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  نبذة مختصرة–مرآـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان 
  

 ستقلة وغير ربحية تتخذ من مخيم جباليا مقراً رئيساً لها، وتكرس جلَّ            م ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية        
  .  للسكان الفلسطينيين والثقافيةعملها ونشاطاتها لضمان حماية واحترام وتعزيز حقوق اإلنسان والسيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 

  :أهداف المرآز
ى تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان بشكٍل عام، والحقـوق االقتـصادية             تتمثل رسالة مركز الميزان لحقوق اإلنسان في العمل عل        

ويشمل نطاق  . وخاصةً الفئات األكثر تهميشاً   واالجتماعية والثقافية بشكٍل خاص، والعمل على تحسين شروط حياة المواطنين الفلسطينيين،            
يسعى مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلـى   ضمن هذه الرؤية.عمل المركز األراضي الفلسطينية المحتلة، وبتركيز خاص على قطاع غزة

  :تحقيق األهداف التالية
دعم كل الجهود الهادفة إلى إعمال قواعد القانون الدولي في كل ما يتعلق باألراضي الفلسطينية وتمكين الـشعب الفلـسطيني مـن                      : أوالً

 .هممارسة حقوقه المشروعة، السيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولت

، والعمل علـى تبنـي       والثقافية حماية واحترام وتعزيز معايير حقوق اإلنسان المقبولة دولياً، السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية           : ثانياً
 .قوانين فلسطينية تنسجم وتلك المعايير

ية والمساءلة، وتعزيـز العمـل األهلـي فـي          تعزيز البناء الديمقراطي وفصل السلطات، وتوطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الشفاف          : ثالثاً
 .المجتمع الفلسطيني

 

  :الهيكلية والتنظيم
 التي يعمل فيها طاقم     –وتقوم كل من الوحدات     . يتكون مركز الميزان، إضافةً إلى وحدة اإلدارة، من أربعة وحدات رئيسية، ومكتبة عامة            

وفيمـا يلـي وصـف    .  من أجل تحقيق أهدافه، وخدمة المجتمع الفلسطيني بالعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التي يوظفها المركز   –مؤهل  
  :موجز لهذه الوحدات وأهدافها

  

 يشكل عمل وحدة البحث الميداني األساس الذي يقوم عليه عمل المركز، حيث توفر المعلومات الالزمـة                 :وحدة البحث الميداني   -1
وتهدف هذه الوحدة إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقـوق اإلنـسان،           . لتدخل المركز من أجل منع االنتهاكات والدفاع عن الضحايا        

وتركز الوحدة في عملها على رصد وتوثيـق االنتهاكـات المتـصلة بـالحقوق االقتـصادية                . بصرف النظر عن جهة االنتهاك    
نيين كافة، وهي لهـذا     طيبيد أنها تتابع العمل على توثيق انتهاكات قوات االحتالل لحقوق المواطنين الفلس           . واالجتماعية والثقافية 

كما تعمل الوحدة على    . قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات مستوفاة عن انتهاكات حقوق اإلنسان في قطاع غزة            الغرض أسست   
استخدام البيانات التي تجمعها في تقارير خاصة، وتحيل الضحايا إلى جهات االختصاص في المركز أو خارجه من أجل العمـل                    

  .على إنصافهم
 يمثل عمل وحدة المساعدة القانونية أحد أهم اآلليات التي يوظفها المركز للدفاع عن حقوق اإلنـسان،                 :حدة المساعدة القانونية  و -2

وتركز الوحدة بشكل خاص علـى مـساعدة ضـحايا          . حيث تقدم الوحدة المساعدة القانونية، واإلرشاد لضحايا االنتهاكات مجاناً        
كما تعمل وحدة المساعدة القانونية على إرسـاء نظـام قـانوني وقـضائي              . جتماعية والثقافية انتهاكات الحقوق االقتصادية واال   

فلسطيني تُحترم فيه الحريات العامة وحقوق اإلنسان، ومبادئ سيادة القانون وفصل السلطات، وذلك من خالل متابعة العمل مـع                   
وتهتم الوحدة كذلك بنشر الوعي القانوني في أوسـاط         . انالمجلس التشريعي الفلسطيني، وضمان تساوقها مع معايير حقوق اإلنس        

المجتمع الفلسطيني، سيما بين المحامين، حيث تزودهم بالمعلومات واألدوات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل دورات                 
  .تدريبية متطورة

ها من كون نشر الوعي والثقافة بحقـوق         تنطلق وحدة التدريب واالتصال المجتمعي في عمل       :وحدة التدريب واالتصال المجتمعي    -3
وهي تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين الفلسطينيين بهـذه          . اإلنسان إحدى الوسائل األساسية في الدفاع عن حقوق اإلنسان        

ة ولتحقيق هذا الغرض تقوم الوحدة بتنظيم دورات تدريبية متخصـص         . الحقوق، سيما بين الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني       
كما تشرف الوحـدة علـى   . ومحاضرات وأيام عمل دراسية في حقوق اإلنسان والديمقراطية، مستهدفةً فئات مختلفة في المجتمع        
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في الجامعات الفلسطينية، والذي يقوم بموجبه طالب الجامعات بنـشر الـوعي بحقـوق اإلنـسان                " تعليم األقران "تنظيم برنامج   
ى ذلك عمل الوحدة المتواصل على تمكين المواطنين الفلسطينيين، وزيادة قدرتهم علـى             يضاف إل . والديمقراطية داخل جامعاتهم  

تحديد أولوياتهم، والضغط على صناع القرار الفلسطينيين من أجل توجيه السياسات العامة نحو مراعاة واحترام حقوق اإلنـسان،       
كما .  وورشات العمل التي تنظمها    "واجه الجمهور "مج  وحل المشكالت التي تسبب معاناة للمواطنين، وذلك من خالل لقاءات برنا          

تسعى الوحدة إلى تعزيز االتصال مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته، وتوجيه وسائل اإلعالم نحو العمل على تعزيـز حقـوق                    
 .اإلنسان

ة للمؤسسات الرسـمية وغيـر       تهدف وحدة المساعدة الفنية والتحشيد إلى تقديم المساعدة الفني         :وحدة المساعدة الفنية والتحشيد    -4
الرسمية التي تعمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل دراسة حالة هذه الحقوق علمياً، ومتابعة                  

كما تسعى هذه الوحدة إلى العمل المستمر علـى تحليـل موازنـة الـسلطة الوطنيـة                 . نتائج البحث العلمي عبر قنوات مختلفة     
نية، والتحقق من أن أوجه صرف األموال العامة يراعي احتياجات إعمال أعلى مستوى ممكـن مـن تمتـع المـواطنين      الفلسطي

ويشكل تحشيد الدعم الشعبي والدولي للمطالبة بإعمـال        . الفلسطينيين بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن      
 .وحدةهذه الحقوق أحد األهداف التي تسعى إليها ال

 
 يعمل مركز الميزان على تطوير مكتبة في مقره الرئيسي في معسكر جباليا، حيث تعد المكتبة األولى من نوعها فـي محافظـة                       :المكتبة

وتحتوي المكتبة على العديد من النصوص والمراجع والمصادر ذات الصلة بحقوق اإلنسان والقـانون الـدولي واإلنـساني،                  . شمال غزة 
ويتوقع من هذه المكتبة أن تسهم في نشر الـوعي          . قراطية، والقضايا االجتماعية واالقتصادية باللغتين العربية واإلنجليزية      والتنمية، والديم 

  .والثقافة بحقوق اإلنسان، وأن تشجع البحث العلمي حول حقوق اإلنسان في المنطقة
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  مقدمــــة
  

ألربعاء الموافـق للخـامس     فلسطينيون، صباح يوم ا   توجه الناخبون ال  حتلة،  في ثاني انتخابات تشريعية تجري في األراضي الفلسطينية الم        
. ، إلى صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم الختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني           2006يناير  / والعشرين من شهر كانون الثاني    

، وحالت جملة من العوامل المتداخلـة دون        1996يناير  / لثانييذكر أن االنتخابات التشريعية األولى جرت في العشرين من شهر كانون ا           
  . 2001إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المفترض، أي في شهر كانون الثاني يناير 

  

م إلجـراء   وأثارت االنتخابات التشريعية جدالً واسعاً في الحياة السياسية الفلسطينية، سواء لجهة توقيت إجراءها، أو لجهة القانون المـنظ                 
ونظراً للظروف السياسة الطارئة، التي أحدثها رحيل الرئيس ياسر عرفات، اضطر الفلسطينيون إلى             . االنتخابات والنظام االنتخابي المعتمد   

إجراء االنتخابات الرئاسية تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولم يكن باإلمكان أن يتزامن اجراء االنتخابـات التـشريعية مـع االنتخابـات                     
  . لرئاسية، بالنظر إلى الجهد التحضيري واالستعدادات الكبيرة التي يتطلبها إجراء االنتخابات التشريعيةا

، إال أن رفـض المجلـس       2005يوليـو   / وكان من المقرر إجراء االنتخابات التشريعية يوم األحد الموافق للسابع عشر من شهر تمـوز              
، خاصة تلك المتعلقة    2004لسنة  ) 4( وتعديالته التي جرت في القانون رقم        1995لسنة  ) 13(التشريعي إدخال تعديالت على القانون رقم       

  .بالنظام االنتخابي حال دون ذلك
وأمام إصرار المجلس التشريعي على رفض إدخال تعديالت على النظام االنتخابي تفضي إلى تبني النظام المختلط الذي يزاوج بين نظامي                    

. إلى إصدار مرسوم رئاسي، أجل بموجبه إجراء االنتخابات التشريعية الثانيـة          ) أبو مازن (يس محمود عباس    الدوائر والقوائم، اضطر الرئ   
، موعد االنتخابات المحدد، فيما نـصت المـادة         2005مارس  / حيث ألغت الفقرة األولى من المرسـوم، الذي صـدر في الثالث من آذار           

  .ئاسي، حال استكمال اإلجراءات القانونية الالزمةالثانية على أن الموعد الجديد سيحدد بمرسوم ر
  

أثار قرار الرئيس أبو مازن القاضي بتأجيل االنتخابات سخط األحزاب والقوى السياسية، التي أشار بعضها إلى أن تأجيل االنتخابات هـو                     
، الذي  1إعالن القاهرة ) لتفاهمات(ماته وفقاً   خطوة على طريق إلغائها، فيما دافع الرئيس عن خطوته، وأكد أنها تأتي في سياق احترام التزا               

  .يحدد موعد إجراء االنتخابات، وطبيعة النظام االنتخابي الذي يجب اعتماده
  

 بشأن االنتخابات، وضمنه جملة من التغييـرات سـواء المتعلقـة            2005لسنة  ) 9(وبعد مخاض عسير أقر المجلس التشريعي قانون رقم         
ام االنتخابي، وبالفعل توجه الناخبون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى صناديق االقتراع، التي              بالسجل االنتخابي، أو بالنظ   

، لإلدالء بأصواتهم الختيار أعضاء المجلـس التـشريعي         25/1/2006فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح يوم األربعاء الموافق           
  .الفلسطيني

  

 وعلى الرغم .يوم االقتراعوق اإلنسان أصدر بياناً صحفياً ضمنه تقييمه األولي لمجريات العمليات االنتخابية في وكان مركز الميزان لحق
 6:30 األولية، أن عمليات االقتراع التي بدأت منذ الساعة من نسبة المشاركة المرتفعة من قبل الناخبين، فقد أكدت تقارير مراقبي المركز

وعبر المركز في تقييمه . نظيم ووضوحاً وشفافية في كافة اإلجراءات التي اتبعتها اللجنة المركزية لالنتخاباتصباحاً، عكست دقة الت
  . األولي عن رضاه عن أداء لجنة االنتخابات المركزية ومستوى التنسيق العالي الذي تميزت فيه

  

 جوهرية بطابعها، حيث كان التجاوز األبرز هو استمرار أشكال وحسب تقارير مراقبي المركز الميدانية فإن التجاوزات التي حدثت لم تكن
 الكبير على مراكز ومحطات االقتراع فإن ذلك لم يؤثر على سالسة مراكز االقتراع، وبالرغم من اإلقبالالدعاية االنتخابية عند أبواب 
  . العملية التي اتسمت بالهدوء

  

                                                 
، إثر ثالثة أيام من احلوار مجعت الفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية للتوافق على مجلة من القضايا الوطنية، خاصة موضـوع التهدئـة،                      2005مارس  / ذارصدر إعالن القاهرة يف منتصف شهر آ       1

  .2005يوليو / شهر متوزوتضمن اإلعالن التزام السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس الفلسطيين حممود عباس، إجراء االنتخابات التشريعية يف السابع عشر من 
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اقبيه األولية حول التجاوزات التي حدثت يوم االقتراع، يرى أن االنتخابات جرت وفقاً وأكد المركز في بيانه أنه وبعد مراجعة تقارير مر
للقانون واللوائح المنظمة، وأن كافة التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز لم تكن مؤثرة، بشكل ينتقص من جوهر االنتخابات الحرة 

  . والنزيهة
ه لجنة االنتخابات المركزية وطواقمها، في اإلعداد والتجهيز للعمليات االنتخابية، كما ثمن وأشاد المركز في بيانه بالجهد الكبير الذي بذلت

  .عالياً سالسة األداء والمهنية العالية التي تميزت بها طواقم اللجنة
  

ين جميعاً، على روح وهنأ المركز الشعب الفلسطيني الذي أبدى حرصاً ومسئولية كبيرة في ممارسة حقه الديمقراطي، كما هنأ المتنافس
  . المسئولية وااللتزام التي تحلو بها، حيث عكسوا صورة عبرت عن حضارية الشعب الفلسطيني

هذا وبعد انقضاء نحو شهر على إجراء االنتخابات التشريعية، يصدر المركز تقريره الشامل حول تقييمه النهائي لالنتخابـات التـشريعية                    
عاليات التي نفذها المركز في حملته للرقابة على االنتخابات، وجهده البناء فـي حـث النـاخبين علـى               الثانية، ويتضمن التقرير مجمل الف    

  .المشاركة الفاعلة في االنتخابات التشريعية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في االنتخابات
  

ترة الممتدة منذ الثالث من كانون الثاني ينـاير         ويفرد التقرير جزءاً خاصاً حول مراقبته على حمالت الدعاية االنتخابية، التي جرت في الف             
  . وحتى صباح الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وحصيلة التجاوزات التي رصدها لمحددات القانون للحمالت الدعائية2006

  

داخل مراكـز ومحطـات     كما يأتي التقرير على ذكر كافة المالحظات والشكاوى الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها مراقبو ومنسقو المركز                 
  .االقتراع، أو لدى مكاتب لجنة االنتخابات المركزية في دوائر قطاع غزة االنتخابية الخمس

والمركز إذ يخلص في تقييمه النهائي إلى أن االنتخابات كانت حرة ونزيهة، فإنه يجد لزاماً عليه أن يورد مالحظاته وشكاويه كافة، مـن                       
في فلسطين ونشر الوعي بقضايا االنتخابات، فيما يورد التقرير أسس حرية ونزاهة االنتخابات كي يقـف                باب تعزيز التجربة الديمقراطية     

  .المواطن على المنطلقات التي تحكم تقييم المركز في الحكم على عملية االنتخابات ونتائجها
  
  



 7

  :حملة المرآز للرقابة على االنتخابات
  

 اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبالنظر إلى أهمية االنتخابات العامة التي جرت             من منطلق سعيه لحماية وتعزيز احترام حقوق      
وجاء رد لجنة االنتخابات المركزية . ، سعى المركز إلى التسجيل كهيئة مراقبة محلية   2006يناير  / في الخامس والعشرين من كانون الثاني     

وكان .  على االنتخابات الرئاسية وترغب في المراقبة على االنتخابات التشريعية         تي راقبت بسريان مفعول االعتماد القديم للهيئات المحلية ال      
  .14/8/2004المركز اعتمد كهيئة مراقبة محلية بتاريخ 

  
  التحضير للحملة

  

مراقبـاً،  ) 500(، حيث تمكن من تجنيـد       2005أطلق مركز الميزان لحقوق اإلنسان حملته للرقابة على االنتخابات، في بداية شهر مايو              
  . 2005وتلقى المركز بطاقات اعتمادهم كمراقبين محليين من لجنة االنتخابات المركزية في شهر سبتمبر من العام 

كما نظم  . مراقباً على محطات ومراكز االقتراع، وراعى في توزيعهم البعد الجغرافي         ) 388(عليه وضع المركز خطة وزع على أساسها        
والمحددات القانونية للعمليات االنتخابيـة، واللـوائح        دورة خصصت للرقابة على االنتخابات    ) 15(، من بينها    دورة تدريبية ) 20(المركز  

دورة استهدفت مراقبي مركز الميزان فيما اسـتهدفت األخريـات          ) 11(وقواعد السلوك، التي أعدتها لجنة االنتخابات المركزية، من بينها          
  .مراقبين من مؤسسات أخرى

دورات استهدفت منسقي ومشرفي حملة المركز للرقابة على االنتخابات، تناولت مواضـيع مختلفـة كالديمقراطيـة                ) 5(ركز  كما نظم الم  
  .وسيادة القانون، وعالقة االنتخابات بحقوق اإلنسان، ودور المجلس التشريعي، وعالقة عمل المجلس التشريعي بحقوق اإلنسان

  
  تخاباتتوسيع وتعزيز المشارآة الشعبية في االن

  

وتنوعت نشاطات المركز في حملته المعدة للرقابة على االنتخابات، حيث تضمنت مجموعة كبيرة من النشاطات، سواء المتعلقـة بحـث                    
وتـوعيتهم بمحـددات قـانون    . الناخبين على المشاركة، أو توعية الناخبين بطبيعة الدور المنوط بنواب الشعب في المجلـس التـشريعي      

 التي تحدد األصول الصحيحة لمراحل العملية االنتخابية كافة، بما في ذلك حمـالت الدعايـة االنتخابيـة              2005لسنة  ) 9(االنتخابات رقم   
  .للمرشحين، والجرائم االنتخابية وآلية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة واألميين

  
  لقاءات جماهيرية مفتوحة ومناظرات

  

ن حملته، الهادفة إلى توسيع وتعزيز المشاركة الشعبية في االنتخابـات، فـي الثالـث               أطلق مركز الميزان لحقوق اإلنسا     وفي هذا السياق  
وتضمنت حملة المركـز للتوعيـة      . ، وسعى إلى تنفيذها قبل الفترة المحددة للدعاية االنتخابية        2005نوفمبر  / والعشرين من تشرين الثاني   

نحو توسيع وتفعيل المشاركة الـشعبية فـي        " ماهيرياً مفتوحاً تحت عنوان   لقاء ج ) 27(وحث الناخبين على المشاركة في االنتخابات تنظيم        
، وتوزعت هذه اللقاءات على دوائر قطاع غزة االنتخابية الخمس، ووصلت إلى مختلف التجمعات السكنية ال                "االنتخابات البرلمانية القادمة  

كما استهدفت فئات وشرائح متنوعة من الجمهور       . عات الفلسطينية باإلضافة إلى الجام  , سيما مخيمات الالجئين والمناطق المهمشة والفقيرة     
  .الفلسطيني، السيما النساء والمعوقين والعمال

  

هذا وسعى المركز إلى خلق منبر لمرشحي الدوائر ومرشحي القوائم الحزبية لشرح برامجهم، عبـر تنظيمـه ألربعـة منـاظرات بـين                       
وشـكلت هـذه   . جمهور الناخبين لالطالع عن كثب على برامج المرشـحين المتنافـسين        المرشحين المتنافسين، األمر الذي شكل فرصة ل      

 فرصة سانحة للضغط على المرشحين لتطوير برامجهم بما يأخذ في االعتبار حقوق اإلنسان، السيما االقتصادية واالجتماعيـة                المناظرات  
معيشة المتدهورة، وبأوضاع خدمات الصحة والتعليم والـسكن،        والثقافية، من خالل استعراض برامجهم، وإذا ما كانت تعنى بمستويات ال          

