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

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(. 2022. تقريــر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( حــول الرقابــة علــى "االنتخابــات المحلية 

ــة 2022". رام الله-فلســطين. ــة الثاني المرحل

إّن ائتــالف أمــان قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا التقريـــر، وال يتحّمــل أّي 
مسؤولية تترتـــب علـــى اســـتخدام المعلومـــات ألغراض خـــارج ســـياق أهـــداف التقريـــر بعـــد نشـره.
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◄ مقدمة:

ــز نزاهــة احلكــم الــذي تشــكل  ــر يف إطــار اهتمــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( يف تعزي يأتــي هــذا التقري
االنتخابــات إحــدى أدوات الوصــول إليــه، ولضمــان تكافــؤ الفــرص للقوائــم املترشــحة يف االنتخابــات احملليــة يف املرحلــة 
الثانيــة. كمــا يأتــي يف إطــار ممارســة ائتــاف أمــان لــدوره الرقابــي علــى عمليــة إعمــال احلــق يف املشــاركة السياســية مــن 
خــال الترشــح واالنتخــاب. عمــل االئتــاف علــى مراقبــة املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات احملليــة التــي بــدأت منــذ الثامــن مــن 

ــوم الســبت املوافــق 26 آذار/مــارس 2022. ــر 2022 وانتهــت ي ــون الثاني/يناي كان

ورغــم تســجيل ائتــاف أمــان بعــض املاحظــات علــى العمليــة االنتخابيــة إّلا أّنــه يــرى أّن مــا مّت مــن إجــراءات لتمكــن املواطنــن 
مــن ممارســة حّقهــم يف الترشــح واالنتخــاب يف هــذا الشــق احملــدود مــن احلــّق يف املشــاركة السياســية قــد مّت بشــكل معقــول. 
كمــا يــرى االئتــاف أّن متّكــن مــا يقــارب 54% مــن الناخبــن مــن ممارســة حقهــم يف االقتــراع هــو مؤشــر إيجابــي علــى حريــة 

وساســة العمليــة.  
أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )18/126( لســنة 12021  بتاريــخ 2021/9/27، الداعــي إلجــراء انتخابــات مجالــس 
الهيئــات احملليــة "املرحلــة الثانيــة" بتاريــخ 26 آذار/مــارس 2022، وذلــك يف 66 هيئــة محليــة، وهــي الهيئــات احملليــة املصنفــة 
ــة  ــت مشــمولة يف املرحل ــي كان ــة )ج( يف غــزة والت ــة املصنف ــات احمللي ــة للهيئ ــة وغــزة وعددهــا 55، إضاف )أ( و)ب( يف الضف
األولــى وعددهــا 211 . باإلضافــة إلــى الهيئــات احملليــة التــي لــم يتــم فيهــا االنتخــاب بســبب عــدم وجــود قوائــم متنافســة أو لــم 

يتــم التوافــق فيهــا علــى قائمــة بالتزكيــة. 

جــرت االنتخابــات احملليــة يف 50 هيئــة محليــة بالضفــة الغربيــة يــوم الســبت املوافــق 2022/3/26، وبلغــت نســبة االقتــراع 
ــغ عددهــم 715,413. فيمــا ترشــحت قائمــة واحــدة  ــراع البال ــة 53.69% مــن أصحــاب حــق االقت ــة الثاني ــة يف املرحل النهائي
مكتملــة يف 23 هيئــة محليــة حيــث مت انتخاباتهــا بالتزكيــة، ولــم ُتــَر انتخابــات يف 29 هيئــة محليــة بســبب عــدم ترشــح أّي 

قائمــة أو قوائــم غيــر مكتملــة فيهــا.  
بلغــت نســبة املقاعــد التــي حصلــت عليهــا القوائــم املســتقلة 64.4% مــن العــدد الكلــي للمقاعــد املتنافــس عليهــا والبالغــة 632 

مقعــداً، بينمــا حــازت القوائــم احلزبيــة علــى %35.6. 

https://www.elections.ps/tabid/1202/language/ar-PS/Default.aspx :1 لاّطاع على تفاصيل االنتخابات احمللية – املرحلة الثانية انظر/ي الرابط التالي
 2phase2.pdf/https://www.elections.ps/Portals/0  2 نص قرار مجلس الوزراء

وقــد ركــز ائتــاف أمــان يف ممارســة دوره الرقابــي علــى رصــد ومراقبــة 
بيئــة النزاهــة والشــفافية للعمليــة االنتخابيــة لضمــان مشــاركة واســعة وحــّرة 
مــن قبــل جميــع الناخبــن املســجلن يف الســجل االنتخابــي وضمــان نزاهــة 
االئتــاف يف عمليــة  واســتخدم  كافــة.  مراحلهــا  االنتخابيــة يف  العمليــة 
الرقابــة مجموعــة مــن اإلجــراءات، مبــا يف ذلــك رصــد وســائل اإلعــام 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، واســتقبال شــكاوى املواطنــن عبــر تخصيص 
خــط هاتفــي مجانــي أو احلضــور شــخصياً إلــى مقــر االئتــاف، باإلضافــة 

