا فييا

.  المواطنين ال يعممون مكان اقتراعيم
كذلك وجود أعداد . ، تخفيض نسبة المشاركة في االنتخاباتهومن شأن اإلصرار عمى اعتماد.  المتوقيننسجل األحوال المدنية سجل غير محدث، وبو عشرات اآلالف من الفمسطينيي. 2

.  كبيرة من المتوفين عمى السجل، يفتح المجال أمام قيام بعض المواطنين بالتصويت أكثر من مرة مستغمين بطاقات األشخاص المتوفين
سجل األحوال المدنية ىو سجل مترجم عن المغة العبرية وبسبب الفروقات المغوية بين المغتين العربية والعبرية وجدت بعض االختالفات في األسماء الرباعية لممواطنين المسجمين فيو . 3

.  مما سبب مشكمة فنية كبيرة جدا في يوم االقتراع، وأفقد العديد من المواطنين حق االقتراع
إن الكثير ممن وردت أسماؤىم في السجل المدني قد غيروا أماكن إقامتيم الفعمية، إال أن البيانات الواردة في السجل حول مكان إقامتيم لم يتم تغييرىا، وبالتالي فإن ىذا يحدث ثغرة . 4

جوىرية ما بين القانون وسجل الناخبين، حيث اشترط القانون أن يقترع الناخب في الدائرة التي يقطن فعميًا فييا، بينما بيانات السجل المدني ال تعبر بالضرورة عن أماكن إقامة المواطنين 
.  الفعمية

إن حق االقتراع يمنح لكل فمسطيني مقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتتوافر فيو الشروط القانوني، بغض النظر عن اليوية التي يحمميا، ولكن السجل المدني مقصور عمى جزء . 5
من الفمسطينيين من حممة اليوية الفمسطينية الخضراء واليوية البرتقالية الصادرة عن اإلدارة المدنية اإلسرائيمية السابقة، وبالتالي فإن ىذا السجل غير شامل بشكل عام وال يمكن اعتماده 

 . كجدول الناخبين الذين تتوافر فييم شروط االقتراع حسب القانون