  . الخ...واستراتيجياتهم للتخفيف من حدة البطالة وحماية العاطلين عن العمل 
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  مطبوعات توعوية

  

ليـة  وفي سياق توعية الناخبين أصدر المركز كتيباً تضمن شرحاً وافياً لدور المجلس التشريعي، ولمجمل اإلجـراءات المتبعـة فـي عم                    
  .2005لسنة ) 9(االقتراع، وأعاد نشر قانون االنتخابات رقم 

  
  الرقابة على الحمالت الدعائية

  

صمم المركز استمارة لرصد تجاوزات المحددات القانونية في الحمالت االنتخابية، وأعد قاعدة بيانات محوسبة تـؤمن سـهولة وسـرعة                    
  . الدعاية االنتخابيةاسترداد المعلومات، وذلك للرقابة بفعالية على حمالت

  

كما أعد المركز نماذج خاصة، لغرض تنظيم وتسهيل عملية المراقبة وتوحيد طرق جمع المعلومات بشكل منظم، حيث أعد نموذجاً موجزاً                    
خاصـاً  وأعد نموذجـاً    . يوثق من خالله المراقبون مالحظاتهم كافة في يوم االقتراع، ما يسهل حصر عدد الشكاوى الشفوية وموضوعها               

على أن يتم استخدام النموذج المعـد مـن قبـل لجنـة             , بإجراءات افتتاح مراكز االقتراع وآخر خاص بإجراءات إغالق مراكز االقتراع         
  . االنتخابات المركزية فيما يتعلق بالشكاوى المكتوبة

اكز االقتراع، ما يوفر للمركز صورة واضحة       قام المركز باعداد نموذجاً خاصاً لجمع نتائج االنتخابات من كافة محطات ومر           , إضافة لذلك 
عن النتائج الخاصة بمرشحي دوائر قطاع غزة، ومجموع ما حصلت عليه القوائم المتنافسة في محافظات غزة قبل أن يتم إعالنها بـشكل                      

  .أولي من قبل لجنة االنتخابات المركزية
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  :شروط االنتخابات الحرة والنزيهة
  

ئات المراقبة المحلية في الرقابة على االنتخابات البد أن نتناول األسس الالزمة إلجـراء انتخابـات حـرة                  وقبل الخوض في تقييم دور هي     
  :ونزيهة ومدى توافرها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، وجملة اإلجراءات التي اتبعتها لجنة االنتخابات المركزية

  
 : إتاحة المراقبة .1

  

نص عليها قانون األسس الضرورية لحرية ونزاهة االنتخابات، وقد  واحدة منلمحلية والدولية على االنتخابات  المراقبة ا إتاحةعتبرت
وإعماالً .  أحد مسئوليات لجنة االنتخابات المركزيةاعتماد وتسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليينيعد ,  وحسب القانون.االنتخابات

مراقبة العمليات االنتخابية للمراقبين المحليين والدوليين، إذ بلغ عدد الهيئات المحلية المعتمدة لمركزية  لجنة االنتخابات اللقانون أتاحت
هيئة محلية في قطاع غزة فقط، بينما تجاوز عدد المراقبين المحليين ) 124(كهيئات مراقبة محلية لدى لجنة االنتخابات المركزية 

 عدد المراقبين الدوليين المعتمدين من قبل اللجنة رشحين المستقلين والقوائم االنتخابية، فيما وصلمراقباً وعدد مشابه لوكالء الم) 11000(
 . مراقبا850ً إلى 14/5/2005بتاريخ والذي تم فتح باب اعتمادهم كمراقبين دوليين 

 مراقباً، 241بين لالتحاد األوروبي  مؤسسات دولية وحكومات دول عربية وأجنبية، حيث بلغ عدد المراقالمراقبون الدوليون علىوتوزع 
 مراقباً تابعين للحكومة 60، وأكثر من )الواليات المتحدة األمريكية( مراقباً للمؤسسة الدولية الديمقراطية ومركز كارتر 120وحوالي 
 مراقباً من 15 وما يزيد عن  مراقباً من جنوب إفريقيا،20، وأكثر من )إيطاليا" (حركة من أجل السالم" مراقباً تابعين لـ75الكندية، و

 صعيد الدول العربية، فقد تم اعتماد عدد من المراقبين التابعين أما على مراقباً من الوفد الروسي للرقابة، 27وزارة الخارجية التركية، و
  .للمملكة األردنية الهاشمية، والقنصلية المصرية

 
 : الحق في حرية الرأي والتعبير .2

  

ولذلك  يجب توطيد حماية الحق في التعبير عن األفكار .  آلية الغرض منها هو التعبير عن اإلرادة السياسية للشعبالعملية االنتخابية هي 
  .األمر الذي يشمل الحق في نقد األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة، وطرح برامج شاملة. 2الحزبية خالل فترة االنتخابات
 في اعتناق رأى سياسي أمراً حتمياً في سياق االنتخابات نظراً الستحالة التأكيد الرسمي لإلرادة الشعبية في وتعد الحرية غير المشروطة

  . 3بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود بأي طريقة
 

 : الحق في حرية الوصول إلى المعلومات .3
  

ة ونزاهة االنتخابات، كما أنه من الشروط التي تجعل العملية يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات من الشروط الضرورية لحري
االنتخابية فاعلة وحقيقية من جهة حق الناخبين في التعرف على برامج المرشحين، وعلى النظام االنتخابي واإلجراءات المتبعة في يوم 

ل دور الرقابة على االنتخابات، ويشمل ذلك ومن جهة أخرى يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات شرطاً ضرورياً لتفعي. االقتراع
إتاحة الحق في االطالع على مشاريع القوانين، والمراسيم الرئاسية واللوائح المنظمة التي تعدها اللجنة، وكافة المعلومات المتعلقة بخريطة 

  .ل محكمة لمراقبة العمليات االنتخابيةمراكز ومحطات االقتراع، مما يتيح الفرصة أمام هيئات الرقابة المحلية والدولية لوضع خطة عم
 

 : الحق في التجمع السلمي .4
  

يجب احترام حق التجمع حيث إن التجمعات الجماهيرية والعامة والتجمعات السياسية تشكل جزءا ال يتجزأ من العملية االنتخابية وتتيح آلية 
أي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في ويصبح الحق في حرية الر. 4فعالة لنشر المعلومات السياسية على الجمهور

حرية التجمع السلمي حقوقاً محوريةً، ترتكز عليها مجمل الفعاليات، في المرحلة المحددة للدعاية االنتخابية، حيث تفقد عمليات الترويج 
                                                 

  .7حقوق اإلنسان واالنتخابات، مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الفصل الثالث صفحة  2

 .7املرجع السابق صفحة  3

  .8 المرجع السابق صفحة  4
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ذه الحقوق، التي تشكل في الوقت نفسه سمات للبرامج االنتخابية، وكل الفعاليات المخصصة لهذا الغرض قيمتها دون إعمال وحماية ه
  .أساسية ألي مجتمع ديمقراطي

 
 : الحق في تكوين الجمعيات .5

  

واحترام هذا الحق هو أمر حيوي أثناء العملية االنتخابية , يشمل هذا الحق بوضوح الحق في تكوين المنظمات السياسية والمشاركة فيها
االنضمام إليها يمثل واحدة من أهم الوسائل التي يمكن أن يشارك بها الشعب في العملية نظرا ألن القدرة على تكوين أحزاب سياسية و

وكما هو معلوم فإن الحمالت . هذا ويشكل الحق في تكوين الجمعيات واألحزاب والمنظمات أساساً للمجتمع الديمقراطي. 5الديمقراطية
تفقد جديتها وتصبح مفرغة من محتواها في حال لم تكن هناك أحزاباً تتنافس كما أنها , الدعائية ال تنشط إال في ظل منافسة بين األحزاب

 تصبح أقرب إلى -في حال جرى تقييد هذا الحق  - في الحصول على أصوات الناخبين، هذا باإلضافة إلى أن مجمل العمليات االنتخابية 
كما أن االنتخابات تفقد دورها كآلية . نتخابات الحرة والنزيهةالهمروجة اإلعالمية والديكور الذي يجمل وجه النظام السياسي منه إلى اال

 .للتداول السلمي للسلطة في ظل غياب أحزاب وجمعيات سياسية
  

 الشروط الضرورية، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما تلعب الرقابة المحلية دوراً محورياً              احدىتعتبر مراقبة العمليات االنتخابية     
 المتنافسين المفترضة بتزوير االنتخابات أو نزاهتها، وهنا البد لنا من التعرف على مفهوم مراقبة االنتخابات، واألسس                 في دحض إدعاءات  

ـ    ال بحيثوالشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في المراقبين وهيئات المراقبة، كي تكون رقابة حقيقية،                ة المحليـة دور     تلعب الرقاب
  .ظام السياسيميل وجه النجشاهد الزور لت

  
 :دورية االنتخابات .6

  

يعتبر مبدأ دورية االنتخابات من المبادئ األساسية، التي تعطي االنتخابات أبعادها الحقيقية كطريقة للتعبير عن الرأي وكشكل من أشـكال                    
ـ       . إعمال الحق في المشاركة في إدارة شئون البالد والحق في المشاركة السياسية            ات كأسـاس لألنظمـة     ويبـرز مبـدأ دوريـة االنتخاب

ويسهم احترام مبدأ دورية االنتخابات في إتاحة الفرصة أمام المواطنين          . الديمقراطية، التي تعتمد االنتخابات أسلوباً للتداول السلمي للسلطة       
  .ي على تحقيقهافي استخدام حقهم في مسائلة ممثليهم، وبالتالي يلعب دوراً مؤثراً في ضمان احترام المتنافسين لوعودهم والعمل الجد

  
  :مبدأ سرية االقتراع 

 التي ال غنى عنها إلجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويسهم انتهاك الحق فـي سـرية                ريعد مبدأ سرية االقتراع من المبادئ الرئيسة والمعايي       
االبتزاز والرشاوى االنتخابية،   االقتراع في تعطيل إرادة الناخبين الحرة، حيث يصبح الناخب عرضة للمعاقبة،  فيما تكثر حاالت التهديد و                

  .فيما لو انتهك هذا الحق، األمر الذي من شأنه المساس بمبدأ االنتخابات الحرة والنزيهة
  

  :االقتراع العام المتساوي 
) ل شـخص صوت واحد لك(يشكل االقتراع العام المتساوي مبدًأ أساسياً الضمان نزاهة االنتخابات وحريتها، وهو المبدأ المعبر عنه بمقولة               

إذ أن ضرب هذا المبـدأ يفـضي إلـى مـنح         . ودون ضمان هذا المبدأ تصبح االنتخابات عملية شكلية ال عالقة لها بإرادة الناخبين الحرة             
أشخاص الحق في التصويت أكثر من مرة، وبالتالي ستصبح أصواتهم أكبر من حجم تمثيلهم في المجتمع، وبالتالي يشكلون أغلبية ليـست                     

ومن ناحية  . عليه يصبح ضمان االقتراع العام المتساوي أهد أهم األسس النتخابات نزيهة ولرقابة فاعلة            . ون نتائج االنتخابات  حقيقية ويقرر 
أخرى يمكن أن تسهم بعض القرارات أو اإلجراءات في حرمان فئة اجتماعية أو منطقة جغرافية من حقها في االنتخاب، وهذا أمـر مـن                        

  .ة من محتواها الديمقراطي، ويجعلها تعبيراً عن إرادة فئة من المواطنيين دون غيرهاشأنه أيضاً أن يفرغ العملي
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وفي هذا السياق يلعب وجود سجل محدث للناخبين، ضرورة وأساس إلجراء االنتخابات الحرة والنزيهة، خاصة في ظـل غيـاب سـجل                      
 المؤسسات بما في ذلك لجنة االنتخابات المركزية، وتحقـق          محدث ودقيق لألحوال المدنية، وهو األنر الذي طالب فيه المركز وغيره من           

  .في االنتخابات التشريعية
  

   المراقبة على االنتخابات
  

اإلجرائية التي تسبق العمليات االنتخابية، وهذا يشمل مراقبة القـانون المـنظم             مراقبة االنتخابات، هي عملية تتبع منتظم لكافة التطورات       
اً بتشكيل لجنة االنتخابات المركزية ومدى حيادتيها واستقاللها، ومراقبة كافة القرارات التي تصدر عـن لجنـة              والمراسيم الرئاسية، مرور  

ثم تبدأ عملية   . االنتخابات، ومدى احترامها للقانون، وإذا ما كانت تنطوي على تمييز يحرم فئة من المواطنين حقهم في الترشح واالنتخاب                 
ر مجمل العمليات االنتخابية بدء من عملية تسجيل الناخبين وانتهاء بإعالن النتائج وما بينهما من نشر سجل                 الرصد والمتابعة الميدانية لسي   

الناخبين االبتدائي والنهائي وفترة الترشيح والطعن والمدة المحددة لحمالت الدعاية االنتخابية وافتتاح مراكز االقتـراع وسـير عمليـات                   
علـى ان يـتم     .  الحبر االنتخابي ومرافقة األميين، وإغالق مراكز االقتراع وعمليتي فرز وعد األصوات           االقتراع وما يشمله من استخدام    

جمع المالحظات من قبل المراقبين المدربين على مراقبة العمليات االنتخابية، وإصدار التقـارير والمالحظـات حـول سـير العمليـات                     
ي حال رصد أي تجاوز للقانون من قبل موظفي لجنة االنتخابات أو المرشحين المتنافسين       كما يجري االتفاق على آلية للمتابعة ف      . االنتخابية

   .أو وكالئهم، وتبدأ هذه اآللية من مخاطبة لجنة االنتخابات نفسها وتنتهي بالتوجه إلى محكمة قضايا االنتخابات
  
  
  
  

 :هدف الرقابة على االنتخابات 
التحقق من عدم ارتكاب أي تاجاوزات من شأنها أن تحبط عملية تعبير النـاخبين عـن إرادتهـم                  تهدف عمليات المراقبة على االنتخابات إلى       

دى تأثير هـذه التجـاوزات      وهذا يعني رصد كافة التجاوزات والتحقق من م       . بحرية، وأن النتائج النهائية كانت تعبر عن إرادة الناخبين الحرة         
  :، وذلك عبر اآلتيزاهة والحرية عليها، أو التشكيك بنتائجها النهائية، وإضفاء صفة النيجة النهائية لالنتخاباتعلى النت

 وتتبع منظم لمجمل اإلجراءات والعمليات عبر مراحل العمليات االنتخابية المختلفة، السيما تلك التي ترافق عمليات رصد .1
  .االقتراع

  .ر اليوم االنتخابي على مدا- إن وجدت – الحد من التجاوزاتالتقدم بالشكاوى والمالحظات بهدف  .2
، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء تزويد الجهات المعنية بالمالحظات حول سير العملية االنتخابية، والقرارات التي يتم اتخاذها .3

 . للطعن في قرارات لجنة االنتخابات أو في النتيجة النهائية

  
  :اإلشراف على االنتخابات وإدارتها

  

 في المرسوم الرئاسـي رقـم   زية إثر تعيين السيد حنا موسى ناصر رئيساً للجنة االنتخابات المركزية، وذلكتشكلت لجنة االنتخابات المرك  
، الـصادر بتـاريخ     7)15(، وبنـاء علـى المرسـوم رقـم          10/10/2002، الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات بتـاريخ          6)14(

 بشأن تشكيل لجنة االنتخابات التي      2005لسنة  ) 9(، والقانون رقم    1995 لسنة) 13(، والذي جاء انسجاماً مع القانون رقم        27/10/2002
 أناط مهمة إدارة العمليـة االنتخابيـة        2005لسنة  ) 9(يذكر أن قانون االنتخابات رقم      .  من قانون االنتخابات  ) 18(نص ت عليها المادة     

                                                 
  ).1( ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم 6
 )2(ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم  7
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ت المركزية وحدد صالحياتها والمهام المنوطة بها حيـث تـنص           واإلشراف عليها بلجنة االنتخابات المركزية، ونظم تشكيل لجنة االنتخابا        
  :على) 19(المادة 

تعتبر لجنة االنتخابات الهيئة العليا التي تتولى إدارة االنتخابات واإلشراف عليها وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخـاذ                    .1
  .جميع اإلجراءات الالزمة لضمان نزاهتها وحريتها

 ، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين ، وكبار األكاديميين والمحاميين ذوي الخبـرة،                خابات من تسعة أعضاء   تتألف لجنة االنت   .2
  .وتكون والية أعضاء اللجنة أربع سنوات من تاريخ تشكيلها

  .يتم تعيين أعضاء لجنة االنتخابات بمرسوم رئاسي .3
  .عضاء التسعة من قبل الرئيس وفي ذات المرسوم الرئاسييتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة االنتخابات من بين األ .4

  : على)22(هذا وكرس القانون حياد واستقاللية لجنة االنتخابات المركزية حيث تنص المادة رقم 

  .تتمتع لجنة االنتخابات بصفتها جهازاً دائما بشخصية اعتبارية، واستقالل إداري ومالي .1
  ز مالي مستقل في الموازنة العامةتخصص للجنة االنتخابات موازنة ترد كمرك .2
بعد انتهاء االنتخابات تقوم لجنة االنتخابات بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خالل مدة ثالثة أشهر من إعـالن النتـائج                       .3

 .النهائية لالنتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس

تتمثل مهام وصالحيات لجنة االنتخابات فيما      : على) 23(زية، حيث تنص المادة     هذا وحدد القانون مهام وصالحيات لجنة االنتخابات المرك       
  :يلي

  .العمل على تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه بما يحقق الغايات المقصودة منه .1
  .إعداد مشاريع األنظمة وفقا ألحكام هذا القانون تمهيدا إلصدارها .2
المسلكية واألصول الواجب إتباعها لـدى تواجـدهم فـي اللجـان       والوكالء تحدد المبادئ    وضع وثيقة شرف خاصة بالمراقبين     .3

  .ومراكز االقتراع
  .وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها .4
  .تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتبها المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر االنتخابية .5
  .حضير لالنتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل اإلشراف عليهااتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للت .6
  .اإلشراف على إدارة وعمل مكاتب الدوائر االنتخابية ومكتب االنتخابات المركزي ومراقبة تنفيذها ألحكام هذا القانون .7
  .تعيين أعضاء مراكز التسجيل ومراكز االقتراع .8
  .صية من مكاتب الدوائر االنتخابيةالموافقة على مواقع مركز التسجيل ومراكز االقتراع بتو .9

  .تسجيل القوائم االنتخابية والرموز الدالة على كل منها ، واعتماد الرموز الدالة على القائمة االنتخابية .10
الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليوميـة                  .11

  .المحلية
  .م حمالت تثقيف مدني وإعالمي للناخبينتنظي .12
  .البت في االعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم االنتخابية .13
  .إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية بما في ذلك تسجيل الناخبين .14
  . القوائم االنتخابية ومرشحي الدوائرالموافقة على اعتماد وكالء .15
إعادة االنتخاب في أي مركز من مركز االقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة االنتخاب فـي أي دائـرة                         .16

  .انتخابية
  .إعالن نتائج االنتخابات النهائية .17
  .ممارسة أي صالحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون .18
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ل القانون بالتفصيل مواصفات أعضاء لجنة االنتخابات المركزية، آلية الطعن في قرارات اللجنة، وتـشكيل مكتـب االنتخابـات     هذا وتناو 
  .المركزي، وتشكيل مكاتب الدوائر االنتخابية وصالحياتها، ولجان مراكز االقتراع

  

  :محكمة قضايا االنتخابات
  

 بشأن االنتخابات، وبناءاً على مرسوم الرئيس 2005لسنة ) 9(من قانون رقم ) 29(ادة تشكلت محكمة قضايا االنتخابات انسجاماً مع الم
، وأوكل المرسوم رئاسة المحكمة 8، الذي حدد عدد أعضاء المحكمة بأنها تتكون من رئيس وثمانية أعضاء31/10/2005الصادر بتاريخ 

محمد ، حسن الجدبة، علي الفرا، مصطفى القاق، فتحي أبو سرور ،سعد شحيبر، أمين وافية األستاذعضوية ب، وشرار ألستاذ عيسى أبول
  .محمد الحاج ياسين، العمر