ــات.  ــوم االنتخاب ــراع يف ي ــى مراكــز االقت ــة عل ــى الرقاب إل

يهــدف ائتــاف أمــان مــن عمليــة الرقابــة 
علــى العمليــة االنتخابيــة إلــى تعزيــز قيــم 
النزاهــة وإعمــال مبــادئ الشــفافية وتفعيل 
حظــوظ  ضمــان  وإلــى  املســاءلة،  نظــم 
للمرشــحني  متســاوية  وفــرص  متكافئــة 
إعمــال  يضمــن  مبــا  املتنافســة  والقوائــم 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص للوصــول إلــى الســلطة 
احلكــم  لنزاهــة  داعمــة  مؤشــرات  ويوفــر 

ســواء علــى املســتوى احمللــي أو الوطنــي.
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◄ جلنة االنتخابات املركزية 

تابــع ائتــاف أمــان املوقــع اإللكترونــي للجنــة االنتخابــات املركزيــة لفحــص مــدى التــزام اللّجنــة مببــادئ الشــفافية يف عملهــا 
ونشــر اإلجــراءات الواجبــة وفقــاً للقانــون وحســب املــدد الزمنيــة واآلجــال القانونيــة احملــددة يف القانــون، حيــث ظهــر التــزام 
ــزام بالنشــر للمواعيــد واإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف  ــى االلت ــة بشــفافية أعمالهــا وحرصهــا عل ــات املركزي ــة االنتخاب جلن

القانــون والــرد علــى التســاؤالت التــي رافقــت العمليــة االنتخابيــة. وعلــى ســبيل املثــال:

 ● وضعــت جلنــة االنتخابــات جــدوالً باملــدد القانونيــة لانتخابــات احملليــة 2021 - املرحلــة الثانيــة علــى صفحتهــا مبــا يشــمل: 
   مرحلــة تســجيل الناخبــن والنشــر واالعتــراض مــن 2022/1/8 إلــى 2022/1/12. مرحلــة الترشــح مــن 2022/2/8 وملــدة 
ــوم الســبت 2022/3/12  ــم ومرشــحيها ي ــة بأســماء القوائ ــم النهائي ــم مّت نشــر القوائ ــى 2022/2/17، ث ــة إل ــام كامل    10 أي
   بالتزامــن مــع بــدء فتــرة الدعايــة االنتخابيــة التــي انطلقــت يــوم الســبت 2022/3/12 واســتمرت ملــدة 13 يومــاً انتهــت مــع 
   بدايــة فتــرة الصمــت االنتخابــي مســاء يــوم اخلميــس 2022/3/24، ثــم االقتــراع للمرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات احملليــة 

  يوم السبت املوافق 2022/3/26.

ــة مــن  ــة الثاني ــم املرشــحة للمرحل ــة للقوائ ــة اجملاني ــة االنتخابي ــث الدعاي ــدء ب ــة، عــن ب ــات املركزي ــة االنتخاب ــت جلن  ● وأعلن
ــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية،  ــة، مــن خــال وســائل اإلعــام الرســمية بالتعــاون مــع الهيئ    االنتخابــات احمللي
   وفــق مــا نــص عليــه القانــون3. ودعــت كافــة القوائــم املرشــحة لتقــدمي مــواد دعائيــة متســاوية زمنيــاً وفــق معاييــر محــددة 
   لبثهــا مــن خــال وســائل اإلعــام الرســمية، وقدمــت 61 قائمــة انتخابيــة مــواد دعائيــة مرئيــة مطابقــة للمعاييــر وســلمت 14 

  قائمة أخرى دعاية إذاعية للبث. 

 ● وقــد ورد إلــى جلنــة االنتخابــات املركزيــة عــدٌد مــن الشــكاوى والتقاريــر مــن هيئــات الرقابــة علــى عمليــة االقتــراع، ورأت 
  اللجنة أّن أّياً من هذه الشكاوى ال تؤثر على نتائج االنتخابات، وعليه أقّرت اللجنة النتائج الرسمية لانتخابات.

 ● وقــد نشــرت اللجنــة كافــة النتائــج التفصيليــة علــى موقعهــا اإللكترونــي4 حيــث ميكــن للمواطنــن االّطــاع عليهــا، وتقــدمي 
  الطعون عليها ملن يرغب لدى محكمة قضايا االنتخابات.

3 انظر/ي نص املادة )29( من قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م "على وسائل اإلعام الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم االنتخابية".
.www.elections.ps 4 انظر/ي موقع جلنة االنتخابات املركزية على الرابط التالي
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◄ رفض حماس إجراء االنتخابات يف قطاع غزة 

ــة حمــاس وســلطة احلكــم يف قطــاع غــزة لضــرورة الســماح بإجــراء  ــي حرك ــى الرغــم مــن دعــوة منظمــات اجملتمــع املدن عل
ــة إجرائهــا. وكذلــك بالرغــم مــن  ــم تســهل إمكاني ــة إّلا أّنهــا ل ــة الثاني ــة بقطــاع غــزة يف املرحل ــات احمللي ــات يف الهيئ االنتخاب
ــر 73% مــن املســتطلعن  ــة، حيــث عّب ــات للمجالــس احمللي ــة املواطنــن يف قطــاع غــزة )84%( بإجــراء انتخاب ــة غالبي مطالب
ــن  ــة واســعة )71%( مــن املواطن ــدى أغلبي ــة ل ــا، ووجــود رغب ــات حــال إجرائه عــن اســتعدادهم للمشــاركة يف هــذه االنتخاب
بإجــراء انتخابــات متزامنــة للمجالــس احملليــة بــن شــطري الوطــن )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وفقــاً لنتائــج اســتطاع رأي 
املواطنــن العــام يف قطــاع غــزة حــول االنتخابــات البلديــة وآرائهــم ومواقفهــم مــن إجرائهــا يف اجملالــس احملليــة بقطــاع غــزة 
أجــراه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( بالتعــاون مــع جمعيــة رؤيــا لتنميــة القــدرات خــال شــهر ديســمبر 2021.

أعلنــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة أّنهــا تلقــت رســالة مــن حركــة املقاومــة اإلســامية )حمــاس( بتاريــخ 2022/1/1 حتتــوي 
موقفهــا مــن االنتخابــات احملليــة احملــددة يف الســادس والعشــرين مــن شــهر مــارس/آذار 52022. تضمنــت الرســالة شــروطاً 
ــات  ــة بإجــراء االنتخاب ــات خطي ــل يف ضمان ــة وتتمث ــات احمللي ــى االنتخاب ــا عل ــة ملوافقته ــا ضروري ــة أّنه سياســية رأت احلرك
احملليــة املزمــع إجراؤهــا يف 2022/3/26، وإجــراء انتخابــات شــاملة بالتزامــن أو بالتتالــي تكــون االنتخابــات احملليــة جــزءاً 
منهــا وليســت بديــًا عنهــا كمــا هــو مقــرر، وإلغــاء تشــكيل محكمــة قضايــا االنتخابــات وإعــادة اختصــاص البــّت يف الطعــون 

إلــى محاكــم البدايــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة6.

بعــث رئيــس اللجنــة الدكتــور حنــا ناصــر رســالة جوابيــة إلــى حركــة حمــاس، أشــار فيهــا إلــى أّن هــذه املطالــب سياســية وتتطلـّـب 
مخاطبــة املســتوى السياســي بشــأنها، وال متلــك اللجنــة صاحيــة البــّت فيهــا. وأضــاف الدكتــور ناصــر يف رســالته أّنــه حلــن 
حتقــق ذلــك، تعتبــر اللجنــة أّن موقــف حركــة حمــاس يعنــي عــدم التمكــن مــن إجــراء االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة بالوقــت 
احلاضــر، ال ســيما وأّن الوقــت املتــاح قصيــر جــداً، ومــن املقــرر أن تبــدأ عمليــة تســجيل الناخبــن لانتخابــات احملليــة خــال 
بضعــة أيــام وفقــاً للجــدول الزمنــي املعلــن. كمــا طالــب الدكتــور حنــا ناصــر رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتيه باتخــاذ قــرار 

بخصــوص االنتخابــات يف قطــاع غــزة7. 

ــى  ــة )قطــاع غــزة( إل ــة يف احملافظــات اجلنوبي ــات احمللي ــل إجــراء االنتخاب ــوزراء تأجي ــس ال ــخ 2022/1/17 قــرر مجل وبتاري
حــن توّفــر الظــروف املائمــة. والتأكيــد علــى إجــراء االنتخابــات احملليــة يف احملافظــات الشــمالية يف موعدهــا احملــدد بتاريــخ 

  .82022/3/26

مــّس اســتمرار حركــة حمــاس يف سياســة عــدم إجــراء االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة بحــّق املواطنــن يف اختيــار ممثليهــم 
يف مجالــس الهيئــات احملليــة، وعّطــَل احليــاة الدميقراطيــة التــي أكــد عليهــا القانــون األساســي الفلســطيني، وأضعــف املســاءلة 
الشــعبية والرقابــة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام علــى الصعيــد احمللــي . علمــاً أّن آخــر انتخابــات جملالــس الهيئــات احملليــة يف 
قطــاع غــزة قــد جــرت يف العــام 2005، فيمــا رفضــت حركــة حمــاس إجــراء االنتخابــات جملالــس الهيئــات احملليــة يف القطــاع 

يف عامــْي 2012 و2017 اللذيـْـن جــرت فيهمــا انتخابــات الهيئــات احملليــة يف الضفــة الغربيــة فقــط.

  .https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2922 5 انظر/ي موقع جلنة االنتخابات املركزية على الرابط التالي
 .https://t.ly/fzZr "6 انظر/ي جريدة القدس العربي "حماس ترفض االنتخابات اجملتزأة يف غزة… وفصائل املنظمة تهاجم موقفها وتبحث عن صيغ ممكنة

 .https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2922 7 انظر/ي موقع جلنة االنتخابات املركزية على الرابط التالي
  .https://www.elections.ps/Portals/0/fax000000299.pdf 8 انظر/ي قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/1/17 على الرابط التالي

9 انظر/ي بيان االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، أمان يطالب جميع األطراف بضرورة االلتزام بعقد االنتخابات احمللية بالتزامن بن شطرْي الوطن 
  .https://www.aman-palestine.org/activities/16437.html  
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◄ طبيعة التجاوزات الواردة من املتوجهني إلى ائتاف أمان

ــن  ــة م ــة الثاني ــق باملرحل ــات تتعل ــا وباغ ــة بقضاي ــورة القانوني ــون املش ــن يطلب ــني الذي ــن املتوجه ــدد م ــان ع ــاف أم ــى ائت ورد إل
ــي: ــو التال ــى النح ــة 2022 عل ــات احمللي ــات الهيئ انتخاب

● استغال منصب للمصلحة اخلاصة
حيــث وردت معلومــات الئتــاف أمــان تفيــد بوجــود تــاوزات مقترفــة مــن قبــل رئيــس إحــدى بلديــات محافظــة رام اهلل تتمثــل 
بعرقلــة إجــراءات املواطنــن املترشــحن -ضمــن قوائــم ضــد قائمــة قــام بتشــكيلها مــن مقربــن لــه - مــن احلصــول علــى بــراءة 

ذمــة، فيمــا كان يســّهل إعطاءهــا ملناصريــه حتــى وإن كانــت عليهــم ذمم ماليــة. 