األستاذ القاضي أمين وافي من عضوية محكمة قضايا االنتخابات ليتمكن من  12/12/2005وأعفى المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 
  .9حل محله األستاذ القاضي سراج الخزندارأأداء فريضة الحج، و

األستاذ القاضي سعد ، 26/12/200510وحدث تغيير على رئاسة المحكمة وعضويتها، بعد أن عين المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 
  .القاضي هاني الناطور، وضي رفيق زهداالق ن في المحكمة وهما، وعين عضوان جديداشحيبر رئيسا لمحكمة قضايا االنتخابات

،  آلية انعقاد المحكمة، ومقر انعقادها، 2005لسنة ) 9(من قانون االنتخابات رقم ) 35، 34، 33، 32، 31، 30(هذا وحددت المواد 
  .وإجراءات المحكمة واختصاصها، والمدد الخاصة بتقديم الطعون والبت فيها، والتمثيل أمام المحكمة

  
  :اإلطار القانوني ومالمح النظام االنتخابي

  

 والذي أدخل   ،2005يونيو  /  الذي أقره المجلس التشريعي في الثامن عشر من حزيران         ،2005نة  لس) 9(جرت االنتخابات وفقاً لقانون رقم      
، وتعديالته  1995لسنة  ) 13(م  ى قانون االنتخابات الذي جرت بناء عليه االنتخابات التشريعية األولى وهو القانون رق            تعديالت جوهرية عل  

  .2004لسنة ) 4(في القانون رقم 
  

  :خابات الجديد عن سابقه في قضيتين أساسيتينوتميز قانون االنت
األولى هي في التغيير الجوهري، الذي جاء في سياق االستفادة من تجربة االنتخابات الرئاسية، حيث حدد القانون الجديد السجل االنتخابي                    

ون السابق والذي اعتمد الـسجل االنتخـابي        بأنه السجل الذي تعده لجنة االنتخابات المركزية، وبذلك فقد أسقط الشق الذي كان اعتمده القان              
وكان لهذا التغيير أثره اإليجابي علـى سـير العمليـات           . على أنه سجل الناخبين الذي أعدته لجنة االنتخابات المركزية، والسجل المدني          

  .االنتخابية في يوم االقتراع، وسد الطريق على التجاوزات التي تتيح لألفراد التصويت أكثر من مرة
  

ثانية في تعديل النظام االنتخابي، والذي لعب دوراً في توسيع المشاركة السياسية وأتاح فرصاً كبيرة لألحزاب الصغيرة للفوز بمقاعـد                    وال
والـذي أتـاح    . في المجلس التشريعي، وهو اعتماد القانون للنظام االنتخابي المختلط، الذي زاوج بين نظامي األغلبية والتمثيـل النـسبي                 

  .من إجمالي عدد األصوات الصحيحة أن تتمثل في المجلس التشريعي% 2 كل قائمة تحظى بما نسبته الفرصة أمام
  

 ويخصص -  دوائر في قطاع غزة)5( دائرة منها في الضفة الغربية و)11 (- 11 دائرة انتخابية16م الوطن إلى ، يقساألغلبيةنظام ل اًفقوو
  .في حين يعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة حسب نظام التمثيل النسبي. دد سكانهالكل منها عدد من المقاعد النيابية نسبة إلى ع

                                                 
  .)3(راجع امللحق رقم ملزيد من التفاصيل  8
  .)4(ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم  9

  .)5(ملزيد من التفاصيل الراجع امللحق رقم  10
  .)6(ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم  11
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عضواً وفقاً ) 88(عضواً بدالً من ) 132(كما أدخل القانون الجديد تعديالً على عدد أعضاء المجلس التشريعي، بحيث أصبح عددهم 
  .عضواً وفقاً لنظام التمثيل النسبي) 66(وفقاً لنظام األغلبية، وعضواً ) 66(للسابق، وجرى تقسيم انتخاب األعضاء مناصفة، حيث ينتخب 

  

للنساء، جرى تحديدها وفقاً لتراتبية ورود األسماء في القوائم، واقتصرت هذه ) كوتا( الجديد بتخصيص حصة هذا وتميز النظام االنتخابي
تضمين األسماء الثالثة األولى اسم امرأة واحدة على ب الحصة على نظام التمثيل النسبي، حيث حدد شرطاً من شروط ترشيح القوائم،

 تلي ذلك، وامرأة واحدة على األقل لكل خمسة أسماء تأتي بعد ذلك حتى نهاية التيربعة األ األسماءاألقل، وامرأة واحدة على األقل في 
  .مرشحاً) 66(ال يزيد عن أن  وشحينمر) 7(شترط القانون في تشكيل القوائم االنتخابية أن ال يقل عدد مرشحيها عن  وا.القائمة

  

  ورقتان للتصويت
  

يقوم الناخب بالتصويت على ورقتي اقتراع، األولى يختار فيها عدداً وأدى تبني النظام المختلط إلى تغييرات على عملية االقتراع، حيث 
 وفي .لورقة الثانية قائمة انتخابية واحدة فقطمن مرشحي دائرته االنتخابية بما ال يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لها، بينما يختار في ا

حال جرت االنتخابات العامة القادمة الختيار أعضاء المجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيصبح الناخب أمام ثالثة 
  .12صناديق وثالثة أوراق اقتراع
 انتخابية، المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من أصوات بالمقاعد المخصصة لكل دائرة) الدوائر(يفوز في حالة نظام األغلبية 

 من حصل من فيها مقاعد للمسيحيين يفوز 6تم تخصيص في دوائر رام اهللا والبيرة والقدس وبيت لحم، و. الناخبين في تلك الدائرة
  .ائرو الدهذهالمسيحيين على أعلى عدد من األصوات في 

 مرشحين أو أكثر لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد، أو المقعد األخير فـي دائـرة متعـددة                  يهاالحاصل عل األصوات  عدد  وفي حال تساوي    
المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خالل عشرة أيام، وينطبق ذلك علـى المقعـد أو المقاعـد المخصـصة للمرشـحين                        

    .المسيحيين
 األصوات الـصحيحة للمقتـرعين فـي        عدد أو أكثر من  % 2انتخابية حازت على    أما في حالة نظام التمثيل النسبي، يخصص لكل قائمة          

االنتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من أصوات المقترعين، ويتم احتساب                    
 الطريقة هي إحدى األساليب المعتمدة عالمياً لمعالجة        ، وهذه "سانت لوغي "عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية حسب طريقة           

  .الكسور الناتجة في عملية توزيع المقاعد
مركز الميزان إذ ينظر بإيجابية للتطور الذي شهده قانون االنتخابات، فإنه يرى وبعد التجربة أن هناك ثغرات ال بد من تجاوزها في 

، الذي شكل مدخالً يسمح بهيمنة حزب على المجلس التشريعي حيث )األغلبية(ام الدوائر االنتخابات القادمة، وهذه الثغرات تتمحور في نظ
يتيح هذا النظام إمكانية أن يفوز حزب واحد بكافة المقاعد المخصصة للدوائر، ويصبح من السهل عليه أن يحوز على أغلبية مطلقة، تفرغ 

ة األحزاب األخرى أي قدرة على لعب دور مؤثر في عمل المجلس عملية توسيع المشاركة السياسية من مضمونها، حيث تفقد كاف
كما خال نظام األغلبية من تحديد حصة للنساء األمر الذي يضعف من تمثيلهن في المجلس التشريعي بما ال يتناسب مع تمثيلهن . التشريعي

  .  عن مصالح المرأة في التشريعات والقوانينفي المجتمع، كما يفرغ ضعف تمثيلهن مشاركتهن من مضمونها، بحيث ال يتمكن من الدفاع
، كي 13منه، بسماحه ألفراد قوى األمن والشرطة باالقتراع المسبق) 73(كما تميز القانون الجديد بعد إدخال التعديالت على المادة رقم 

 وزارة الداخلية الفلسطينية إلجراء وعلى الرغم من المحاوالت الحثيثة من قبل. يتسنى لهم حماية العمليات االنتخابية في يوم االقتراع
اقتراع قوى األمن والشرطة داخل ثكناتها، إال أن لجنة االنتخابات المركزية، والمؤسسات المحلية نجحت في رفض هذا المطلب وإجراء 

  .االنتخابات في مراكز االقتراع التي تحددها لجنة االنتخابات المركزية
الشرطة جاء في أول يومين منه خالل الفترة المخصصة لفعاليات الدعاية االنتخابية، إال أن وعلى الرغم من أن اقتراع قوى األمن و

التجاوزات التي حدثت في يوم االقتراع لم تتجاوز األشكال نفسها التي حدثت في يوم االقتراع العام، باستثناء عدم نشر سجل ناخبي قوى 

                                                 
  .، حول ترابطية االنتخابات التشريعية والرئاسية)10(ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم  12
 ).12(و ) 11( امللحقني رقم  ملزيد من التفاصيل راجع 13
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م، األمر الذي أثار شكوكاً حول المبررات التي سوقت لتبرير هذه الخطوة، إال أن األمن والشرطة داخل مراكز االقتراع في يوم اقتراعه
مراقبة أعداد الناخبين المسجلين الكلية قبل إسقاط سجل ناخبي قوى األمن والشرطة من السجل االنتخابي يشير إال أن األمر إجرائي ويزيل 

  .أي شك حول حدوث ما يمس بنزاهة وحرية االنتخابات
  

   والنشر واالعتراضلناخبينتسجيل ا
  

حيث يعتبر وجود سجل ناخبين دقيـق ومحـدث         ,  مراحل العملية االنتخابية وأكثرها حساسية      وأكبر عملية تسجيل الناخبين من أهم    تعتبر  
ة إلـى   هذا باإلضـاف  . شرطاً أساسياً لضمان نزاهة االنتخابات، ال سيما في ضمان مساواة الناخبين واحترام مبدأ صوت واحد لكل شخص                

جملة من المزايا التي تسهل على لجنة االنتخابات عملية توزيع مراكز االقتراع، كما تسهل على الناخبين معرفة مراكز اقتراعهم بـشكل                     
  .سابق على يوم االقتراع

وا مـن حقهـم فـي       كما يشكل سجل الناخبين أساساً لتحديد أهلية االقتراع، وضمان عدم اقتراع ممن هم دون السن القانونية، أو من جرد                  
ويتيح نشر السجل االبتدائي فرصة أمام الناخبين ممن سقطت أسماؤهم سهواً، أو جرى نقل أسمائهم عن طريـق         . االقتراع بموجب القانون  

الخطأ إلى مركز اقتراع في دائرة غير الدائرة المسجل فيها تصحيح هذا الخطأ وحماية حقهم في االنتخاب، كما يتيح لألفـراد واألحـزاب        
السياسية حق االعتراض على ورود أسماء ناخبين ممن ال تنطبق عليهم شروط األهلية، األمر الذي يعزز من شفافية اإلجراءات المتبعـة                     

  .ويعزز ثقة الناخبين والمتنافسين على حد سواء بدقة ومهنية العملية االنتخابية

 13القـانون رقـم     إلى  ، وذلك استناداً    2004) سبتمبر(من أيلول   ابع  في الر وكانت لجنة االنتخابات المركزية فتحت باب تسجيل الناخبين         
) يونيـو ( حزيـران   21 بشأن االنتخابات، وبناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفـات بتـاريخ                 1995لسنة  

  . 14 موعداً لتسجيل الناخبين2004) سبتمبر(، الذي حدد يوم الرابع من أيلول 2004
 اً مركز1007، افتتحت اللجنة )أغسطس(و آب ) يوليو(ن استكملت لجنة االنتخابات المركزية استعدادها، خالل شهري تموز وبعد أ

، وجرى 7/10/2004 حتى 4/9/2004واستمرت عملية تسجيل الناخبين من .  مركزاً في محافظات غزة251لتسجيل الناخبين، من بينها 
، بسبب استمرار العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، األمر الذي حرم اآلالف 13/10/2004تمديد الفترة المحددة للتسجيل حتى 

من المواطنين من تسجيل أسمائهم، كما فتحت اللجنة مراكز تسجيل الناخبين للتسجيل االستكمالي لمدة أسبوع، حيث استمرت من 
  . 30/11/2004 حتى 24/11/2004

  

، وجرى تحديد يوم األحـد الموافـق        2005لسنة  ) 9(ني من كونه جزء من السجل االنتخابي، في القانون رقم            وقد تم إسقاط السجل المد    
 من المرسوم الرئاسي الـصادر      5عمال بأحكام المادة    و ،15، موعداً إجراء االنتخابات التشريعية    2005يوليو  / للسابع عشر من شهر تموز    

  وذلك الستكمال تسجيل   21/5/2005 وحتى   7/5/2005لمركزية باب تسجيل الناخبين من       لجنة االنتخابات ا   افتتحت،  8/1/2005بتاريخ  
  .خالل فترة التسجيل األصلية همءالمواطنين الذين لم يسجلوا أسما

 والمقـررة فـي      واالعتـراض لالنتخابـات التـشريعية      فتح مراكز التسجيل االستكمالي والنـشر     لجنة االنتخابات المركزية    كما أعادت   
 ولمدة خمسة أيام بحيث يتم إقفـال المراكـز مـع نهايـة دوام يـوم الخمـيس الموافـق                     13/11/2005 ابتداء من    وذلك،  25/1/2006
17/11/2005 .  

 اللجنة المواطنين غير    دعتو.  عشرة ة مركزاً، موزعة على الدوائر االنتخابية الست      993وقد بلغ عدد مراكز التسجيل والنشر واالعتراض        
  . مساء4الـ  صباحاً ولغاية 8ه لمراكز التسجيل التي ستفتح أبوابها من الساعة المسجلين إلى التوج

وتهدف هذه الخطوة إلى تسجيل الناخبين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خالل حمالت التسجيل السابقة، إذ سـيتمكن كـل                      
مه في سجل الناخبين لممارسة حق االقتراع في االنتخابات التـشريعية            عاما فأكثر يوم االقتراع من إدراج اس       18مواطن سيبلغ من العمر     

   .القادمة
                                                 

  )7(ملزيد من التفاصيل راجع املنلحق رقم  14
 )8(ملزيد من التوضيح راجع مقدمة التقرير  وامللحق رقم   15
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والمركز يقدر عالياً فعالية اللجنة وإيجابيتها، حيث لم تدخر جهداً في حث الناخبين على التسجيل وعملت علـى افتتـاح مراكـز متنقلـة                        
انى اللجنة عن تعديل أي أخطاء وردت فـي سـجلها بعـد اعتـراض               للتسجيل، في األسواق وبالقرب من أماكن الكثافة السكانية، ولم تتو         
 الحملة الشعبية لحث الناخبين، سواء عبر البرامج اإلذاعية، أو من خالل            المواطنين كما أسهمت األحزاب السياسية والمنظمات األهلية في       

  .الندوات واللقاءات الجماهيرية المفتوحة
  

  : واالعتراض والطعنالترشيحفتح باب 
  

 الفترة المحددة للترشيح لعضوية المجلس التشريعي، بأنهـا         2005نوفمبر  / در في العشرين من تشرين الثاني     اد المرسوم الرئاسي الص   حد
  .16لجنة االنتخابات المركزيةلدى  2005ديسمبر / يوماً على أن يفتح باب الترشيح في الثالث من كانون األول) 12(تمتد لمدة 

 كشفاً بأسماء المرشحين، وأعلنت في اليوم نفسه البـدء فـي تلقـي              18/12/2005مركزية يوم األحد الموافق     ونشرت لجنة االنتخابات ال   
 كآخر موعد لتقديم االعتراضات، ويوم األربعاء الموافـق         20/12/2005وحددت اللجنة يوم الثالثاء الموافق      . االعتراضات على الكشف  

  . كآخر موعد للبت في االعتراضات21/12/2005
 للبدء في تقديم الطعون أمام محكمة قضايا االنتخابات، ويـوم           22/12/2005 وحددت لجنة االنتخابات المركزية يوم الخميس الموافق         هذا

 كآخر يوم للبـت فـي الطعـون         29/12/2005 كيوم أخير لتقديم الطعون، فيما حدد يوم الخميس الموافق           24/12/2005السبت الموافق   
  . كيوم أخير للبت في الطعون الخاصة بانتخابات القوائم31/12/2005 ويوم السبت الموافق الخاصة بانتخابات الدوائر،

عليه اضطرت لجنة االنتخابات المركزية إلى إعادة فتح باب الترشيح لالنتخابات بناء على قرار محكمة قضايا االنتخابات الصادر بتاريخ 
  . ادة فتح باب الترشيح لمدة ست ساعات، الذي ألزم لجنة االنتخابات المركزية بإع26/12/2005

وكان الطعن الذي قبلته المحكمة وحكمت بموجبه بإعادة فتح باب الترشيح، استند إلى إغالق لجنة االنتخابات لمكاتبها، وذلك بعد أن 
، مقرات لجنة 2005ديسمبر / اقتحمت مجموعات من المسلحين الملثمين، ظهر يوم الثالثاء الموافق للثالث عشر من كانون األول

ين في مكاتب اللجنة على المغادرة ل وأجبروا العامي الضفة الغربية،االنتخابات المركزية، في كافة دوائر قطاع غزة، وفي دائرة نابلس ف
  من بعد الظهر في مقر اللجنة في مدينة غزة، وفي ظرف12:30وكانت أول عملية اقتحام بدأت عند حوالي الساعة . تحت تهديد السالح

هذا ورضخ موظفو اللجنة . ساعة كانت مجموعات أخرى قد اقتحمت كافة مقرات اللجنة في قطاع غزة وفي دائرة نابلس بالضفة الغربية
تأجيل االنتخابات التشريعية "وكانت كتائب شهداء األقصى وزعت بياناً في اليوم نفسه، دعت فيه إلى. ألوامر المسلحين حرصاً على حياتهم

  ." خابات في الحركة وعقد المؤتمر السادس وانتخاب هياكل الحركة على كافة المستوياتحتى إجراء انت
عليه والتزاماً بقرار المحكمة، قررت لجنة االنتخابات المركزية إعادة فتح باب الترشيح منذ الساعة الثامنة من صباح يوم األربعاء الموافق 

  .ه وحتى الساعة الثانية عشر من اليوم نفس28/12/2005
، طعناً من حيث الشكل، كان تقدم به المحامي عالء الدين 27/12/2005وكانت محكمة قضايا االنتخابات ردت في قرارها الصادر بتاريخ 

 . يوسف البكري، حيث طعن األخير بقرار لجنة االنتخابات إعادة فتح باب الترشيح

                                                 
  )9(ملزيد من التفاصيل راجع امللحق رقم  16
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  17ريعيالبرامج االنتخابية للقوائم المتنافسة على مقاعد المجلس التش
  

 قـوائم   قبـل بالنظر إلى أن الحظ لم يحالف سوى ثالثة من المرشحين المستقلين، وأنهم لم ينجحوا لكونهم مستقلين بل لكونهم دعموا مـن                 
ومن بـاب الحـرص     . حزبية، كالمرشحين، جمال الخضري، وزياد أبو عمرو، وحسام كمال يعقوب الطويل، الذين دعمتهم حركة حماس              

ونوردها حسب ترتيب أرقامها التـي      . يورد التقرير البرامج االنتخابية للقوائم التي حصلت على نسبة الحسم فقط          رير،  التقعلى عدم إثقال    
  :حصلت عليها بناء على أسبقية الترشيح، وهي على النحو التالي

  
  برنامج قائمة البديل

  ائتالف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب(
  )نودا ومستقلــف/ي الفلسطيني واالتحاد الديمقراط

  
  :يعمل االئتالف في إطار المجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق األهداف التالية

من هـذه الثوابـت      التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والسعي إلى حل شامل متوازن يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويـض                :أوالً 
  :والحقوق الوطنية

  .1967لى حدود الرابع من حزيران ل اإلسرائيلي وانسحاب قواته إ إنهاء االحتال-أ 
  .زالة جدار الضم والفصل العنصري، وإ1967 إخالء جميع المستوطنات التي أقيمت في األراضي التي احتلت بعدوان حزيران -ب
  .67ن ميع األراضي المحتلة بعدوا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ج-ج
  .طين، إلى السيادة الفلسطينية كعاصمة لدولة فلس67 عودة القدس العربية، بحدودها في الرابع من حزيران -د