● استخدام مراكز االقتراع للتطعيم ضد فيروس كورونا

● استغال بعض املرشحني ألماكن عملهم يف الدعاية االنتخابية
ــة باســتغال  ــام مرشــح أحــد القوائــم يف محافظــة قلقيلي ــل بقي ــد بوجــود تــاوزات تتمث وردت الئتــاف أمــان معلومــات تفي
منصبــه الوظيفــي يف قطــاع العمــل األهلــي للترويــج لقائمتــه االنتخابيــة، وذلــك مــن خــال وضــع صــور لقائمتــه االنتخابيــة علــى 

بنايــة يعمــل بهــا. كمــا أفــادت املعلومــات باســتخدام بعــض الغــرف داخــل البنايــة للترويــج للحملــة االنتخابيــة.   

● استغال املنصب لعمل دعاية انتخابية
وردت معلومــات الئتــاف أمــان تفيــد بوجــود تــاوزات تتمثــل بقيــام جلنــة إدارة إحــدى البلديــات يف محافظــة نابلــس بإرســال 
دعــوة لعمــل مؤمتــر صحفــي عــن إجنــازات البلديــة يف فتــرة إدارتهــم للبلديــة بعــد قــرار حــّل اجمللــس البلــدي مــن قبــل وزيــر 
احلكــم احمللــي، علمــاً بــأّن رئيــس اللجنــة قــد ترّشــح لانتخابــات ضمــن قائمــة مــن القوائــم )وكان قــد تقــدم باســتقالته مــن 

اللجنــة عنــد الترشــح(. ويعتبــر التجــاوز مخالفــة لقانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( للعــام 2005. 

● جتاوزات رئيس بلدية بهدف كسب أصوات لقائمة انتخابية يدعمها
وردت الئتــاف أمــان معلومــات بقيــام رئيــس إحــدى بلديــات رام اهلل قبيــل يــوم االقتــراع بثاثــة أيــام بتجــاوزات تتمثــل بشــق 
ــى الرغــم مــن  ــا فتــح الطريــق يف األرض عل طريــق يف أرض زراعيــة دون إخطــار صاحــب األرض وإحلــاق ضــرر بإلقــاء بقاي
وجــود اعتــراض علــى فتــح جــزء مــن الطريــق ذاتــه يف العــام 2018. وادعــى مقــدم املعلومــات أن الرئيــس املذكــور قــام بذلــك 

لكســب أصــوات لصالــح قائمــة انتخابيــة يترشــح فيهــا شــقيقه.

وردت معلومــات تفيــد إمكانيــة اســتخدام مراكــز االقتــراع كمراكــز للتطعيــم باعتبــار 
ذلــك مخالفــاً للقانــون الــذي ينــص علــى املنــع البــات لتواجــد أّي نشــاط خافــاً 
لاقتــراع يف أماكــن االقتــراع يــوم االنتخابــات. ولكــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة 
قامــت يف صبــاح 2022/3/15 بتقــدمي توضيــح مفــاده: بــأّن مراكــز االقتــراع لــن 
تُســتخدم ألّي غــرض آخــر غيــر االقتــراع -وفــق قانــون االنتخابــات واإلجــراءات 
ــت مــع وزارة الصحــة، التــي تفّهمــت بدورهــا رأي  الصــادرة مبوجبــه- وأّنهــا تواصل
اللجنــة بهــذا اخلصــوص«. كمــا قامــت وزارة الصحــة بتوضيــح القضيــة يف قــرار 
ــم  ــة التطعي ــى الفيســبوك، مفــاده: تأجيــل إطــاق حمل ــى الصفحــة الرســمية عل عل

ــا. ــروس كورون ضــد في
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◄ التجاوزات التي مّت رصدها وتوثيقها من قبل ائتاف أمان

ــر يف  ــا ُنش ــة 2022 مل ــات احمللي ــن االنتخاب ــة م ــة الثاني ــان للمرحل ــاف أم ــا ائت ــام به ــي ق ــق الت ــد والتوثي ــة الرص ــال عملي ــن خ م
ــي: ــو التال ــى النح ــت عل ــا كان ــي مّت رصده ــاوزات الت ــإّن التج ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــمية ووس ــام الرس ــائل اإلع وس

● بعض القوائم واجهت مشاكل يف استخراج براءة الذمة
رصــد ائتــاف أمــان اخلــاف الــذي اندلــع يف قريــة مــزارع النوبانــي شــمال رام اهلل، إثــر اتهامــاٍت موجهــة إلــى جلنــة تســيير 
األعمــال بتعطيــل حصــول عــدد مــن األشــخاص علــى وثيقــة »بــراءة الذمــة«، وهــي إحــدى الشــروط الرئيســية للترشــح لانتخابات 
احملليــة. وقــد صــدر قــرار بإقالــة جلنــة تســيير أعمــال مجلــس قــروي مــزارع النوبانــي التــي يرأســها معــن النوبانــي، وتعيــن جلنــة 

جديــدة مؤلفــة مــن ثاثــة أشــخاص مــن احلكــم احمللــي برئاســة محمــد جــاد اهلل، وذلــك حتــى إجــراء االنتخابــات احملليــة10.
ــاً بتاريــخ 2022/2/8 بخصــوص تفســير بــراءة الذمــة املاليــة املطلــوب  وكانــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة قــد نشــرت إعان
احلصــول عليهــا مــن اجمللــس احمللــي ألغــراض الترشــح لانتخابــات احملليــة، والتــي جــرى تعميمهــا مــن قبــل وزارة احلكــم 

احمللــي علــى مديريــات احلكــم احمللــي واجملالــس احملليــة. علــى النحــو التالــي: 
املستحقات املالية التي يجب على املرشح تسديدها للهيئة احمللية للحصول على براءة الذمة املالية: 

أوالً: ديــون الكهربــاء التــي ُتبــى لصالــح البلديــات، لذلــك يجــب أن تســدد ديــون الكهربــاء اخلاصــة بشــركة كهربــاء اجلنــوب 
أو شــركة كهربــاء الشــمال، مــن قبــل املكلـّـف )املرشــح( املترتبــة عليــه يف الهيئــة التــي يرغــب بالترشــح جمللســها فقــط، وال مينــع 

ذلــك وجــود ديــون أخــرى يف ذمتــه لشــركة الكهربــاء يف منطقــة أّي هيئــة أخــرى تابعــة لتوزيــع الشــركة. 
ثانيــاً: ديــون األمــاك، ويتــم منــح بــراءة ذمــة ماليــة للمرشــح بعــد دفــع ديونــه عــن أماكــه يف منطقــة الهيئــة احملليــة التــي يرغــب 

بالترشــح جمللســها فقــط، وال مينــع ذلــك وجــود ديــون يف ذمتــه عــن أماكــه يف منطقــة أّي هيئــة أخــرى. 
ثالثــاً: امليــاه، ال ينــدرج تســديد فواتيــر اســتهاك امليــاه ضمــن متطلبــات بــراءة الذمــة املاليــة، باســتثناء بعــض الهيئــات التــي 

تقــدم هــذه اخلدمــة مــن خالهــا. 
رابعــاً: النفايــات، ويتــم منــح بــراءة الذمــة املاليــة بعــد دفــع ديــون ومســتحقات بــدل النفايــات والصــرف الصحــي الــواردة يف 

فاتــورة امليــاه فقــط والتــي يتــم جمعهــا مباشــرة. 
أمــا بخصــوص املرشــح إن كان وريثــاً: فيدفــع ديــون موّرثــه املســتحقة عليــه لصالــح البلديــة، إذا كان هــو املنتفــع الوحيــد، وإذا 

كان جميــع الورثــة منتفعــن فيدفــع مــن ديــون موّرثــه بنســبة حصتــه يف امليــراث. 
وأمــا اخملالفــات غيــر املاليــة التــي تصدرهــا البلديــة بحــق املرشــح، فهــي ليســت ســبباً لعــدم منــح بــراءة الذمــة املاليــة مالــم يتــم 

حتويلهــا إلــى مبلــغ مالــي.
وكانــت اللجنــة قــد نوهــت إلــى أّن موضــوع بــراءة الذمــة مــن اختصــاص وزارة احلكــم احمللــي، داعيــة أّي مواطــن لديــه استفســار 

أو شــكوى لاتصــال علــى وزارة احلكــم احمللي11. 

● بعض القوائم استخدمت اخلطاب الديني يف الدعاية االنتخابية 

 .https://t.ly/nbFE ،10 انظر/ي إقالة جلنة تسيير أعمال مجلس مزارع النوباني
11 انظر/ي بيان جلنة االنتخابات املركزية »إعان بخصوص براءة الذمة ألغراض االنتخابات احمللية« على الرابط التالي

  .https://www.wafa.ps/Pages/Details/41045    
.https://t.ly/snE1 12 انظر/ي ما وراء تصاعد اخلطاب الديني يف حمات االنتخابات احمللية الفلسطينية على الرابط التالي

رصــد ائتــاف أمــان مــا نُشــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي يف 
فلســطن ملقاطــع خطابيــة مــن مهرجانــات تتعلــق بانتخابــات اجملالــس 
احملليــة الفلســطينية يف مرحلتهــا الثانيــة، مّت خالهــا اســتغال اخلطــاب 
الدينــي يف الدعايــة االنتخابيــة، مثــل مقطــع فيديــو نُِشــَر ألمــن ســر حركــة 
فتــح يف اخلليــل عمــاد خــرواط خــال مهرجــان انتخابــي لقائمــة »البنــاء 
والتحريــر« التــي تتنافــس باســم حركــة فتــح النتخابــات بلديــة اخلليــل، 
يقــول فيــه: »أنــا أتوقــع كل واحــد ال ينتخــب رقــم 6 )الرقــم االنتخابــي 
للقائمــة( يؤثــم شــرعاً عنــد اهلل«، ليقــول يف مقطــع آخــر: »اليــوم رقــم 
ســتة هــو أمانــة يف رقابكــم وأنــا أحتمــل اإلثــم عنــد اهلل عندمــا قلــت لكــم 
مــن ينتخــب غيــر الرقــم 6 يؤثــم شــرعاً، وأنــا أؤكــد لكــم مــن ينتخــب غيــر 