  .1948 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها منذ عام 194 حل قضية الالجئين على أساس القرار -هـ
  :عب وذلك وفقاً لألهداف التاليةمحرومة والمهمشة التي تشكل األغلبية في صفوف الش الدفاع عن حقوق القطاعات االجتماعية ال:ثانياً
 مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين ووضع حد للمحسوبية والرشوة والمحاباة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر عن                  -أ

  الكفاءة في تولي الوظيفة العامةواعتماد معيار . انتمائهم
دة النظر في أولويات الموازنة العامة لصالح معالجة الفقر والبطالة وإعادة بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات األساسية، ولوضع                   إعا -ب

واالجتماعيـة  حد للهدر والتبذير وسوء استغالل المال العام، وتأمين الموازنات الكافية لتطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والبلدية                 
  .ق المحرومةوالمناط

  .ندوق الوطني للتكافل االجتماعي التخفيف من وطأة الفقر والبطالة عن طريق إنشاء الص-ج
 ضمان حقوق العمال وصغار الموظفين عبر تطبيق قانوني العمل والخدمة المدنية، وإنشاء نظام شامل للتأمينات االجتماعيـة، وسـن                    -د
  .ريع لحماية حقوق العمل النقابيتش
  .تضررة بفعل العدوان اإلسرائيليسر الشهداء واألسرى وذوي االحتياجات الخاصة وسائر الفئات الم رعاية أ-هـ
  .لمتضررة من جدار الفصل العنصري دعم القطاع الزراعي ليكون سياجاً ضد االستيطان واالهتمام بتعويض ودعم الفئات ا-و
  .والعمل على تحسين جودة منتجاته حماية اإلنتاج الوطني من المنافسة اإلسرائيلية واألجنبية -ز
  . ضمان حقوق الشباب في التعليم والعمل وتعزيز مكانتهم في دوائر صنع القرار وتأمين فرص العمل للخريجين-ح

  . تأمين المساواة الكاملة للمرأة في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعزيز مكانتها في دوائر صنع القرار:ثالثاً
   على التأسيس لنظام ديمقراطي برلماني تعددي وحماية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والعمل:ابعاًر
  .سلطة التنفيذية أمام التشريعية تطوير القانون األساسي بما يضمن المسؤولية الكاملة لل-أ
  . االنتخابات الدورية كنهج وحيد تأمين التداول السلمي للسلطة عبر-ب

                                                 
رابط          17 وفرة                 id?aspx.atemplate/ps.elections.www://http=348راجع موقع لجنة االنتخابات المرآزية على ال م تكن مت ة ل رامج الدعائي ذآر أن بعض الب  ، ي

  .وجدير بالذآر أن البرامج المنشورة هي للقوائم التي حازت على نسبة الحسم فقط. على موقع اللجنة، وتولى المرآز طباعتها وإلحاقها
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  .لفرض سيادة القانون على الجميعل القضاء وتطوير قدراته وتعزيز سلطته  ضمان استقال-ج
  .مع الحية في المؤسسة التشريعية المزيد من التطوير للنظام االنتخابي المختلط بما يكفل تمثيالً عادالً لجميع قوى المجت-د

  .نع القرار في السلطة الوطنية إقامة حكومة ائتالف وطني تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في عملية ص-هـ
التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز دورهـا كمرجعيـة للـسلطة الوطنيـة                   :خامساً

خابات في مواقع الفلسطينية والعمل على إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية من خالل استكمال االنتخابات التشريعية في الوطن بانت           
. ف.ت. الطيف السياسي الفلسطيني بمـا يعـزز دور م         ألوانالشتات، حيثما أمكن ذلك الختيار مجلس وطني جديد يضمن مشاركة جميع            

  .كمرجعية وطنية عليا لمجموع الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وكقيادة موحدة لكفاحه من أجل الحرية واالستقالل والعودة
  

  ة فلسطين المستقلةامج قائمـبرن
 

انطالقاً من اإلدراك العميق بضرورة بلورة تيار ديمقراطي ثالث في المجتمع الفلسطيني يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً فـي الحيـاة                      
  .ي والتحول الديمقراطي في بالدناالسياسية الفلسطينية بما يساهم في تعزيز العمل الوطن

عن حاجة موضوعية في المجتمع الفلسطيني لطرح نهج ورؤيا جديدين سواء في مجال النضال الـوطني                وعلى قاعدة أن هذا التيار يعبر       
التحرري إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كافة األراضي الفلسطينية بما فيها القدس وتحقيق االستقالل وإقامة الدولة كاملة السيادة في حدود                   

ؤسـسي   في العودة أو في مجال التحول الديمقراطي واإلصالح السياسي واإلداري والبناء الم             وتأمين حق الالجئين الفلسطينيين    1967عام  
  .ومقاومة كافة مظاهر الفساد

وعليه، ارتأت المبادرة الوطنية الفلسطينية ومجموعة من التيارات والهيئات والقوى والشخصيات المستقلة أن تشكل ائتالفـاً فيمـا بينهـا                    
لتشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني وذلك استناداً إلى تجربة العمل الـديمقراطي الفلـسطيني وانتخابـات               لخوض معركة االنتخابات ا   

الرئاسة الفلسطينية التي أظهرت بشكل جلي وواضح اإلمكانيات الكبيرة الكامنة لبلورة تيار ديمقراطي فلسطيني وانطالقـاً مـن اإليمـان                    
  . والحريات السياسية واالجتماعيةسياسية وسيادة القانون واستقالل القضاءالعميق بمبادئ الديمقراطية والتعددية ال

وبعد انقضاء سنوات طويلة لطالما طالبنا فيها بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة كأحد الوسائل الهامة والمؤثرة لتعزيز الكفاح الوطني من                   
  .ة أشكال الفساد المالي واإلداريسة الفلسطينية ومقاومة كافاجل الحرية واالستقالل ولإلسهام في إحداث اإلصالح الجذري للمؤس

واستناداً إلى حاجة الشعب الفلسطيني لقيادة جديدة ترتكز إلى اإلرث النضالي الفلسطيني، وملتزمة بمبدأ الكفاح الوطني، وقريبة من هموم                   
ل التصدي للمرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها القضية         الناس واحتياجاتهم معتمدة على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة الحقيقية ومن أج          

الفلسطينية ولتطوير اإلمكانية للتعامل معها بشكل مبدع وخالق بما يحافظ على المصالح العليا للشعب الفلـسطيني والتمـسك باألهـداف                    
إن تشكيل االئتالف يأتي فـي إطـار الجهـود          والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني كما نصت عليها كافة قرارات الشرعية الدولية ف            

الرامية لبلورة تيار للمعارضة الديمقراطية يسعى إلى إحداث إصالح وتغيير شامل في البناء المؤسسي الفلسطيني وإلنهاء كافـة مظـاهر                    
كمـا يـسعى    . ة ومتطورة المحسوبية وسوء اإلدارة والواسطة، ويؤمن أداء نزيهاً للعمل المؤسسي ويعمل على بناء مؤسسات دولة عصري              

  اعدة المشاركة للمرأة والشباب فيالتيار إلى توسيع ق
  .الحيـــاة الـــسياسية واالجتماعيـــة ويـــدفع بـــدماء جديـــدة لتـــسلم مراكـــز قياديـــة فـــي الدولـــة والمجتمـــع

ية السياسية وتوطيد مفهوم تداول     إن تغيراً جذرياً وشامالً في الحياة السياسية الفلسطينية ال يمكن أن يتحقق إال من خالل ترسيخ مبدأ التعدد                 
  . في الحياة السياسية الفلسطينيةالسلطة عبر صناديق االقتراع، األمر الذي سيضمن أوسع مشاركة جماهيرية

إن االئتالف الديمقراطي يرى أن مواجهة تحديات وحالة ما بعد تنفيذ خطة فك االرتباط من قطاع غزة يقع علـى رأس سـلم األولويـات            
وذلك من أجل ضمان بأن ال تقوم حكومة إسرائيل بفرض حل من طرف واحد معتمدة على سياسة األمـر الواقـع والحقـائق                       الفلسطينية  

  . أو جدار الفصل والتوسع العنصريالمفروضة قسراً على األرض سواء من مستوطنات
 وثيقة االستقالل، ويسعى إلى دفع عمليـة سياسـية          في هذا اإلطار فإن التيار الديمقراطي يعلن عن تمسكه بالثوابت الفلسطينية الواردة في            

ذات معنى ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية من خالل عقد مؤتمر دولي يعالج كافة القضايا ويدفع باتجاه حالً شامالً وعـادالً للنـزاع                       
  .يلإسرائمطالبة بفرض عقوبات على  المتحدة واللألممالفلسطيني اإلسرائيلي ، نقل ملف الهاي فورا 
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إننا نخوض هذه االنتخابات من أجل إرساء قواعد لنهج جديد يجمع بين التمسك بأهداف النضال والكفاح الـوطني الفلـسطيني وأهـداف                      
  .ص والعدالة االجتماعية والتنميةاإلصالح السياسي والديمقراطي، ويرتكز إلى مبادئ تكافؤ الفر

  :لموجهة التاليةسس والمبادئ اإن برنامجنا االنتخابي يرتكز إلى األ
  :في المجال الوطني 

  : نية والشرعية الوطنية وتحديداًالتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي تشكل أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطي .1
 . دون نقصان أو استثناء1967 عام إنهاء االحتالل عن كامل األراضي المحتلة . أ

) بارتهيـد األ( الهاي وإزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات اإلسرائيلية والحواجز وكل نظـام             تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في      . ب
  . عاما37ًذي بناه االحتالل خالل  والواقع غير الشرعي الالتمييز العنصري

  .يني والدولة المستقلة إلى األبدحرية وعروبة القدس، عاصمة الشعب الفلسط . ت
 .حدة والقوانين والشرعية الدولية ديارهم حسب قرارات األمم المتإلىجئين الفلسطينيين في العودة حماية وتأمين حقوق الال . ث

التمسك باإلفراج عن كافة المعتقلين واألسرى في سجون االحتالل، وإعالن ميثاق شرف بعدم االستعداد إلنجاز أي اتفـاق دون اإلفـراج                      . ج
كما أننا نطالب بتوفير صـناديق اقتـراع تحـت          . قوق المناضلين الفلسطينيين المعرضة للخطر    عنهم دون استثناء أو تمييز، وحماية حياة وح       

  .إشــــــراف دولــــــي لــــــضمان مــــــشاركة كافــــــة المعتقلــــــين فــــــي االنتخابــــــات
حماية الوحدة الوطنية ودرء كل الضغوط الخارجية لدفع الفلسطينيين للصراعات واالنقـسامات الداخليـة، أو قمـع الحريـات الـسياسية                      .2
  .التعبيرالتنظيمية الديمقراطية، أو حرية و
  .رفض أي محاوالت تهدف إلى فرض حل من جانب واحد يكرس واقع االحتالل واالستيطان وجدار الفصل والضم العنصري .3
  .خاصة بحرية االنتخابات في القدسنقطة  .4
     المحتلة بما فيها القدساألراضيالمستوطنات عن كل ...نقطة خاصة  .5

  :ل اإلصالحفي مجا
  .لسياسي والمحسوبية وسوء اإلدارةمكافحة كل أشكال الفساد المالي وا .1
  . سيادة القانون واستقالل القضاءترسيخ .2
  .بناء مؤسسات دولة قوية وعصرية .3
  واطنين على أساس احترام القانون توفير األمن واألمان للم .4
لمؤسـسات فـي موعـد ال       نتخابات الجديد وعقد االنتخابات التشريعية والبلدية، ولكافة ا       تكريس الديمقراطية كنهج وحياة وإقرار قانون اال       .5

  .يتجاوز آذار
  .وطني الذي وضعه المجلس التشريعيالتنفيذ الكامل والفوري لبرنامج اإلصالح ال .6
   بما يضمن األمنية األجهزة إصالح .7

   تسيبها الفئوي إلغاء •
  .لهيئات المتممةون والقضاء واخضوعها لسيادة القان •
  .ر دوري لقادتهاتغيي •
  . واالقتصاديةواإلعالمية قادتها في النشاطات السياسية أوعدم تدخلها  •
تقليص عددها بشكل يضمن فاعليتها وتحسين رواتب صغار العاملين فيها وتحويل الفائض للعمل في مشاريع اقتصادية                 •

  .منتجة
 

  :في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية
  .ل لسائر مواطني األراضي المحتلةلكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران وإتاحة حرية الحركة والتنقا .1
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مكافحة الفقر والبطالة، وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها إليجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل وإسناد صمود الفئـات الفقيـرة         .2
  .وجدار الفصل العنصري واالستيطانتياحات االحتالل والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اج

إخراج االقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع وإتاحة حرية االستثمار االقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير االقتصادي                 .3
لسياسي في النشاط االقتصادي، من      أو التدخل األمني وا    اإلتاواتالصناعي والتجاري والزراعي، ومنع أي شكل من االحتكارات وفرض          

  .أجل إرساء تنمية اقتصادية فعالة
  . دون حاجة للواسطة أو المحسوبيةتوفير احتياجات الشباب للتعليم بكرامة والعمل الكريم .4
الصحي الشامل  توفير الصحة النوعية والخدمات الصحية لجميع المواطنين وضمان حقوق ذوي اإلعاقة دون استثناء أو تمييز والتأمين                  .5
.  
  .سي والمشاركة في صنع القرار لهمحماية حقوق المرأة والشباب وفتح فرص التطور االجتماعي والسيا .6
  .التطبيق الدقيق والعادل لقوانين الخدمة المدنية وإنصاف المعلمين وموظفي الدولة وتلبية حقوقهم دون تمييز أو محاباة .7

  :في مجال المرأة
ة المرأة في الحياة العامة، والتصدي لثقافة اإلنقاص والتهميش التي تعاني منها في جميع مناحي الحياة من خالل سن                   تعزيز دور ومكان   .1

  . المساواة الكاملة لها مع الرجلالتشريعات والقوانين التي تؤمن
  .دات الدولية بهذا الشأنإقرار قانون عصري لألحوال الشخصية يأخذ بروح وثيقة االستقالل وينسجم مع المواثيق والمعاه .2

  :في مجال الشباب
العمل على تطوير برامج خاصة بالشباب تنمي روح اإلبداع والخلق لديهم وتحسن من فرص التعلم والمعرفة وتعزز مـن روح االنتمـاء       

  .الوطني لديهم
  :في مجال اإلبداع الثقافي والحريات الصحفية

صرية والتطرف السياسي والديني، والتصدي للثقافة االسـتهالكية التـي تمجـد األنانيـة              الدفاع عن الثقافة الديمقراطية في وجه العن       .1
  .القيم والمثل اإلنسانية الصحيحةوتضعف االنتماء للوطن وتدمر 

مهنيـة  تطوير اتحادات الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين وإعادة بنائها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، وبما يخدم المصالح ال               .2
  .والفنانين، ويشجعهم على اإلبداعوالمعيشية للكتاب 

الـرأي وحـق الوصـول إلـى        صون حق الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم وحماية حرية               .3
  .المعلومات

 الفرصة لهذه األجهزة بالتعبير الحر عـن المجتمـع          تحريم احتكار األجهزة اإلعالمية الرسمية لصالح القوة أو الحزب الحاكم، وإتاحة           .4
  .ومكوناته السياسية والفكرية والثقافية المتنوعة

  :القدس
. إعطاء كل االهتمام لمدينة القدس وتعزيز دورها ومكانتها السياسية واالقتصادية والثقافية والروحية كعاصمة لدولة فلسطين المنـشودة           .1

ا الوطنية وتأمين صمودها، ورعاية األماكن المقدسة فيها وتأمين حرية الوصول إليها والحرص علـى               وتوفير كل أشكال الدعم لمؤسساته    
  . المسيحية ألبناء الشعب الواحداألخوة اإلسالمية

  .مقاومة عزل القدس وسكانها عن المدن الفلسطينية األخرى، وإفشال مشروع تهويد القدس .2
  :جدار الفصل العنصري

ي والسلمي لمقاومة جدار الفصل والعزل العنصري، وتعزيز التضامن الدولي الشعبي والرسمي إلزالة الجدار اسـتنادا                تعزيز الكفاح الشعب  
وتطبيقا لقرار محكمة العدل الدولية، وفضح المخططات اإلسرائيلية العنصرية الرامية إلى التهام األرض الفلـسطينية، وعـزل الـشعب                   

 البائد في جنوب أفريقيا، بالتوازي مـع تعـويض          التمييز العنصري ) االبرتهايد(صرية من نظام     أشد عن  معازل) غيتوات(الفلسطيني في   
  .المناطق والمواطنين المتضررين مباشرة من الجدار، تعزيزا لصمودهم في وجه مخططات االقتالع والتهجير

  .نا الفلسطيني وأغلبيته الصامتةعريضة لشعبإننا ال نخوض هذه االنتخابات باسم فصيل معين أو ضد طرف معين، بل باسم القاعدة ال
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  . المستقلين دون تحفظ أو استثناء وكافةواإلسالميةإن برنامجنا مفتوح لمساهمة وإغناء كافة القوى الوطنية والديمقراطية 
وده األسـطوري،   إننا نخوض هذه االنتخابات من أجل أن ال تهدر تضحيات الشعب الفلسطيني، التي قدمها عندما فجر الثورة وصنع صم                  

  .ت من مفاوضات فاشلة وترهل داخليوقدم التضحيات الغالية في انتفاضته األولى والثانية، وكي ال تتكرر التجارب األليمة لعشر سنوا
  .إننا نخوضها من أجل إحداث التغيير الحقيقي واإليجابي لألفضل واستنهاض طاقات وحيوية الشعب الفلسطيني

  

   علي مصطفىوأبامج قائمة الشهيد ـبرن
  

  ..يا جماهير شعبنا الصابر الصامد البطل 
  .به ونناضل معكم من أجل تحقيقه النتخابات المجلس التشريعي ، الذي نلتزم أمامكم  " الديمقراطيالبديل الوطني " نتقدم إليكم ببرنامجنا 

ق شعبنا في العيش الكريم اآلمن وحقه في مقاومـة           ترتكز على الربط العضوي بين ح      ديمقراطيةنتوجه إليكم بهذا البرنامج كرؤية وطنية       
االحتالل والنضال من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية لتّؤمن حقنا في إقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل األراضـي         

ل الجسر الذي يربط بين أهدافنا المرحلية في        إن حماية وصون حق الالجئين بالعودة إلى الديار التي شردوا منها، تمث            . 1967المحتلة عام   
 على كامل التراب الفلسطيني، يعـيش فيهـا الجميـع           الديمقراطيةإقامة الدولة المستقلة، وحقنا التاريخي الذي يتجسد بإقامة دولة فلسطين           

  .ن أو العرق أو الجنس أو اللون بمساواة كاملة دون تمييز بسبب الدي
أما على الصعيد االقتصادي واالجتماعي فإننا سـنعمل        , حقيق المصالح الوطنية لكل فئات الشعب الفلسطيني      برنامجنا يتضمن العمل على ت    

كما أننا سندافع عن مصالح الحرفين وذوي األعمال الحرة وكذا موظفي الدولة وخاصة المدرسـين               , على تمثيل مصالح الكادحين والفقراء    
  .والمهمشين في مجتمع نظام السوقواألطباء 

ننا نخوض هذه االنتخابات ، ال من أجل منصب أو مركز يكرس في خدمة صاحبه ، بل نخوضها الختيار نهج وقيادة تعمل مـن أجـل                          إ
  .والمساواة والعدالة االجتماعية  الديمقراطيةالحرية واالستقالل ، ومن أجل بناء مجتمع فلسطيني على أسس 

اد بكل صوره ومكوناته ، من أجل الدفاع عن حق اإلنسان الفلسطيني في الحياة الكريمـة                من أجل محاربة الفساد واإلفساد ، ومنع االستبد       
  .دون إكراه أو ابتزاز 

  :من أجل كل ذلك نتقدم إليكم ببرنامجنا ، وفقاً للمنطلقات والمضامين التالية 
   :في المجال الوطني: أوالً

، وفقاً للقرار أألممـي     ممثلةً بحقه في العودة إلى دياره     الوطنية لشعبنا ،    ممارسة كل أشكال وأساليب النضال من أجل تحقيق األهداف           .1
، دولة كاملة السيادة على األراضي المحتلة كافة عام         لسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    ، وحقه في تقرير المصير ، وإقامة الدولة الف         194

  ات ، وليس تعديلها أو تغييرها ؛سبل وآليات تنفيذ هذه القرار واإلصرار على أن أي بحث في هذا الموضوع ينبغي أن يتعلق ب1967
إن حل القضية الفلسطينية على أساس التطبيق الشامل لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوقنا الوطنية ، ال يمكن أن يتم مـن                        .2

باعتبارهما مشاريع تهـدف إلـى احتـواء        " الطريق  وخارطة  " ،  " خطة شارون   " التي تستند إلى المدخل األمني مثل       , خالل المشاريع   
النضال الوطني ، وتهدد الوحدة الداخلية بنقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني وتسعى لاللتفاف على القرار الدولي بإقامة الدولة الفلـسطينية             

  مائها وبحرها ومياهها ومواردها ؛المستقلة كاملة السيادة على أرضها وس
 تنفيذاً لقرارات المجلـس     4/5/1999التي انتهت رسمياً في     , ل منظمة التحرير الفلسطينية عن انتهاء المرحلة االنتقالية         اإلعالن من قب   .3

 ، والذي دعا إلى البدء بعملية التحضير إلعالن قيام وتجسيد الدولـة والنـضال               2000المركزي في دورته ، التي انعقدت في تموز عام          
   ؛1967اضي المحتلة عام لبسط سيادتها على كامل األر

استمرار النضال من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي الداعي إلزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات اإلسـرائيلية                    .4
   غير الشرعي الذي بناه االحتالل؛ والواقعالتمييز العنصري) بارتهيداأل(و الحواجز وكل نظام 

معتقلين واألسرى واألسيرات في سجون االحتالل كافة ، وإعالن ميثاق شرف فحواه عدم االستعداد إلنجاز أي                التمسك باإلفراج عن ال    .5
 لحماية حياة وحقوق المناضلين الفلسطينيين المعرضة للخطـر فـي سـجون             ندعوكما أننا   . اتفاق دون اإلفراج عنهم بال استثناء أو تمييز       

   جميع المعتقلين في االنتخابات ؛ق اقتراع تحت إشراف دولي لضمان مشاركةكما أننا نطالب بتوفير صنادي. االحتالل 
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 وطنية ، تخدم استمرار النضال الوطني وتحقق التوازن بين أساليب           إستراتيجيةالتمسك بخيار االنتفاضة والمقاومة ، وفق رؤية وخطة          .6
لشعبي لالنتفاضة ، بشكل يهدف إلـى توسـيع رقعـة المـشاركة              ا الديمقراطيالمقاومة كافة ، وتؤكد على تطوير وتعميق البعد السياسي          

المجتمعية في النضال الفلسطيني ، وتوسيع لجان دعم وإسناد االنتفاضة في جميع أماكن تواجد شعبنا وفـي أوسـاط الجمـاهير الـشعبية       
  االستقالل ؛متعلقة بالحرية ووالعربية ، وحماية إنجازات وتضحيات انتفاضة األقصى واالستقالل ، من خالل ترجمة أهدافها ال

حماية وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ، وإعادة بناء النسيج الوطني الجامع بين الفلسطينيين فـي األراضـي الفلـسطينية                      .7
الصراع مع العـدو    المحتلة وفي الشتات ، والتأكيد على ارتباط الشعب الفلسطيني بعمقه العربي ما يعني استعادة تفعيل الدور العربي في                   

على المستوى الشعبي العربي، وتطوير     " إسرائيل  "  إسرائيليا ، وتعزيز رفض التطبيع مع        –اإلسرائيلي باعتباره صراعاً فلسطينياً وعربياً      
   العربية ؛الديمقراطيةمع القوى العالقات 

نيين للصراعات واالنقسامات الداخلية أو قمع الحريات       حماية الوحدة الوطنية ودرء كل الضغوط الخارجية التي تعمل على دفع الفلسطي            .8
  . ، أو حرية التعبير الديمقراطيةالسياسية والتنظيمية 

  

   :على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية: ثانياً
نا داخـل   التمسك بمنظمة التحرير كإنجاز وطني وتاريخي لشعبنا ، وترسيخ وتعزيز دورها ومكانتها كمرجعية وكممثل شرعي وحيد لشعب                

  : والشتات وذلك من خالل الوطن
التمسك بثوابت اإلجماع الوطني ، التي قررتها المجالس الوطنية الفلسطينية وااللتزام بوثيقة إعالن االسـتقالل باعتبارهـا المرجعيـة                    .1

   البرامج والسياسات الفلسطينية ؛والناظم للتوافق الوطني في كل
 الحر للمجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن ، وحيثما أمكن          الديمقراطيقراطية ، تبدأ باالنتخاب     إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديم      .2

، في الشتات ، على أساس التمثيل النسبي ، الذي يناسب التعددية السياسية واالجتماعية ، وتنوع واقع الشعب الفلسطيني بما يحقق التغيير                      
  . وتعزيز الوحدة الوطنية الديمقراطي

  

   :الديمقراطيحول اإلصالح والتغيير والبناء : اًثالث
لسنا بصدد وصف الحالة ، التي وصل إليها الوضع الفلسطيني الداخلي ، أو مظاهر الفساد وهدر المال العـام والتطـاول علـى كرامـة                         

إليه من تردي ألوضاعنا الداخلية     المواطن ، فاألزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني اليوم ، هي أوضح تعبير عن هذه الحالة ، فما وصلنا                   
، ليس سببه االحتالل أو حداثة التجربة أو نتاج عفوية القيادة فقط ، بل إن لذلك أسباباً أخرى تتعلق بالبناء المؤسسي والعفوية وعدم احترام                        

  .عف أو فساد المرجعيات الحاكمة القوانين والقواعد واألصول والتطاول على الحق العام وض
  : يجب أن تعالج القضايا التالية طار فإننا نرى أن عملية اإلصالح والتغييرفي هذا اإل

  :النظام السياسي  .1
على قاعدة الفصل بين السلطات الثالث ، التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية              ) ديمقراطيبرلماني  (تكريس عملية بناء النظام السياسي       ) أ

   ؛القات وبناء المجتمع الفلسطينيكأساس لصياغة ع
، مبني على نظام التمثيـل      شاركة سياسية أوسع في صنع القرار     دورية االنتخابات واستحداث قانون انتخابات عصري جديد يضمن م         ) ب

  .ينية أكثر من دورتين متتاليتين النسبي ويضمن عدم إشغال منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسط
  منظمات السياسية المشاركة فيها ؛األحزاب والالفصل التام بين أجهزة ومؤسسات السلطة والحزب أو  ) ت
إن بناء دولة القانون يتطلب إلغاء جميع مظاهر عسكرة المجتمع كافة وتدخل أجهزة األمن في الشؤون المدنيـة والـسياسية ، وكـل                        ) ث

على الحريات السياسية وتكميم    مظاهر وأنماط الممارسة البوليسية والتعسف واالستهتار بحقوق وكرامة المواطن وقمع الحريات والتطاول             
تاوات ، وحصر مهام هذه األجهزة في إطار سيادة القانون وضمان تنفيذه وتحقيق األمن للمواطن ، والدفاع عن الـوطن                    األفواه وفرض اإل  

  والشعب ؛
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حريـة الـرأي وتـداول الـسلطة         في الحياة السياسية الفلسطينية بما يسمح بالتعددية السياسية والفكرية و          الديمقراطيةإشاعة الحريات    ) ج
 والمساءلة والشفافية والمحاسبة على التجاوزات ، وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية حقوق المـواطن والمـساواة أمـام                  الديمقراطيةبالوسائل  

  بة لضمان سيادة قانون ديمقراطي ؛القانون وتفعيل آليات الرقا
  .ة الهيئات التشريعية والتنفيذية أن يكون ملزما لكافاستحداث االستفتاء الشعبي في القضايا المصيرية على ) ح
  .سسات الحكومة بما فيها الوزاراتعدم السماح ألعضاء المجلس التشريعي بأن يشغلوا مناصب تنفيذية في مؤ ) خ
  .ة إقرار قانون عصري لألحزاب السياسية ، يضمن حرية عملها وينظم تمويلها وحمايتها من أية ضغوط أو أخطار خارجي ) د

  :المساءلة والمحاسبة  .2
سن قانون الكسب غير المشروع ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد وتقديمه للقضاء ، والمباشرة بتفعيل مبدأ المـساءلة لكـل                        ) أ

ءات الالزمـة   الجهات ، التي حددها تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ومراجعة تقارير هيئة الرقابة العامة كافة واتخـاذ اإلجـرا                   
  ق المساءلة والمحاسبة والتصحيح ؛بشأنها بما يحق

إخضاع جميع مصادر السلطة المالية ومشاريعها إلشراف وإدارة وزارة المالية ، وضمان أن يسري هـذا النظـام علـى ممتلكـات                       ) ب
أن يقدم كشفاً دورياً منظمـاً لهيئـات        وأرصدة منظمة التحرير ، بوضعها تحت إدارة وإشراف الصندوق القومي الفلسطيني ، الذي ينبغي               

   القيادية ؛المنظمة
  :النظام اإلداري  .3

إجراء مسح شامل لجميع البنى اإلدارية لمؤسسات السلطة ، من أجل الحد من التضخم الوظيفي وأشكال البطالة المقنعة المتنوعة مـن                      ) أ
 المحـسوبية على أساس معايير الوطنية والكفاءة المهنية بعيـداً عـن   خالل التوظيف األنسب والمجدي للعاملين ، وترتيب الهرم الوظيفي        
  .ءة المناسبة في المكان المناسب وعالقة الوالءات الشخصية أو العشائرية أو الحزبية ، ووضع الكفا

نولـوجي الحاصـل    إحداث تطوير شامل على النظم اإلدارية في الوزارات والمؤسسات المختلفة ، بحيث تراعي التطور العلمي والتك                ) ب
  .على نطاق العالم 

  :المنظمات المجتمعية  .3
 للقانون الناظم لعالقة السلطة بها ، بما يكفل التكامل في تحقيق برامج التنمية االجتماعية الشاملة ، وتشجيع                  الديمقراطيتعميق المحتوى    ) أ

  سسات السلطة في مختلف المجاالت ؛اء مؤإقامة الجمعيات والمنظمات ودعمها واالستفادة من خبراتها المهنية لتطوير أد
 والرقابة المالية في أدائها ، وفقاً ألحكام القانون وتوظيف إمكاناتهـا            والديمقراطية الذي يضمن الشفافية     الديمقراطيتفعيل نظام الرقابة     ) ب

  .في عملية التنمية 
  :العمال: رابعاً

صعيد مقاومة االحتالل ، أو في بناء        ي المجتمع الفلسطيني سواء كان ذلك على        نؤكد على المكانة والدور الخاص الذي يحظى به العمال ف         
  :من ثم فإن برنامجنا يستهدف إلى المجتمع و

  الجتماعية التي تخفف من وطأتها ؛معالجة مشكلة البطالة واتخاذ اإلجراءات االقتصادية وا -
  لمحلية ؛االقتصادية اتحسين شروط العمل للعمال العاملين في المنشآت  -
  صالح العمال ويحافظ على حقوقهم ؛تطوير قانون العمل والعمال بما يخدم م -
   يستطيعون مزاولة األعمال ألسبابإعادة تأهيل العمال الذين فقدوا أعمالهم داخل الخط األخضر والذين ال -

  صحية ؛
  ن والسالمة للعمال أثناء العمل ؛توفير ضمانات األما -
ت تضمن الحماية من البطالة ، وتأمين المرضى واألمومة والمنح العائلية ، بما يكفل كرامة اإلنسان الفلسطينية وحقه                  إقرار سياسة وآليا   -

  األدنى من مقومات العيش الكريم ؛في توفير الحد 
م الجامعي من خالل    إعفاء العمال العاطلين عن العمل من رسوم التأمين الصحي والعالج ، وضمان حق أبنائهم في الحصول على التعلي                  -

  هدف تحمل األعباء المالية عنهم ؛صناديق حكومية تؤسس ب
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تفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال ، وضمان ديمقراطية هذه النقابات بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن رغبات العمال                      -
قابـات العماليـة     يلتزم بدورية إجراء االنتخابـات فـي الن        الديمقراطية وهمومهم ، وذلك بإقرار قانون انتخابات ديمقراطي يكفل الحريات        

  واالتحاد العام ؛
  .لجنة تحديد الحد األدنى لألجور تفعيل قانون العمل وخصوصاً الرقابة والتفتيش و -
  .العمل على تحديد الحد األدنى لألجور بقانون يراعي المتطلبات األساسية لحياة المواطنين -

   :رأةالم: خامساً
 تضمين قانون األحوال الشخصية المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وحمايتها أمام القانون لوقف أي اضطهاد أو شكل                   -

  من أشكال العنف والتهميش ضدها ؛
مشاركة فعالة للمرأة فـي     أن تضمن جميع القوانين والتشريعات مبدأ عدم التمييز بين الجنسيين وكذلك وضع إجراءات فّعالة ، لضمان                  -

  لى المستويات الوطنية والمحلية؛مؤسسات صنع القرارات السياسية واالجتماعية واإلدارية ع
التخطيط المنهجي لتوفير فرص العمل للنساء في مؤسسات المجتمع العامة والخاصة وسن بند خاص فـي قـانون العمـل الفلـسطيني                   -

   النساء ؛لمعالجة البطالة في صفوف
عدم التمييز بين الرجـل   أسيس المنهجي في برنامج التربية الوطنية والمناهج الدراسية والمشروع الثقافي الفلسطيني لتعميم قيم وثقافة               الت -

  .والمرأة 
التخطيط المنهجي لتأسيس كل المرافق ، التي تساعد المرأة على تحرير طاقتها وإزالة جميع العوائق أمام ممارستها لدورها ، وبـشكل                      -

  . كل مدن ومخيمات وأرياف فلسطين خاص المرأة األم من خالل تعميم إقامة حضانات األطفال ومراكز رعاية الطفولة في
  .محاربة العنف المنزلي الممارس بحق المرأة ليس فقط عن طريق التثقيف بل من خالل منعه قانونيا ومعاقبة مرتكبيه أيضا -

  :الشباب: سادساً
 متكافئـة دون    شباب في الحصول على التعليم األساسي والعالي ، وكذلك حقهم في الحصول على فرص عمل              العمل على ضمان حقوق ال    

  .واسطة أو محسوبية 
تنظيم الشباب للقيام بدورهم النضالي مع جميع قطاعات شعبنا ، لنيل حقوقنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامـة                      .1

ا القدس ، والعمل على أن تولي منظمة التحرير الفلسطينية اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب الفلسطيني في الشتات ،                  الدولة المستقلة وعاصمته  
  ضايا التحرر واالستقالل الوطني ؛للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وإدماج الشباب في ق

قافي للشباب ، وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم ، ومقاومة كل أشكال التطبيع التي              االرتقاء بمستوى الوعي الوطني واالجتماعي والث      .2
  قوق الوطنية والتاريخية لشعبنا ؛تستهدف تزيف وعي الشباب الفلسطيني حول طبيعة الصراع والح

 الفلسطيني في المنـافي      وبين الشباب  االهتمام بتمتين أواصر العالقة بين الشباب في المحافظات الشمالية والجنوبية من الوطن ، وبينهم              .3
  والشتات ؛

إقامة أوثق العالقات مع االتحادات والمنظمات الشبابية المحلية والعربية والتقدمية العالميـة ، وتـشجيع التبـادل الثقـافي واالنفتـاح                      .4
   قوى الحرية والتقدم في العالم ؛والمشاركة مع

  .التطور العلمي والتقني العالمي معي ، بما يتالءم مع رفع مستوى التعليم المدرسي والمهني والجا .5
إنشاء صندوق لتمويل دراسة الطلبة الجامعيين المنحدرين من العائالت ذوي الدخل المحدود، لتأمين فرص متكافئة وكريمـة للطلبـة                    .6

   تعليمهم دون واسطة أو محسوبية ؛إلكمال
  .ل الصعد وتوفير كل عناصر الرعاية وضمان التطور األكاديمي لهم التقاط ودعم الكفاءات العلمية والمبدعين على ك .7

  :على صعيد الحقوق االجتماعية: سابعاً
اإلطار الناظم واألساس لبرنامجنا االجتماعي ، هو تحقيق العدالة االجتماعية وإعادة توزيع الثروة والخدمة االجتماعية بما ينصف الفئـات                   

  : عن طريق رومة و المهمشة وذلكالفقيرة والمح
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ي ذلك تأمينات العجز والشيخوخة     ضمان الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين ، من خالل نظام للتأمينات الصحية واالجتماعية بما ف              .1
  ؛
 وتحسين أداء المؤسـسات الـصحية    تطوير أنظمة ومعايير الخاصة بتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أجل االرتقاء بهم    .2
  قديم العالج للجميع بدون تمييز؛لمختلفة ، وتوفير تأمين صحي فعال وشامل وتا

 قبل الدولة ويـنص     تأمين الخدمات الصحية األساسية للمواطنين وتحديداً النساء واألطفال والكبار في السن ، كحق أساس ومكفول من                .3
  عليه القانون ؛

واالجتماعية وتأمين وصول نوعية جيدة من الخدمات إليهم وألسـرهم بمـا            ضمان حقوق األشخاص المعاقين في المؤسسات الصحية         .4
  ؛ والتطبيق الفوري لقانون اإلعاقةيساهم في عملية إدماجهم في المجتمع ،

ضمان حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على التعليم في جميع مستوياته وتطوير آليات مناسبة لتأمين حق التعلم للجميـع دون                     .5
   مقابل مادي أي مجانية التعليم؛ز ودونتميي

  عليمية مالئمة لألطفال والشباب؛تطوير أنظمة التربية والتعليم واالهتمام بتطوير الموافق التعليمية بما يضمن بيئة ت .6
ـ    واالرتقاءتطوير وتحسين مناهج التعليم وتحسين كفاءة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي               .7 ستويات ، تراعـي     بذلك إلى م

  لتطور الحاصل في أساليب التعلم ؛التقدم التكنولوجي وا
توفير فرص متكافئة للشباب للحصول على نوعية جيدة من الخدمات ، التعليمية واألكاديمية والتقنية في الجامعات والمعاهد والكليـات                    .8

  يم عال و مالئم ؛ الحصول على تعلالعاملة في فلسطين ، وتطوير نظام خاص لدعم الطلبة في
 نهج جديد فـي مفهـوم رزمـة         وإتباعإحداث تغيير شامل في رزمة الخدمات االجتماعية المعمول بها في وزارة الشؤون االجتماعية               .9

  .في إطار مفهوم تنموي وليس خيري الخدمات والتأمينات االجتماعية ، 
لخـدمات  قل حظاً في المجتمع الفلسطيني من خالل تطوير وتحسين سلة ا          توفير الخدمات االجتماعية األساسية للفقراء والمهمشين واأل       .10

  االجتماعية المقدمة لهم ؛
ي وإنشاء صـندوق    وضع سياسة منهجية لتعزيز التكافل والتعاضد االجتماعي بين قطاعات شعبنا ، وإقرار قانون الضمان االجتماع               .11

  خاص لهذا الغرض ؛
جات ذوي األسرى والشهداء والجرحى وتوفير مستلزمات حياتهم وتأمين التعليم الجامعي المجاني            إقرار سياسة واضحة لتغطية احتيا     .12
  ئهم في المراحل التعليمية كافة ؛ألبنا
تطبيق عادل لقانون الخدمة المدنية للموظفين ، بما في ذلك العاملين في األجهزة األمنية ، وإعادة النظر في سلم الرواتـب لـصالح                        .13