ــا حلفــت ميــن«12. ــم 6 واهلِل سيحاســبه اهلل، وأن الرق
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كمــا انتشــر مقطــع آخــر ملرشــح قائمــة »نابلــس تختــار«، وهــي »قائمــة مهنيــة مســتقلة تدعمهــا حركــة فتــح، ُشــّكلت خــارج إطــار 
احلســابات التنظيميــة كليــاً، مّت اختيــار شــخوصها العتبــارات مهنيــة وعلــى أســاس الكفــاءة وليــس علــى األســاس احلزبــي«، 
كمــا عّرفهــا مرشــح القائمــة ومديــر حملتهــا االنتخابيــة بكــر عبــد احلــق يف حديــث مــع »العربــي اجلديــد«، ويف املقطــع املذكــور 
ــم: إن أمكــن  ــت له ــا ســأجيبكم، قل ــار رقــم 5؟ أن ــس تخت ــاذا قائمــة نابل ــكات املرشــح يف القائمــة: »مل يقــول الشــيخ مــازن دوي
اختيــار رقــم 5 فاختــاروه، ملــاذا؟ قلــت لهــم ألّن أركان اإلســام خمســة، والصلــوات يف اليــوم خمســة، واهلل جــل يف عــاه القائــل 
إّن الصــاة كانــت علــى املؤمنــن كتابــاً موقوتــاً، وزعهــا علــى 24 ســاعة، علــى مــدار اليــوم، ولــم يفرضهــا خــال نصــف ســاعة 

فقــط، ونابلــس وبلديتهــا تفتــح أبوابهــا وكل مؤسســاتها علــى مــدار 24 ســاعة، واخترنــا الرقــم 5«13.

● ضغوطات من أفراد بعض األجهزة األمنية على بعض مرشحي القوائم 
ــرة وتهديــدات أجبرتهــا  ــات احملليــة ضغوطــات كبي ــل التســجيل خلــوض االنتخاب ــة قب ــم االنتخابي ــد مــن القوائ واجهــت العدي
علــى االنســحاب. حيــث وصلــت تهديــدات مــن األجهــزة األمنيــة ألعضــاء بعــض القوائــم باالنســحاب وإال ســيتم ماحقتهــم 
باالعتــداء واالعتقــال، كمــا أّن هنــاك قوائــم تعرضــت للمنــع مــن تســجيل القائمــة، وأخــرى مّت اعتراضهــا مــن قبــل عناصــر 

أمنيــة ومصــادرة ورقــة بــراءة الذمــة اخلاصــة بالترشــيح لبعــض الراغبــن بالترّشــح فيهــا14.

● هنــاك جتــاوزات متــت بعــد إعــان النتائــج، حيــث قامــت بعــض القوائــم غيــر الفائــزة باعتــراض بعــض ســيارات 
احملتفلــن بفــوز قائمــة أخــرى يف مدينــة طولكــرم وإطــاق النــار أمامهــا15. 

● بعــض األجهــزة األمنيــة ســاعدت قوائــم تابعــة حلركــة فتــح يف خــوض االنتخابــات كجهــاز األمــن الوقائــي يف 
جنــن الــذي ســاعد تنظيــم حركــة فتــح يف إجنــاح مرشــحيه يف االنتخابــات، حيــث اتضــح ذلــك عبــر شــكر تنظيــم فتــح ملديــر 
األمــن الوقائــي يف جنــن العميــد محمــد حلمــي نــزال يف اليــوم التالــي لاقتــراع ومت نشــر الشــكر عبــر الصفحــة الرســمية 

للعاقــات العامــة لألمــن الوقائــي الفلســطيني.

● استخدام املدارس للدعاية االنتخابية 
بتاريــخ 2022/3/19 رصــد ائتــاف أمــان معلومــات تفيــد بوجــود تــاوزات تتمثــل بقيــام مرشــح حركــة فتــح لرئاســة بلديــة 
طولكــرم الســيد صالــح طلــوزي باســتغال مدرســة ذكــور طــه حســن األساســية التــي يعمــل فيهــا كمديــر لعمــل دعايــة لقائمتــه 

االنتخابيــة، وذلــك مــن خــال توزيــع شــهادات تفــوق للطلبــة عليهــا شــعار فتــح االنتخابــي. 

 .https://t.ly/snE1 13 انظر/ي ما وراء تصاعد اخلطاب الديني يف حمات االنتخابات احمللية الفلسطينية على الرابط التالي
.)qudsn.net( 14 قائمة انتخابية يف سلفيت تكشف عن تعرضها لضغوطات - شبكة قدس اإلخبارية

  .https://www.facebook.com/watch/?v=639847160414437 15 انظر/ي الفيديو على الرابط التالي

تتمثــل يف  الســابق مــن شــبهة فســاد  التجــاوز  ملــا ميثلــه  ونظــراً 
اســتغال نفــوذ وظيفــي بحســب املــادة )1( مــن قانــون مكافحــة 
انتخــاب  املــادة )26( مــن قانــون  إلــى خــرق  الفســاد، باإلضافــة 
مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( للعــام 2005 والــذي ينــص 
علــى »التــزام موقــف احليــاد مــن الســلطة التنفيذيــة: تلتــزم الســلطة 
التنفيذيــة وأجهزتهــا اخملتلفــة موقــف احليــاد يف جميــع مراحــل 
العمليــة االنتخابيــة. وتقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإصــدار 
وحتــّث  االنتخابــات  أهميــة  تبــرز  التــي  واإلعانــات  النشــرات 
املواطنــن علــى املشــاركة فيهــا، وتوضــح لهــم شــروط ومتطلبــات 
وإجــراءات املشــاركة.« متــت مراســلة هيئــة مكافحــة الفســاد وجلنــة 