  , الدخل األقل ، وإنصاف المعلمين والمهنيين والموظفين الفئات ذات
  

   :حول الوضع األمني الداخلي والفوضى والفلتان األمني والمساءلة والشفافية: ثامناً
 ، إن المهمة الوطنيـة التـي      ءإن وضع خطة لإلصالح األمني يعتبر شرطاً أساسياً لبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام استقاللية القضا              

يجب أن تناط بهذه األجهزة ودورها هو الدفاع عن الشعب والوطن وحماية أمن واستقرار المواطن وممتلكاته العامـة والخاصـة ، وفقـاً                   
لقانون واضح يحدد مهام وصالحيات دوائر عمل األجهزة األمنية ، هذه المهمة التي تشكل مضمون عمل المؤسسة األمنية الفلسطينية حتى                    

  :إن ذلك يتطلب  .م التي حصرت به عبنا في معركته ضد االحتالل وتخرج عملية اإلصالح األمني من القمقتلبي احتياجات ش
  من لخدمة المواطنين دون تمييز ؛تكريس دور أجهزة األ .1
  يق لصالحيات وحدود عمل كل منها ؛توحيد إدارة وعمل األجهزة األمنية من خالل هيئات مؤسسية ، مع التحديد الدق .2
  منية للهيئات الشرعية المنتخبة ؛خضوع األجهزة األ .3
   السياسية واإلعالمية أو األنشطةوقف أي تدخل من قادة األجهزة األمنية وكبار العاملين فيها في األمور .4

  االقتصادية ؛
  .حاسب عليها وقف النشاط الحزبي للعاملين في أجهزة األمن واعتبار المجاهرة باالنتماء الحزبي مخالفة قانونية ي .5
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   :الثقافة والتربية الوطنية: اًتاسع
حماية الثقافة والتراث الفلسطيني من محاوالت الطمس والتهويد ، وتطوير المناهج التعليمية والتربوية والتأكيد على مضمونها الوطني                  .1

هة واالقتصادي التنموي من جهة أخـرى ،  ، والحرص على استيعاب أوجه التقدم العلمي والحضاري كافة بما يخدم توجهنا الوطني من ج       
وبناء نظام تربوي متكامل قادر على تنشئة أجيال واعية وتعميق الثقافة الوطنية والقومية واإلنسانية ، واتخاذ التـدابير الكفيلـة لتمكـين                      

   الطالب على قاعدة تكافؤ الفرص ؛الجامعات الحكومية من استيعاب أكبر عدد من
  .كاديمي عن السلطة وأدواتهام األاستقاللية الجس .2
تعميق التوجه العلمي والبحثي لدى أبنائنا الطلبة بدءاً من الصفوف االبتدائية حتى الجامعات ، بهدف تنمية وعيهم الفكري واإلسهام في                     .3

  .ى إليه  الذي نسعالديمقراطيخلق أسس المجتمع المدني 
هر اإلنساني والتقدمي في ثقافتنا العربية واإلسالمية والعمل على إعداد بـرامج            وضع سياسة مالئمة تخدم نضالنا الوطني وتبرز الجو        .4

 ، ومقاومـة    الديمقراطيةإذاعية وتلفزيونية إعالمية في الصحف والمجالت ، بما يخدم تعميق الروح الوطنية اإلنسانية وتكريس األساليب                
   .اإلسرائيليالبرامج التي تهدف إلى تطبيع العالقات مع االحتالل 

  .احترام األديان السماوية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية واليهودية ، وضمان حرية أداء الشعائر الدينية دون إكراه أو تمييز  .5
  

  :في المجال االقتصادي والحقوق االقتصادية: عاشراً
عب وتأمين احتياجاته األساسـية ، وتحقيـق العدالـة          األساس الناظم لبرنامجنا االقتصادي ، توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز صمود الش           

االجتماعية في توزيع الثروة مع توفير اإلمكانيات ، لتنمية متراكمة بما يتطلب محاربة الفساد والفاسدين ووقف إهدار المال العام في دوائر                     
  :كومية واألهلية ، وذلك عن طريق ومؤسسات المجتمع الح

تصاد اإلسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصوالً إلى إلغاء اتفاقية باريس الظالمة التي تقطع الطريـق علـى                 االستقالل المتدرج عن االق    ) أ
  مستقل وقادر على التطور والنمو ؛بناء اقتصاد فلسطيني 

  . المحتلةالكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران وإتاحة حرية الحركة للبضائع المنتجة في األراضي ) ب
حة الفقر والبطالة وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها وإيجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل وإسناد صمود الفئـات الفقيـرة                    مكاف ) ت

  حتالل وجدار الفصل واالستيطان ؛والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اجتياحات اال
الستثمار االقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الـصناعي        إخراج االقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع وتوفير حرية ا          ) ث

تـاوات أو   والتجاري والزراعي ، ودعم المحاصيل الوطنية مثل الزيت والعنب والزيتون ، ومنع أي شكل من االحتكـارات وفـرض اإل                   
  ل إرساء تنمية اقتصادية فعالة ؛التدخل األمني والسياسي في النشاط االقتصادي ، من أج

  حويلية المرتبطة بهذه القطاعات ؛االهتمام األكبر بالقطاع الزراعي و صيد األسماك واإلنتاج الحيواني وتشجيع الصناعات الت ) ج
السوق في مجال الكوادر    الربط المحكم بين سياسات التعليم العالي والمهني مع احتياجات النمو االقتصادي الفلسطيني وتلبية احتياجات                ) ح

  البشرية ؛
 الفلسطيني الزراعي والصناعي والخدماتي للوصول إلى األسواق العربية والعالمية وتحسين نوعيـة المنتجـات               للمنتجتوفير الفرص    ) خ

  طيع المنافسة في السوق العالمي ؛الفلسطينية بحيث تست
  .وله للسوق الفلسطينية تشجيع االستثمار من مصادر فلسطينية في الشتات وسن قوانين تكفل حماية االستثمار وتسهيل دخ ) د
  

   :استنهاض حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني: حادي عشرال
  .ب الفلسطيني والمناهضة للعولمةتعزيز العالقة مع القوى واألحزاب والمجموعات والمؤسسات المؤيدة لقضية الشع -
  .لمي لصالح القضية الفلسطينيةعاتطوير األداء اإلعالمي الفلسطيني لتعزيز تأثيره في الرأي العام ال -
  .ين للتضامن مع الشعب الفلسطينيدعوة وفود شعبية ودولية لزيارة فلسط -
  .طين في العالم لخدمة هذا الهدفتطوير عمل سفارات فلس -
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  .تطوير عمل سفارات فلسطين في الجانب التجاري -
  .المشاركة في المعارض التجارية العربية والدولية -
  

  
  ة التغيير واالصالحبرنامج قائم

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قال تعالى 

  "إن أريد إال اإلصالح ما استطعت، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت واليه أنيب" 

  88من اآلية :هود

  أختي المواطنة...................... أخي المواطن 

  "نعم للتغيير و اإلصالح"

وإسالمية، نعم لدولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على كامل تراب الضفة الغربية وقطاع غزة               نعم لسياسة إستراتيجية أمنية عربية      
و القدس دون التنازل عن أي بر من ارض فلسطين التاريخية، نعم لترميم ما خلفه االحتالل، نعم لحرية األسرى، نعم السـتثمار عربـي                        

  .عم لتشجيع العمل التطوعيوإسالمي ودولي، نعم للوحة العربية و اإلسالمية، ن
نعم لدعم األسرى دون تمييز، نعم لدعم اسر الشهداء و األسرى و الفراء دون تمييز، نعم لتكافؤ الفرص، و الحفاظ على حقوق اإلنسان ،                        

ير في إطـار    نعم لجهاز قضائي مستقل نزيه وشريف، نعم لحق االنتخاب و الترشيح ونبذ التعصب، نعم لتعزيز مبدأ الحوار وحرية التعب                  
المعروف و المألوف، وإفساح المجال أمام الرأي األخر، نعم لتنمية االقتصادية ، ومعالجة ارتفاع األسعار بشكل فعال، نعم لتحريم االقتتال                    

  .الداخلي، نعم لصون الدم الفلسطيني فالفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها
  لماذا نشارك في االنتخابات التشريعية؟

غيير و اإلصالح تعتبر وجودها في المجلس التشريعي الفلسطيني احد الوسائل لتحقيق شعار التغييـر و اإلصـالح،                  إن قائمة الت  
واحد وسائل بناء قوة الشعب وترميم ما دمره االحتالل، وتطوير واقعة نحو األفضل، ولذلك فإنها تبذل جهدها وتنوع من فعلها الـسياسي،                      

عد في تحقيق غايات الشعب في الحرية و االستقالل، و الحفاظ على حق الـشعب فـي إدارة شـؤونه                    لتوفير المناخات المناسبة التي تسا    
 بين الناس، و الحفاظ على الحريات العامة، ووضع حد للفساد اإلداري و المـالي و    ةوتقرير مصيره، وإحقاق الحق، ونشر العدل والمساوا      
رؤية  لتحقيق التغيير و اإلصالح بتضافر الجهود المخلصة لتوفير سـالمة العمليـة              األخالقي، ومن هنا عان برنامجنا هذا يمثل بإذن اهللا          

وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن    " االنتخابية، سائلين المولى عز وجل إن يوفقنا النجاز هذا الوعد،       
  ).153االنعام" (سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

  أختي المواطنة....................... أخي المواطن

  :واهم القضايا التي يتضمنها برنامجنا هي . قائمتنا للتغيير و اإلصالح تتحدث عن عدة قضايا وكل قضية تشرحها عدة بنود
  :ثوابت القضية الوطنية الفلسطينية: القضية األولى

إن هذه أمتكم   ( لسطيني جزء من األمة العربية و اإلسالمية      إن كل فلسطين جزء من األرض العربية  واإلسالمية وان الشعب الف            .1

 ).92األنبياء ) ( امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

 .إن تحرير األرض الفلسطينية يتطلب العمل المشترك فلسطينياً وعربياً و إسالمياً .2

 .التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجه كافة .3

 .ف. ت. الجئين الفلسطينية و العمل على تحقيق هذا الحق بكل الوسائل المشروعة ومنها مصون وحماية حق العودة لكل ال .4

االلتزام بهدف دحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس، وحماية الشعب الفلسطيني بالوسائل الممكنـة                  .5
 .كافة
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اسياً و اقتصادياً  واجتماعياً وثقافياً وحماية المقدسـات مـن التـدنيس             المحافظة على التواجد الفلسطيني في القدس ودعم ذلك سي         .6
 .الصهيوني

بناء نظام اقتصادي فلسطيني مستقل عن الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وتوجيه المـوارد المتاحـة، التعزيـز مقومـات             .7
 .الصمود، وتشجيع اإلنتاج

 .ف االستيطانيتطوير نظام تسجيل األراضي واستغاللها لمواجهة الزح .8

 .إن قضية األسرى و المعتقلين على رأس سلم أواليات العمل الفلسطيني و الجزء األساس في السيادة الوطنية .9

 .إن التعاون األمني أو ما يسمى التنسيق األمني مع االحتالل جريمة وطنية ودينية كبرى  يجب أن يعاقب عليها بأقسى عقوبة .10

 .نية، وتشجيع الشعوب العربية واإلسالمية و الصديقة وحكوماتهم على ذلكمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيو .11

العلم على ترميم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية و السلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم األهـداف الوطنيـة الفلـسطينية،                     .12
 .ويحترم مجاالت االختصاص

وحمايته من االعتداء و التالعب ورعايته وتطويره بما يتالءم مع القيمـة            الحفاظ على الوقف الفلسطيني اإلسالمي و المسيحي،         .13
 .المعنوية و المادية لهذا الوقف الممتد في كل فلسطين

  

  :الوحدة العربية و اإلسالمية: القضية الثانية

تنا ستسعى للمساهمة في تحقيق وحدة      فان قائم ) 52المؤمنون) (وان هذه أمتكم امة واحدة وإنا ربكم فاتقون       ( انطالقاً من قول اهللا عز وجل       
  :األمة من خالل

 .السعي لتعزيز الوحدة بين الدول العربية و اإلسالمية، و اعلم على وضع حد للنزاعات الحدودية .1

 .السعي لوضع حد لالقتتال الداخلي بين بعض األنظمة العربية و الحركات الوطنية و اإلسالمية .2

 .مفروض على بعض الدول العربية  واإلسالميةالعمل لرفع الحصار بمختلف أشكاله ال .3

 .التصدي للدعوات العرقية و اإلقليمية و الطائفية التي تستهدف تجزئة األمة .4

العم على تفعيل المنظمات العربية و اإلسالمية  لتستأنف رسالتها في مجاالت التربية و الثقافة و العلوم و االقتصاد و الزراعـة                        .5
 .و الصناعة و الصحة

 . أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسالميين أو أكثر وصوالً إلى الوحدة الشاملة على ثوابت األمةتشجيع .6
 

  :العالقات الخارجية و الدولية: القضية الثالثة

 قضيتها  بناء عالقات سياسية متوازنة مع األسرة الدولية، تحافظ على وحدة األمة وتقدمها، وتخدم اإلنسانية وتحفظ حقوقها لحماية                 .1
 .ورد العدوان عنها

 .العمل على بناء نظام اقتصادي مع الدلو العربية و اإلسالمية و االنفتاح على باقي دول العالم .2

لتحقيق الحرية واالستقالل والسيادة واستثمار كل الطاقات إلدانة        , بالوسائل السياسية والجهادية كافة   , التأكيد على شرعية المقاومة    .3
 .وكل شبر يحتله األجنبي, وافغانستان, والعراق, والطغيان في فلسطينكل اشكال االحتالل 

 .ووقف كل أنواع النهب والسطو على خيرات اآلخرين, دعم إعادة كل الالجئين والمهجرين إلى أوطانهم وحفظ حقوقهم .4

نـواع االحـتالل وآثـار    دعوة الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف إلقامة سلم عالمي يرتكز على التخلص من كـل ا   .5
 .االستعمار ومنع التدخل االجنبي في الشئون الداخلية

, والمواثيـق الدوليـة   , باعتبار ذلك حقاً مشروعاص كفلته الشرائع السماوية      , تاكيد حق الشعوب في مقاومة المحتل بكل الوسائل        .6
 .واألعراف االنسانية واعتبار العدوان واالحتالل على الشعوب هو االرهاب بعينه

  

  :سياسة اإلصالح اإلداري ومكافحة أشكال الفساد: القضية الرابعة

  :وبناء على ذلك فإن قائمتنا ستعمل بمشيئة اهللا تعالي على ما يلي, إن االدارة الرشيدة هي العامل األساس في نجاح الدول وتقدمها
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ن الفساد سبب رئيس فـي إضـعاف الجبهـة          أل, القضاء على كل أشكال الفساد الراهنة في المجاالت كافة بأقصى سرعة ممكنة            .1
  .الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية

تحديث التشريعات والنظم االدارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة االدارة لتساهم في تقديم الخـدمات بـسهولة ويـسر علـى                      .2
 .المستويات كافة

ولقد كرمنا بنـي آدم     (المختلفة من خالل تنمية القوى البشرية العاملة        تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري داخل االجهزة          .3
 )70من اآلية : االسراء) (وحملناهم في البر والبحر

 .والمشاركة في اتخاذ القرار, والعمل على تفويض السلطة, تحديث تشريعات االدارة المحلية لتحقيق مفهوم الالمركزية .4

عاملة بشكل متوازن وفق خطط واضحة حسب احتياجات االجهزة االدارية من الكفـاءات             تبني سياسة استيعابية وتوزيع للقوى ال      .5
 .ومحاربة المحسوبية والواسطة, المختلفة

كلكـم راع   (والعمل على تعزيز الشعور بالمسئولية لدى جميع العـاملين          , مكافحة التسيب في االداء الحكومي واهدار المال العام        .6
 ).ريفحديث ش) (وكلكم مسئول عن رعيته

 .وضع نظام خدمة مدنية شامل يسمح بمعالجة خصوصيات بعض الدوائر .7

تشكيل لجنة وطنية برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه االسالمي والمسيحي لضمان سالمة التصرف فيـه وتحقيـق                   .8
 .أهدافه

  :في السياسة التشريعية واالصالح السياسي: القضية الخامسة
وان التشريعات الصالحة مقدمة ضرورية     , ة األساس للمجلس التشريعي الفلسطيني هي التشريع والمراقبة والمساءلة        اننا نؤكد أن المهم   
  :لذلك ستكون أهدافنا بعون اهللا كما يلي, الصالح السياسات

  .إجراء اصالحات دستورية تكون مدخال الصالحات وتنمية سياسية شاملة .1
 .تعزيز مبدأ الشورى وترسيخ مسيرته .2

 .مل على وضع حد لتجاوز أي حكومة للدستور باصدار قوانين مؤقتة أو تعديالت متكررةالع .3

 .واشراك الطاقات البشرية الفلسطينية كافة في برامج التطوير الشامل, إقرار مبدا تداول السلطة عملياً .4

 .االعتراف بالقوى السياسية واالستفادة من جهودها االيجابية .5

وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف      , ائي بحيث تتوفر له النزاهة واالستقالل والفعل والتطور       االصالح الشامل للجهاز القض    .6
 .السلطات

 .سن القوانين التي تؤكد على فصل السلطات وتعزيز دور الرقابة العامة والمحاسبة والشفافية .7

 .وبية والفئويةالتركيز على المهنية والكفاءة والشفافية في التوظيف العام ومحاربة المحس .8

 .صياغة البرامج وسن التشريعات والقوانين التي تعزز الروابط بين فئات الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة .9

وتحمـل االمـة العربيـة      , تطوير العالقات السياسية مع الوطن العربي واالسالمي على اساس من التكامل واالحترام المتبـادل              .10
 .القضية الفلسطينيةواالسالمية مسئولياتها لنصرة 

توظيف كل المنابر الدولية المتاحة لشرح شرعية الحقوق الفلسطينية الوطنية والسياسية واالقتصادية والثقافيـة واثبـات بطـالن        .11
 .االدعاءات الصهيونية

 .تطوير العالقات السياسية واالقتصادية مع الدول الصديقة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني .12

 .لمحاسبة موظفي الخدمة العامة" أين لك هذا؟ من " تبني سياسة  .13

 .تطوير قوانين االنتخابات وتعزيز مبدأ النسبية في المواقع كافة .14

وتمنع تدخلها في   , سن القوانين التي تضبط نشاطات االجهزة االمنية وتحدد صالحياتها بما يحقق االمن الشامل للشعب ومؤسساته               .15
 .لسياسيةالحياة الخاصة والنشاطات االقتصادية وا
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ومنعهم مـن أي دور فـي الحيـاة الـسياسية           ) من خالل القضاء  (التحقيق في ملفات الفساد المالي واالداري ومعاقبة الفاسدين          .16
 .الفلسطينية أو في االدارة العامة

 .مسيحيةبذل كل الجهود لصياغة البرامج الوطنية التي تحافظ على المسجد األقصى المبارك والقدس والمقدسات االسالمية وال .17

 .المساهمة الفاعلة في اعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها فيما يخص العالقات الخارجية وقضية حق العودة .18

العمل على ترميم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم االهـداف الفلـسطينية ويحتـرم                    .19
 .مجاالت االختصاص

 .عيل دور الفلسطينيين في أماكن اللجوء المختلفة في تنمية مقومات الصمود السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطينيتف .20

محاربة سياسة العزل والكانتونات االسرائيلية والمحافظة على الوحدة الجغرافية والسياسية لالراضي الفلسطينية بما فيها العاصمة                .21
 .القدس

 .على االرض والموارد الطبيعية وتواجه االستيطانصياغة البرامج التي تحافظ  .22

 .اخضاع جميع موظفي الخدمة العامة للمساءلة والمحاسبة بشفافية تامة .23

والتعامل مع األسير والـشهيد  , تشجيع العمل المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة للحركة األسيرة وألسر الشهداء والجرحى   .24
 .ني ويصرف له راتب مكافئ للراتب المدنيوالجريح على انه على رأس عمله المد

 .تحفيز االتحاد االوروبي للعب دور أكثر فاعلية فيما يخص القضية الفلسطينية والشرق األوسط .25

 .تنمية العالقات مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف اطيافها على أساس دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .26
  

  : لحريات العامة والقضاء وحقوق اإلنسانفي ا: القضية السادسة

  : إن رؤية القائمة وأهدافها تنبثق من المقاصد العليا للمبادئ اإلسالمية وهي
  : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، وانطالقا من هذه الرؤية فإن القائمة ستعمل على ما يلي

  . فلسطينجعل الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع في  -1
 . إعادة صياغة جهاز قضائي مستقل ونزيه وشريف ال يخضع ألية ضغوط، بحيث تكون السلطة التنفيذية داعمة له -2

 . حماية وتوفير األمن لكل مواطن، فال يتعرض لالعتقال التعسفي أو التعذيب أو االنتقام -3

 . حماية الحريات العامة لكل المواطنين بال استثناء -4

ص الكسب الحالل لجميع المواطنين بغض النظر عن أرائهم الـسياسية ومعتقـداتهم، ومحاربـة الرشـوة                 العمل على توفير فر    -5
 . والمحسوبية

 .تنفيذ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية -6

 . تأييد الفصل بين السلطات الثالثة -7

 . تفعيل دور المحكمة الدستورية -8

 . شريعات التي تراعي خصوصية وقيم وتراث الشعب الفلسطينيالعمل على سن الت -9

إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى باالعتماد على الكفاءة والخبرة وبعيداً عن الفئويـة الـسياسية واالجتماعيـة والمحـسوبية                    -10
 . الشخصية

 .  بكل مستوياتهسن القوانين الهادفة إلى تفعيل التفتيش القضائي للرقابة الفاعلة على الجهاز القضائي -11

 . سن القوانين الالزمة لمنع تسييس النيابة العامة واعتماد الكفاءة والرقابة والمساءلة والمحاسبة -12

 . سن القوانين التي تشكل جهازاً شرطياً قضائياً متخصصاً من ذوي الكفاءات -13

 . تأسيس معهد قضائي للتدريب والتأهيل -14

صية التي تتمتع بها فلسطين ومراعاة الكفاءات الفلسطينية في أخذ دورها في هذه             التوقف عن استيراد القوانين، ومراعاة الخصو      -15
 . المجاالت
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تعديل القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون اإلجراءات الجزائية بما يكفل الحد من إطالة أمـد التقاضـي وعـدد                     -16
 . لتأجيلالقضايا المدورة وتحديد سقف زمني لكل نوع من القضايا ولمدد ا

 . فيما يخص قانون األحوال الشخصية والمحاكم الشرعية -17

هناك حاجة لسن القانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما يتناسب مع تطور المجتمـع                     -  أ
  . الفلسطيني المسلم

القـدس والـضفة الغربيـة      (بشكل موحد في محاكم      سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية على اختالف درجاتها لتطبيقها           - ب
 ). وغزة

 . بما في ذلك قانون الوقف وقانون اإلرث وقانون الطوائف غير المسلمة

  .  العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة-ج
  

  : السياسة التربوية والتعليمية: القضية السابعة

  :  التربوية والتعليمية أداة المجتمع واألمة في إعداد األجيال الصالحة، لذلك فإن قائمتنا ستعمل بتوفيق اهللا على ما يليتعتبر المناهج
تطبيق األسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين على أساس أن اإلسالم نظام شامل لكل حركة الحيـاة يحتـرم                       -1

  . توازي مع حقوق المجتمع، مادام مؤدياً ما عليه من واجباتاإلنسان، ويحفظ له حقوقه بال
 . تطوير العملية التربوية بما يرفع نوعية التعليمي ويحفظ كرامة المعلمين وزمالئهم اإلداريين -2

 . العمل على تطوير المناهج بما يضمن مواكبة التطورات التقنية الحديثة ويحافظ على قيم وأخالق الشعب الفلسطيني -3

 . طوير التعليم العالي لتتناسب مخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر المؤهلة واألبحاث العلمية الدقيقةدعم وت -4

 . توفير التعليم العالي المجاني ألسر الشهداء واألسرى -5

التالي إيصال المساعدة   دعم صندوق الطالب الجامعي المحتاج وتطوير آلياته، بحيث تمثل أعلى قدر من الشفافية والموضوعية وب               -6
 .  إلى مستحقيها

 . العناية بالطلبة المبدعين في المراحل التعليمية كافة والعمل على تطوير قدراتهم -7

 . تشجيع التعليم المهني وفق برامج مدروسة تضمن رفع فرص المنتسبين إليه في الحصول على عمل بعد التخرج -8

 . كثر من ورديةالعمل على إلغاء استخدام المرافق المدرسية أل -9

 . العمل على تخفيض معدالت عدد الطالب في الصف وعدد الطالب للمدرس -10

 . العمل على تأمين مرافق رياضية وثقافية في مدارس الوطن كافة -11

 . العمل على تامين مختبرات الحاسوب في مدارس الوطن كافة -12

 التوظيف، وتركز على نوعية الطلبة المتخـرجين مـن          تطوير استراتيجيات التعليم بحيث تركز على الكفاءة ونبذ المحسوبية في          -13
 . النظام التعليمي بدل الكم

االهتمام بالعلوم اإلنسانية ومحاولة تنقيتها من الملوثات الفكرية التي لحقت بها عن طريق الغزو الفكري، والتركيز على اللغـات                    -14
 . وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل

 . ورها التربوي ومسؤولياتها تجاه الخدمات العامةاالهتمام باألسرة وتفعيل د -15

إصدار التشريعات التي تصون العملية األكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العـالي مـن العبـث والمزاجيـة                    -16
 . والمحسوبية

 .  الوطنيةتشجيع السياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية وخاصة من خالل مناهج التربية -17
  

  : السياسية الثقافية واإلعالمية: القضية الثامنة

  : نظراً لما للثقافة واإلعالم مندور عظيم في تشكيل عقلية المواطن وتفكيره وبناء شخصية األمة، فإن قائمتنا ستعل بإذن اهللا على ما يلي
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مورثه الحضاري، وبناء السياسة اإلعالميـة علـى        ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل اآلراء، بما ال يتناقض مع عقيدة الشعب و             -1
  . مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة، ومراعاة التنوع والتعدد وحق االختيار

 . تحصين المواطنين وخاصة الشباب الناشئ من اإلفساد والتغريب والغزو الفكري ومقاومة التطبيع الثقافي -2

 . الجمهور في معرفة كل شئون الحياةتسهيل مهمة اإلعالميين ووسائل اإلعالم وحق  -3

 . وقف تدخالت األجهزة األمنية في منح رخص دور النشر، ومراكز األبحاث، والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأي -4

 . رفع المستوى الثقافي والوعي العام بالحقوق والواجبات والمسئوليات وتبعاتها -5

 . زيز المهنية والشفافية في برامجهاتفعيل وسائل اإلعالم العامة وتحريرها من الفئوية وتع -6

 . تأسيس مؤسسات عامة وتشجيع إقامة مؤسسات خاصة تعنى بالتراث الفلسطيني وتاريخه الحديث ومقدساته -7
  

  : سياسة الوعظ واإلرشاد: القضية التاسعة

فان قائمتنا  ) 125النحل، من اآلية    ) (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السحنة وجادلهم بالتي هي أحسن          (انطالقا من التوجه الرباني     
  : ستعل على تحقيق ذلك بتوفيق اهللا من خالل

  . رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين، وإيجاد الحوافز المجزية لهم، ووضع اللوائح واألنظمة التي تحقق العدالة -1
 . سياسة اإلقصاءوقف التدخالت األمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم ووقف  -2

 . إعادة النظر بقانون الوعظ واإلرشاد بما يتيح ألصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجبهم -3
 

  : السياسة االجتماعية : القضية العاشرة

  . سن قوانين الضمان االجتماعي التي تالئم الوضع الفلسطيني العام -1
 .لقطاعين األهلي والعائليتشجيع شبكة الحماية االجتماعية القائمة وتوسيعها في ا -2

 . محاربة الفقر وتخفيف حدته وأثاره من خالل جعل محاربته احد أدوات التنمية الشاملة -3

محاربة الجريمة من خالل القضاء الحازم والشرطة ذات الكفاءة والمنضبطة، وتطبيق العدالة القانونية على الجميع دون استثناء                  -4
 . لخاصة بالمجرمينوبناء المؤسسات اإلصالحية المتطورة ا

 . محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله بالثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون -5

 . تفعيل وتنظيم وتطوير لجان الزكاة لتؤدي دورها في المرحلة القادمة وصوالً إلى تحقيق األهداف اإلسالمية -6

لطفولة ورعايتها وحقها في التنشئة والتغذية والتربية النفـسية والجـسمية           النهوض بالمستويات المختلفة للرجل والمرأة وحماية ا       -7
 . والتوجيه والتعليم

 . تشجيع المشاريع التنموية وخبرات المجتمع لتلبية بعض احتياجاته -8

 . دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة وتطوير برامجهم -9

 . رياضة والفن الملتزماالهتمام بالمؤسسات الشبابية وتشجيع ال -10

تفعيل لجان اإلصالح ودعمها لما لها من دور في حل المشكالت بين افراد المجتمع وإعـادة أجـواء الـود والتـصافي بـين                         -11
 . المتخاصمين

الحفاظ على النسيج االجتماعي للشعب الفلسطيني واألخالقيات العامة، وضمان عدم انتهاك الثوابت االجتماعية والحيلويـة دون                 -12
 .  إجراءات أو تشريعات تمس بهاأي

إنشاء وتطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى باألسرى والمحررين، وتعمل علـى دمجهـم فـي                   -13
  . المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن

  

  :المواطنون المسيحيون: القضية الحادية عشرة



 33

 عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهللا يحب                  ال ينهاكم اهللا  ( انطالقاً من قوله تعالى     
فإن كتلتنا ال ترى فرقاً بين المواطن الفلسطيني المسلم والمسيحي في كل مجاالت حقوق المواطنة لهـم مـا                   ) الممتحنة) ( المقسطين
  .وعليهم ما على الجميع, للجميع

  :المرأة الفلسطينية: ةالقضية الثانية عشر
  :فستعمل قائمتنا بارادة اهللا على , بعيداً عن العادات الوافدة والتقاليد الجامدة الغريبة عن ثقافتنا, إن قائمتنا تسعى لتعزيز مكانة المرأة

وتحقيق ,  لحقوقها واستكمال االطار التشريعي المعزز   , التأكيد على حقوق المراة الشرعية من خالل تفعيل التشريعات المنصفة لها           -1
  .دورها في القيادة االجتماعية

 .وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة واالحتشام وااللتزام, وتوعيتها بحقوقها الشرعية, تحصين المراة بالثقافة االسالمية -2

 .باعتبارها جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني, تفعيل دور المؤسسات التطوعية -3

 .وابراز دورها في بناء المجتمع, ل العامتوظيف طاقات المراة في العم -4

 .التاكيد على ان االسرة وتماسكها هي االساس المتين الذي يحافظ على قيمنا االجتماعية ومثلنا األخالقية -5

 .المراة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية وحقوقها المدنية والشرعية مكفولة -6

 : من خاللدعم استقرار االسرة -7

  .وحماية النشئ ورعايته, تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة بما يحقق استقرار االسرة •
 .أو أبناؤها لالعتقال أو المالحقة, التكافل مع االسر التي تتعرض بيوتها للهدم •

 .حماية المراة من كل اشكال االستغالل واالستخدام في الدعاية واالعمال غير المشروعة •

  
  امج قائمة الطريق الثالثـبرن

  

إيمانا منها بقدرة شعبنا على تحقيق طموحاته وأهدافه الوطنية، وبدافع قوي من التزامها الوطني بضرورة بناء مجتمع متنـور حـضاري                     
  .يقوم على التعددية عبر ديمقراطية تحمي حقوق المواطنة وتكفل حرية اإلبداع والتفكير

داخلية ووقف كل عمليات االعتداء على القانون والتصدي لكل إشكال الفلتان وفوضى السالح ومن              ومن اجل وضع حد لتدهور األوضاع ال      
  .اجل تكريس حقنا المشروع في العمل على إنهاء االحتالل والتأكيد على البعد الحضاري واإلنساني لقضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة

دئ وأسس الحكم الصالح وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق على أساس             واستنادا إلى وثيقة االستقالل وما نصت عليه من مبا        
  .العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة

 الخالقةومن اجل التفاف أبناء شعبنا حول برامج عملية ملموسة وواقعية قادرة على تلبية احتياجاتهم وتفعيل مشاركتهم والنهوض بطاقاتهم                   
 وكرامتهم اإلنسانية وباالرتكاز إلى بناء دوله عـصريه ومجتمـع ديمقراطـي تحكمـه     المشروعةمعهم إلى ما يحقق تطلعاتهم     والوصول  

  . مع حق الجميع في اإلسهام الخالق في بنائها وتطويرها مؤسسات قادرة
اعات الـسياسية االقتـصادية واالجتماعيـة       التي تضم مجموعة من القيادات الوطنية المستقلة من مختلف القط         " الطريق الثالث " فان كتلة   

والثقافية الملتزمة بحقوق شعبنا الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون، تتوجه إلى كل أبناء وبنات شعبنا في كـل                    
قائمتها ومرشحيها في جميـع الـدوائر   مكان من الوطن كما في مواقع اللجوء والمنافي للمشاركة في مساندة توجهاتها وبرنامجها ومساندة              

لتغيير الواقع الصعب الذي نعيشه، وان كتلة الطريق الثالث على قناعة إن مصدر قوتها يكمن في ضمير المواطن وإدراكه الـذي تـسعى                       
  :لتمثيله والنضال المشترك معه لتحقيق برنامجها الذي يرتكز إلى األسس التالية

  

    :على الصعيد السياسي* 
ك بالحقوق الوطنية التي تشكل أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، برنامج                التمس •

 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصـمتها      338 والقرار رقم    242الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم            
  .1967ي حـــــــدود الرابـــــــع مـــــــن حزيـــــــران القـــــــدس الـــــــشريف فـــــــ
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    .194الحل العادل لقضية الالجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار  •
    .ضمان الوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية •
ة أبديـة لدولـة فلـسطين    صون عروبة القدس الشرقية وحماية مؤسساتها ومقدساتها ومكانتها كمنارة للتراث اإلنساني والديني، وعاصم      •

   .المستقلة
متابعة قضية اإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل واعتبار قضية حريتهم قضية محورية وغير خاضعة لالبتـزاز                    •

    .التفاوضي
 مع نضالنا العـادل وحقنـا       تعزيز المقاومة الشعبية ضد مخططات االحتالل واالستيطان وجدار الضم والتهويد وتعزيز التضامن الدولي             •

    . االحتاللإنهاءالمشروع في العمل على 
    .ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باعتبارها المرجعية السياسية العليا.ت.احترام دور م •
الدوليين، إلفشال مخططـات    بلورة خطة فلسطينية تمكن من استعادة المبادرة السياسية وتعزيز مكانة قضيتنا الوطنية في الوعي والعقل                 •

  .إســـرائيل فـــي فـــرض رؤيتهـــا للحـــل االنفـــرادي القـــائم علـــى فـــرض األمـــر الواقـــع         
تعزيز العمل المشترك مع قوى العدل والسالم والديمقراطية في العالم بما في ذلك داخل إسرائيل وتفعيل دورها علـى قاعـدة التمـسك                        •

    .عبالشرعية الدولية ووجوب تنفيذها أساسا لحل الصرا
    .صياغة خطاب سياسي حضاري معاصر ومنسجم مع التطورات الدولية •
    .تطوير العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية •
التواصل مع المجتمع الدولي ومعالجة الشوائب العالقة وترسيخ العالقات مع الدول والمنظمات الدولية على أسس من الندية والثقة بالنفس                    •

  .دلواالحترام المتبا
  

    :إصالح النظام السياسي

معالجة الوضع الداخلي وفق مفهوم وآليات وقوانين تعيد االعتبار للمواطن ومكانته وثقته بنفسه ومشروعه الوطني ومؤسساته الـسياسية                   •
    .واالجتماعية على قاعدة بناء نظام سياسي ديمقراطي يكرس الفصل بين السلطات ويضمن التداول السلمي للسلطة

كمال وتسريع وتعميق عملية اإلصالح الشامل، وفي هذا السياق يتوجب العمل على تنفيذ خطة تشمل كافة القطاعـات والمؤسـسات                    است •
للسلطة الوطنية الفلسطينية وترسيخ قواعد ومبادئ الحكم الصالح والسليم وخصوصا مبدأ سيادة القانون والمـساءلة والـشفافية وضـمان                   

المنصب والمال العام وإحالة ملفات الفساد للقضاء واستكمال التشريعات المنظمة لمختلف نشاطات وقطاعات             محاسبة كل من أساء استخدام      
  .المجتمع الفلسطيني السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنقابية

  

    :على الصعيد األمني* 
ية قصوى بما يضمن الحفاظ على حياته وممتلكاتـه   وضع حد حاسم لحالة االنفالت األمني وفوضى السالح ، واعتبار امن المواطن أولو             •

    .وكرامته، والحفاظ على األمن العام وفرض سيادة القانون
    بناء أجهزة امن قوية ومهنية وإخضاعها للقانون والمؤسسات الشرعية •
    .استبعاد جميع العناصر الفاسدة وتلك التي ثبت تورطها في االعتداء على الممتلكات والحريات العامة •
  .إيجاد حل لمشكالت الفرق والتشكيالت المسلحة لضمان إنهاء فوضى السالح وضمان وحدانية السلطة •
  

    :على الصعيد التشريعي* 
    .ضمان تنفيذ خطة اإلصالح والتطوير التي وضعتها اللجنة الخاصة بذلك •
  .اري والمالي لمنع تضارب المصالحتنفيذ الهيكلية اإلدارية الجديدة، بحيث يتم فصل المجال التشريعي عن اإلد •
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    :على الصعيد القضائي* 
إصالح وتطوير جهاز القضاء وضمان استقالله عبر تطوير قانون سلطة القضاء، ومساعدته في القضاء على كل إشكال الفساد بالتعاون                    •

  .مع األجهزة التنفيذية المعنية
  

    :على صعيد متطلب النهوض بالوضع االقتصادي* 
 االقتصاد الوطني من خالل تطوير األطر والقواعد القانونية والتنظيمية الداعمة إلطالق عملية التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة                  تعزيز •

ــاعي      ــان اجتمـ ــبكة أمـ ــار شـ ــي إطـ ــسوق فـ ــصاد الـ ــد اقتـ ــيخ قواعـ ــستدامة وترسـ ــة والمـ   .المتكاملـ
    .االلتزام بسياسات اقتصادية تكفل التنافس وتكافؤ الفرص  •
    .تمام بالقطاعات اإلنتاجية وتحسين قدرتها على المنافسةااله •
 العمـل العربيـة      محاربة الفقر والبطالة والعمل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل والسعي لفتح أسواق                •

    .والمجاورة للعمال العاطلين عن العمل 
    .مؤهلة لتطوير وتنويع كفاءات العمال وقدرتها على االستجابة الحتياجات السوقالعمل على توفير المؤسسات المهنية والتقنية ال •
  .تطوير الموازنة بما يتضمن توفير كل أشكال الدعم الممكنة للمتضررين من االستيطان والجدار •
  

    )االجتماعية والعمالية وقضايا المرأة والشباب والطفولة(الحقوق المدنية * 
   :والفقرالقضايا االجتماعية  •

 والفقيرة ،وتوفير شبكة أمان اجتماعي عامة وفقا ألسس ومعايير نزيهة وشفافة ومعلنه تعطي األولوية لمعالجة الفقر                 ةحماية الفئات المهمش  
    .والبطالة وتطوير التشريعات القانونية للضمانات االجتماعية بما يوفر العيش الكريم