باخلصــوص.  املركزيــة  االنتخابــات 
وورد الئتــاف أمــان رد مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة يفيــد مبتابعة 
القضيــة وتوجيــه كتــاب مخالفة بتاريــخ 2022/03/17 للمخالفن. 
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● معظــم مظاهــر عــدم االلتــزام بشــروط الدعايــة االنتخابيــة بقيــت موجــودة مبــا فيهــا مداخــل مراكــز 
االقتــراع كمــا أّن مظاهــر اســتخدام الســيارات التــي حتمــل اليافطــات والبوســترات بقيــت تــوب املواقــع يــوم الصمــت 

االنتخابــي ويــوم االقتــراع.

 ● اعتداءات ما بعد إعان النتائج على أقارب بعض املرشحني
حيث إّن أنصار إحدى الكتل يف أريحا هاجموا منزل املرشح الذي اتهموه بتوجيه إساءة لهم وضربوا جنله وصوروه عارياً، 

ما أثار غضباً واسعاً بن أقاربه يف مدينة دورا18. 

 .https://t.ly/VaPs »16 انظر/ي »متزيق مواد دعاية انتخابية لقائمة العزم يف نابلس
.https://www.wattan.net/ar/news/368042.html وكذلك  .https://t.ly/41nN 17 انظر/ي فيديو | ليلة »نارية« بعد انتهاء االقتراع يف انتخابات البلدية الكبرى

 .https://t.ly/xGJb »18 انظر/ي » فتح أعلنت إضراباً شامًا... خاف خال الدعاية االنتخابية يف أريحا يتطور لشجار

بدعايتهــا  اخلاصــة  اليافطــات  متزيــق  جــرى  القوائــم  بعــض   ●
ــق يافطــاٍت وصــور  ــث مت متزي ــزم« حي ــة »الع ــة كمــا حصــل لقائم االنتخابي
للقائمــة -التــي تنافــس علــى مقاعــد مجلــس بلديــة نابلــس- مــن قبــل 

مجهولــن16.  

ــان  ــد إع ــارة رام اهلل« بع ــة »من ــة قائم ــى يافط ــار عل ــاق الن ● إط
النتائــج األوليــة واحتفــال بعــض املســلحني بفــوز قائمــة »أبنــاء 

البلــد«17.
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◄ ماحظات فريق الرقابة يوم االقتراع )املراقبني(

 ● جــرت االنتخابــات احملليــة عمومــاً بشــكل ســلس، ولــم تكــن هنــاك أحــداث جوهريــة تذكــر خــال عمليــة االقتــراع، تؤثــر علــى 
  نتائج االقتراع.

 ● التــزام املشــرفن والعاملــن يف العمليــة االنتخابيــة بقانــون االنتخابــات احملليــة رقــم )10( لعــام 2005، وتعدياتــه، وتعليمــات 
  جلنة االنتخابات املركزية، خاصة فيما يتعلق بإدارة العملية االنتخابية داخل مراكز ومحطات االقتراع.

ــة  ــى العملي ــاءة املشــرفن عل ــة وكف ــى فعالي ــق، وهــو مؤشــر عل ــى 3 دقائ ــة إل ــراع الناخــب مــن دقيق ــن اقت ــغ متوســط زم  ● بل
  االنتخابية.

 ● غيــاب البطاقــات اإلرشــادية يف بعــض مراكــز االقتــراع مثــل )مركــز مدرســة اجلنــان/ بيتونيــا(، التــي تعــّد ضروريــة ملســاعدة 
  وإرشاد املواطنن والتسهيل عليهم.

 ● اســتمرار الكتــل االنتخابيــة بالدعايــة االنتخابيــة يف يــوم االقتــراع، يف معظــم مراكــز االقتــراع )مركــز مدرســة ذكــور رام اهلل 
  الثانوية منوذجاً(، ولم تكن هناك إجراءات من قبل جلنة االنتخابات ملنع ذلك.

 ● قيــام الكتــل املتنافســة بنصــب خيــام علــى أبــواب بعــض مراكــز االقتــراع وممارســة الدعايــة االنتخابيــة، ومحاولــة التأثيــر 
  على الناخبن يف مخالفة لألحكام القانونية.

 ● اســتمرار الدعايــة االنتخابيــة خــارج مراكــز االقتــراع، مــن قبــل الكتــل االنتخابيــة ومناصريهــا للتأثيــر علــى الناخبــن 
  وتصويتهم.

 ● مّت توزيــع ملصقــات وبطاقــات علــى الناخبــن مــن قبــل الكتــل املرشــحة علــى أبــواب مراكــز االقتــراع، كمــا لوحــظ تنظيــم 
  مسيرات سيارات بأعام ورايات الكتل املتنافسة استمراراً للدعاية االنتخابية.

● لم تكن هناك مواءمة لبعض مراكز االقتراع الحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة واملسنن واملرضى.
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◄ التوصيات

بالرغــم مــن بعــض التجــاوزات التــي مّت رصدهــا خــال العمليــة االنتخابيــة لانتخابــات احملليــة - املرحلــة الثانيــة إّلا أّن هــذه 
التجــاوزات لــم تؤثــر بشــكل جوهــري علــى نتائــج االنتخابــات أو انتظــام ســير العمليــة االنتخابيــة. 

علــى صعيــد احتــرام ســيادة القانــون وحــّق املواطنــني يف اختيــار ممثليهــم يف هيئــات احلكــم، يطالــب ائتــاف 
أمــان مبــا يلــي:

 ● إجــراء االنتخابــات العامــة إلعــادة االعتبــار للســلطة التشــريعية وذلــك بتحديــد موعــد جديــد لانتخابــات العامــة »التشــريعية 
   والرئاســية« يف آجــال قريبــة تتيــح اجملــال ملشــاركة واســعة للمواطنــن فيهــا، مــن أجــل اســتعادة التــوازن يف النظــام السياســي 
   بإعمــال مبــدأ الفصــل املتــوازن بــن الســلطات وتعزيــز الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال احلكومــة لتجّنــب الوقــوع يف الفســاد 

  السياسي.
ــق  ــا يتعل ــات الفلســطيني، ســيما م ــون االنتخاب ــون األساســي وقان ــزام بأحــكام القان ــون وااللت ــرام ســيادة القان  ● ضــرورة احت

  بضرورة إجراء االنتخابات احمللية بصورة متزامنة يف جميع محافظات الوطن.
 

على صعيد تعديل قانون االنتخابات احمللية:
ــوزراء فيمــا  ــة باتــاه تقييــد الســلطة التقديريــة جمللــس ال ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــل قان  ● يطالــب ائتــاف أمــان بتعدي
ــات  ــة االنتخاب ــة مــن جلن ــة فني ــى مراحــل، باشــتراط وجــود توصي ــا عل ــات أو إقامته ــات بعــض الهيئ ــل انتخاب ــق بتأجي    يتعل

  املركزية تفيد بتعّذر إجراء االنتخابات يف بعض الهيئات أو يف منطقة جغرافية محددة.

على صعيد إجراء االنتخابات احمللية يف قطاع غزة، يوصي ائتاف أمان مبا يلي:
 ● علــى الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة الســماح بإجــراء االنتخابــات يف الهيئــات احملليــة ليتمّكــن املواطنــون مــن اختيــار 

  ممثليهم يف هذه اجملالس احمللية.
 ● ضــرورة االمتنــاع عــن اتخــاذ أّيــة خطــوات أحاديــة اجلانــب )يف كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( مــن شــأنها أن تــؤدي 
ــن خــال  ــة ســواء م ــات احمللي ــم باملشــاركة يف االنتخاب ــن يف ممارســة حّقه ــن املواطن ــوق جــزء م ــز أو املســاس بحق    للتميي

  الترشح أو التصويت.

على صعيد توفير متطلبات النزاهة يف العملية االنتخابية يوصي ائتاف أمان بـ:
 ● ضــرورة وضــع ضوابــط محــددة آلليــة واضحــة الســتخراج بــراءة الذمــة يف الهيئــات احملليــة للمرشــحن يف االنتخابــات 

  احمللية.
 ● ضــرورة النــص يف القانــون علــى التعامــل مــع ممتلــكات ومبانــي منظمــات اجملتمــع املدنــي كمعاملــة مؤسســات الدولــة ملنــع 

  استغال بعض املسؤولن. 
ــم عــن  ــن لثنيه ــى املواطن ــة ســواء مــن خــال ممارســتها للضغــوط عل ــة االنتخابي ــة يف العملي ــزة األمني  ● وقــف تدخــل األجه

  الترشح يف قوائم انتخابية، أو مناصرة ودعم قوائم انتخابية محددة. 
ــج  ــد إعــان النتائ ــا أنصارهــا خاصــة بع ــي يرتكبه ــداءات الت ــف واالعت ــة مســؤولية العن ــم االنتخابي ــل القوائ  ●  ضــرورة حتم

  األولية.
● ضرورة التأكد من وجود البطاقات االسترشادية يف جميع مراكز االقتراع ملساعدة وإرشاد املواطنن والتسهيل عليهم 

  داخل مركز االقتراع.
ــات الضعيفــة، مــن أجــل  ــراع الحتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملســنن وكافــة الفئ  ● ضــرورة مواءمــة مراكــز االقت

  تعزيز مشاركتهم يف العملية االنتخابية كحقٍّ لهم.
ــل  ــام الكت ــر وحــاالت الفوضــى، وظاهــرة خي ــع التجمه ــاز الشــرطة ملن ــع جه ــراع، والتنســيق م ــز االقت ــم مداخــل مراك  ● تنظي

  االنتخابية على أبواب مراكز االقتراع.



االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منذ العام 2006، تأســس 
فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطية والحكم 

الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خاٍل من الفســاد«.

يســعى االئتــالف حالّيــًا إلــى خلــق وقيــادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفســاد، واإلســهام 
واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  ومكافحتــه  بالفســاد  المعرفــة  وتوطيــن  ونقــل  إنتــاج  فــي 
والدولــي. يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي 
للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل 
اإلعــالم فــي الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

والحــد مــن انتشــاره.
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