    :نتفاضة واألسرى والجرحى ومعاقي اال سر الشهداءأ •
يالء عناية خاصة بأسر الشهداء واألسرى والجرحى ومعاقي االنتفاضة وذوي االحتياجات الخاصة والسعي إلنـشاء صـندوق وطنـي                   إ

  .اية هذه الفئات وحماية مستقبلهابمشاركة شعبية ومساعدات عربية ودولية من اجل رع
   :العمال •
حماية من البطالة وضمان حماية اسر العاطلين عن العمل وخاصة على صعيد التعلـيم              تطوير قانون التأمينات االجتماعية بما يشمل ال       .1

   .والصحة
    .إقرار قانون نقابات ديمقراطي وإجراء انتخابات ديمقراطية لنقابات العمال واالتحاد العام للنقابات ومنع هيمنة الدولة عليها .2
ة بما يساهم في تخفيف األعباء االقتصادية واالجتماعية وتوفير المزيد من فـرص             تشجيع المبادرات والمشاريع اإلنتاجية للعمل والمرأ      .3

  .العمل
    :رأةـالم •
تعزيز دور ومكانة المرأة في الحياة العامة، والتصدي لثقافة االنتقاص والتهميش والعنف التي تعاني منها، من خـالل سـن وتطـوير         .1

    .لة لها الكامالمساواةالتشريعات والقوانين التي تؤمن 
ــاءة        .2 ــدة الكف ــى قاع ــرأة عل ــرص للم ــوفير الف ــن ت ــد م ــصالح المزي ــة ل ــة العام ــي الوظيف ــل ف ــة الخل   .معالج
  . مفاهيم معاصرة تقدميه لحماية األسرةإطارالعمل على تشريع قانون مدني لألحوال الشخصية يحمي كرامة المرأة وحقوقها في  .3
    :الشباب والطفولة •
 ومظاهره ونتائجـه وزرع ثقافـة االنفتـاح والحـوار           اإلحباط الشباب وإعطاؤه األولوية، ومعالجة كل أسباب        االهتمام الجدي بقطاع   .1

    .والمشاركة والمواطنة وقيم السلم االجتماعي واالنتماء الوطني بروح العصر البعيد عن التعصب واالنغالق
خات والبنية القانونية لحمايتهم بما في ذلك توفير الصحة النفـسية           ضمان حماية حقوق الطفل واالهتمام بمؤسسات الطفولة وتوفير المنا         .2

  .الضرورية لهم
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    :على صعيد الصحة والتعليم* 

    ةــالصح -

    .توفير الموارد الكافية لرفع مخصصات الموازنة لهذا القطاع ألخدماتي الحيوي .1
 خالل توفير المزيد من المستشفيات المتطورة والمتخصـصة         تطوير القطاع الصحي الحكومي وتمكينه من توفير الخدمات الصحية من          .2

    .والعيادات بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية
احترام مبدأ الكفاءة في بناء القطاع الصحي الحكومي وتصويب الخلل الهيكلي الذي أدى إلى تراجع تقدم الخـدمات الـصحية بـسبب                       .3

ــعا    ــاد شـ ــة، واعتمـ ــوالءات والفئويـ ــة الـ ــوطن   (ر سياسـ ــع والـ ــاس المجتمـ ــواطن أسـ ــحة المـ   ).صـ
تشجيع عودة االختصاصات المتقدمة من األطباء والكوادر الطبية الفلسطينية وتوفير الدخل المناسب لهم، ورفع رواتب األطباء علـى                   .4

    .قاعدة الفصل بين الوظيفة العامة والخاصة في هذا المجال
الفقيرة واسر العاطلين عن العمل وكـذلك اسـر الـشهداء والجرحـى والمعـاقين وذوي                توفير الضمانات والتأمينات الصحية للفئات       .5

    .االحتياجات الخاصة
  .تــشجيع المنظمــات األهليــة ومؤســسات المجتمــع المــدني للمــساهمة فــي إعطــاء خــدمات مميــزة فــي هــذا المجــال  .6
    .يصالها إلى المناطق الريفية والمعزولةرفع مستوى خدمات الصحة األولية خاصة في ما يتعلق باألمومة والطفولة وإ .7
  .تشجيع االستثمارات في القطاع الصحي .8
    :مـــالتعلي -
  . مراحله على أسس عصرية وتنويريةتطوير المناهج والنظام التعليمي في جميع .1
  .جامعي مجال التعليم المدرسي والتوفير وتأهيل المدرسين وتطوير الكفاءات القادرة على إحداث نقلة في .2
  .حماية المؤسسات التعليمية من جميع أشكال الفوضى واالعتداء على حرماتها وكذلك حمايتها من أفكار االنغالق والتعصب .3
    .تشجيع وتطوير التعليم المهني والتقني بحيث يرتقي إلى المستوى المطلوب للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا .4
    .عية باحتياجات المجتمع وتعزيز مكانتها فيهربط المؤسسات الجام .5
    .رصد الموازنات الكافية إلنشاء مدارس جديدة إلنهاء ظاهرة االزدحام في الصفوف المدرسية .6
ضمان توفر فرص مجانية التعليم خاصة للفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل واسر الشهداء والجرحى وتقديم المساعدات الجامعية وفق                   .7

  .ير معلنة وشفافة وتعزيز مبادرات وصناديق دعم صناديق دعم التعليم وصناديق إقراض الطالبمعاي
  

    :الحكم المحلي والبلديات* 
    .العمل على اعتماد قدر اكبر من الالمركزية في الحكم المحلي .1
  . يعزز صمودهااالهتمام بمكانة مدينة القدس وإيجاد اآلليات المناسبة لتقديم الخدمات لمواطنيها بما .2

    :على صعيد حماية التراث واإلبداع الثقافي والفني والحريات العامة والصحفية
 في مواجهـة    المنفتحةحماية المواقع األثرية و الحرص على صيانة التراث الوطني واإلرث العالمي في فلسطين و الثقافة الديمقراطية                  .1

    .التعصب والتطرف و القمع واالنغالق
    .بداع الثقافي والفني وإبراز الوجه الحضاري واإلنساني لفلسطين ومكانتها بين األممتعزيز اإل .2
    .تشجيع المبادرات من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني لبناء مراكز ثقافيه في مختلف المحافظات و المدن .3
    .ل اإلعالموتطوير دور وسائ, واإلعالن و ضمان حرية التعبير و الرأيالصحافةضمان حرية  .4
  .حماية المؤسسات والنقابات واالتحادات الصحفية واإلعالمية الثقافية والفنية وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لها .5
إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر بما يضمن توسيع هوامش الحرية وإزالة القيود التي تحول دون تطوير النشر والعمل اإلعالمي                    .6

  .واسعبمعناه ال
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   "فـــتح" التحرير الوطني الفلسطيني  امج قائمة فتحـبرن
  

  يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم
ألننا نؤمن بأهمية وضرورة المراجعة والمكاشفة والمساءلة النقدية، ألجل تصويب مسيرة العمل الوطني بمختلف تفاصيله واتجاهاته لتبقى                 

  .مل أهداف شعبنا في الحرية والعودة واالستقاللعلى الطريق الصائبة صاعدة نحو تحقيق كا
وألن الذين يعملون ويبادرون، يخطئون حيث التحديات والمسؤوليات كبيرة وجسيمة، وألن الخطأ يدلنا حين المراجعة على الصواب كلمـا        

لفلسطيني والتي وضعت ورسـخت  واجهنا الذات بشجاعة وجرأة الشفافية والمساءلة، فإن حركة فتح وهي تواصل قيادة المشروع الوطني ا 
أسسه العملية، ترى ضرورة هذه المراجعة، وستعمل على تحقيقها على كافة المستويات، لضمان التطور والتغيير اإليجابي مـستندة إلـى                    

الرمـز الـشهيد    تجربتها النضالية الطويلة، المعمدة بدماء اآلالف من الشهداء والجرحى ومعاناة اآلالف من األسرى، وفي مقدمتهم القائد                 
الخالد أبو عمار، وفي هذا اإلطار، ترى فتح أن المراجعة النقدية ستقود إلى تصويب وتطوير عمل كافة مؤسسات السلطة الوطنية، وعلى                     
نحو خاص المؤسسات واألجهزة األمنية، بما يضمن سالمة النظام السياسي الفلسطيني وأسس الحكم الصالح والرشيد، وبما يحقق األمـن                   

مان للمواطن أوالً، وخلق فرص العمل والتنمية االجتماعية وبصورة عاجلة لقطاعات الشباب والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة مـع                  واأل
الرعاية الكاملة لذوي الشهداء واألسرى والجرحى، والحد من البطالة وتشجيع االستثمار في مختلف القطاعات لتحقيق التطوير االقتصادي                 

  .مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس كانواستقالله وتكريس 
  ...لهذا

 خيارنا الذي ال تراجع عنه وال تنازل، فإن حركة فتح تتوجه على جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم للمشاركة في                   الديمقراطيوألن الخيار   
  .كانون الثاني القادم وفي كافة أرجاء وطننا الحبيب/صناعة غدها المشرق بالتوجه إلى صناديق االقتراع في الخامس والعشرين من يناير

في الخامس والعشرين من يناير المقبل سنتوجه إلى صناديق االقتراع في كل أرجاء وطننا الحبيب، الختيار ممثلينا في المجلس التشريعي                    
  .الفلسطيني، ولنرسم باختيارنا هذا صورة مستقبلنا ومسيرتنا في المرحلة المقبلة

 الشريف، ونظاماً عادالً يضمن التداول السلمي للـسلطة         الديمقراطي نعتبر االنتخاب حقاً للمواطن وواجباً عليه، وأداة مثلى للتنافس           إننا، إذ 
ويمنح الجميع فرصاً متكافئة لنيل ثقة الناخب، فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى المشاركة في االنتخابات واإلدالء بصوتها لمن تجده مـستحقاً                     

  . الصوت، جديراً به، وأهالً لما يعنيه من ثقة وعهدلهذا
قائدة النضال الوطني الفلسطيني منذ أربعين عاماً وحتى اليوم، وقادت عملية البناء والتأسيس             " فتح  " إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني      

ى الناخب الفلسطيني، عاقد العزم على الوفاء بتعهداتها،        لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف تقدم برنامجها الوطني إل          
داعية الناخب إلى تقدير ما حققته من منجزات عبر مسيرتها الطويلة في خوض معارك التحرير، وعبر السنوات القليلة التي قـادت فيهـا               

  .عملية البناء في األراضي الفلسطينية المحررة
سطينية، وعملت دائماً على حمايتها، تعتبر منافسيها شركاء في المصير وفي القرار أياً كانت نتائج               المؤمنة بالوحدة الوطنية الفل   " فتح  " إن  

االنتخابات، وأنها لتدعو شعبنا العظيم إلى الترفع عن العصبوية واالنغالق والتشكيك، وإلى اعتبار االنتخابات فرصـة لنظهـر التزامنـا                    
أهل ... ا يؤكد أهليته للحياة وللحرية األفضل ولنقدم للدنيا بأسرها ما يثبت أننا أهل للحياة             بالمشروع الوطني وتطلعات شعبنا الحضارية بم     

  .ولممارسة الحكم الصالح والرشيد... للحرية
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
    " وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون "

  صدق اهللا العظيم
  

أن مهاماً جساماً أضيفت إلى مهامها مهاماً جديدة، فإلى جانب الحفاظ على الكفاح الوطني              " فتح"دركت  منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أ     
بنـاء  : أن تقود عملية البنـاء بمختلـف أوجههـا        " فتح"من أجل الحرية واالستقالل في معادلة دولية شديدة الصعوبة والتعقيد، بات على             

حياة اليومية للمواطن، سن النظم والقوانين التي تحقق العدالة والنظـام، بنـاء االقتـصاد               المؤسسات العصرية القادرة على إدارة شؤون ال      
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 والمـساواة واحتـرام الحقـوق    الديمقراطيةالوطني وتمكينه من التخلص من التبعية واإللحاق، وبناء المجتمع المدني الحديث المحتكم إلى        
  .األساسية والحريات دون أي تمييز

دستور عصري، قوانين حديثـة، نظـام انتخـابي تعـددي           : لوراء، ورؤية نقدية منصفة، ستدلنا على ما تم إنجازه        إن نظرة سريعة إلى ا    
، حقوق أوسع للمرأة، شبكة حماية من الفقر، ازدهار اقتصادي نسبي، خدمات استثمارية أفضل، بنية تحتية متطـورة، قفـزة                    وديمقراطي

.صحية، ومؤسسات أمنية تعمل بإمكانياتها المتواضعة على حفظ أمن الوطن والمـواطن           كبرى في عدد المدارس والمستشفيات والمراكز ال      
    

فـي  ظروف عديدة قاسية حالت دون إنجاز المهمة على الوجه األكمل، ولعل االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه المتواصل، كانا العامل الحاسم                   
تدرك ما يقع خلف جـدران االحـتالل،        " فتح"عقدت المهمة أكثر، غير أن      ربما طالت هذه الظروف قليالً وت     تعويق عملية البناء والنمو، و    

   .وترى نهاية الطريق، اعتماداً منها على طاقات شعبنا الخالفة وإيماناً منها بقدراته وتصميمه وعزيمته التي ال تلين
ة والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة الراهنـة       واستناداً إلى هذه الرؤيا وانطالقاً من إدراكنا العميق بضرورة تحمل المسؤوليات والوطني           

  :والمستقبلية، تطرح فتح برنامجها للمرحلة المقبلة
  

    :على الصعيد السياسي والوطني• 

االستمرار في نضالنا العادل لنيل حقوقنا الوطنية الثابتة كما أقرته أطرنا ومؤسساتنا الشرعية إلنهاء االحـتالل عـن جميـع األراضـي                      
 إلقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لقضية الالجئين الفلـسطينيين،               1996المحتلة لعام   الفلسطينية  

إن األهداف التي قضي في سبيلها اآلالف مـن الـشهداء الفلـسطينيين             . 2002وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام       " 194"وفق القرار   
مز ياسر عرفات، ال تراجع عنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً ينير طريقنا ويسدد خطانـا نحـو الحريـة                   البررة، وفي مقدمتهم الشهيد الر    

  .واالستقالل
  

    :الوحدة الوطنية الفلسطينية• 

 تمتين أواصر الوحدة الوطنية لشعبنا وقواه وفصائله وتياراته باعتبارها هو الضمانة األكيدة لمواجهة التحديات، وسنعمل بعـزم وتـصميم                  
    .بالعمل على التوصل إلى قواسم مشتركة لبرنامج علم وطني يجند كل الطاقات خدمة ألهداف نضالنا العادلة

ويرتبط بهذه المهمة تطوير الدور القائد لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع أماكن تواجده، فـي العمليـة               
 القوى والفصائل   جميعوسنعمل بال كلل من أجل مشاركة       . بناء شعبنا الالجئين في المنافي والشتات     السياسية وفي رعاية مصالح وحقوق أ     

  .والتيارات داخل الوطن وخارجه في صياغة قرارنا الوطني ضمن أطر منظمة التحرير والسلطة الوطنية
  

    :وقف العدوان اإلسرائيلي بكافة أشكاله• 
قاتها وإمكانياتها وعالقاتها لوقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ووقف           ستواصل حركة فتح توظيف وتفعيل كافة طا      

 وتدمير البيوت واالعتقاالت وعمليات التجريف وتخريب المزارع والممتلكات، وفـك الحـصار وإنهـاء               واالجتياحاتحمالت االغتياالت   
طنين وتنقلهم في وطنهم وعلى المعابر، ووقف استهداف البنية التحتية والمرافق           اإلغالقات، ورفع الحواجز، وإلغاء القيود على حركة الموا       

    .االقتصادية، والمؤسسات الوطنية الرسمية واألهلية
محكمة " وسنعمل على تكريس الموقف المناهض لالستيطان ووقف كافة نشاطاته التوسعية، وتفكيك جدار الفصل العنصري وفقاً لقرارات                 

  ".الهاي
  

   .ك بخيار السالم االستراتيجيالتمس• 

 قـرار المجلـس إعـالن       1988استناداً إلى وثيقة إعالن االستقالل التي أعلنها الرئيس الخالد في دورة المجلس الوطني الفلسطيني العام                
جانب إسرائيل فـإن خيـار      االستقالل واستناداً إلى برنامج السالم الفلسطيني واعتماد مبدأ الحل التاريخي القائم على إقامة دولة فلسطين ب               

  .السالم والخيار االستراتيجي لشعبنا الفلسطيني وقيادته بما يضمن الحقوق الثابتة لشعبنا ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية
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لتـسوية  إن التزامنا المستمر باحترام االتفاقات الموقعة وبخارطة الطريق وبقرارات الشرعية الدولية وباعتماد المفاوضات وسيلة إلنجاز ا               
  .النهائية يجب أن يقابل بالتزام جدي مماثل وعملي من قبل الحكومة اإلسرائيلية وتحت إشراف األسرة الدولية

  

    :القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة• 

لحـصار وهـدم    سنعطي األولوية لدعم صمود جماهير شعبنا الصامدة في القدس والتي تتعرض ألبشع عمليات االستيطان وبناء الجدار وا                
    .المنازل واإلفقار وحمالت الضرائب والتهجير من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي

وسنركز في ذلك على المشاريع التنموية في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية واإلسكانية في المدينة المقدسـة،       
    .ن والصناديق العربية واإلسالمية وكذلك الدول الصديقةوسنحشد الدعم لذلك من الدول والمؤسسات واللجا

إن إصرارنا على مشاركة أبناء شعبنا الصامدين في القدس في االنتخابات هو التأكيد لتمسكنا الصارم بعروبـة القـدس عاصـمة دولتنـا        
    .الفلسطينية

  .ة انتهاكات وتهديدات تتعرض لهاوستتواصل جهودنا في الدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وحمايتها من أي
  

    :الحق في مقاومة االحتالل والجدار واالستيطان• 

إن حق شعبنا في مقاومة االحتالل حق كفلته المواثيق الدولية، ولن يتنازل عن هذا الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس ضد االحـتالل                        
    .واالستيطان والجدار والتهويد

الواسع لشعبنا في مقاومة جدار الفصل العنصري، وفي التصدير لممارسات االحتالل فعاليته وقدرته الهائلة              وقد أثبت التحرك الجماهيري     
على كسب الرأي العام العالمي ومحاصرة السياسات العدوانية واالستيطانية اإلسرائيلية، وفي إفشال محاول إلصاق تهمة اإلرهاب بنضالنا                 

  .الوطني المشروع
  

    :لمعتقلينالحرية لألسرى وا• 

يتصدر النضال لإلفراج عن أسرى الحرية في سجون االحتالل اإلسرائيلي جدول أعمالنا الوطني، إن كسر قيد أبطال وفرسان شعبنا هـو                     
شرط أساسي من شروط إنجاز السالم العادل، وسنستمر في عملنا الحثيث لضمان بدء اإلفراج عنهم كمتطلب أساسي من متطلبات تـوفير                     

إن دربنا الطويل الشاق قد تعمد بدماء آالف الشهداء البررة الخالدين الذين سـقطوا علـى درب                 ..ئمة النطالق عملية السالم    المال الظروف
وكذلك تـوفير متطلبـات االهتمـام ورعايـة الجرحـى           . الحرية لتحيا فلسطين، ومن حق أسرهم علينا أن نوفر لهم أفضل رعاية ممكنة            

رك إليجاد حل سريع لقضية المطاردين والمقاتلين، ولكي نضمن لهم حقهم في األمن واألمان والحيـاة                وأيضاً فسنتح . والمصابين األبطال 
  .الكريمة باستيعابهم في أطر السلطة والمنظمة

  

    :العالقات القومية والدولية• 

أييد خالل مراحـل كفاحـه الطويـل،        الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من أمته العربية، آمن بأهدافها وبوحدتها، ونال منها كل الدعم والت               
تلتزم بالعمل المتواصل لتعميق عالقاتنا القومية التاريخية مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك مع الدول اإلسـالمية ودول                 " فتح  " وعليه فإن   

  .عدم االنحياز، وكافة الدول الصديقة وحركات التضامن مع شعبنا في العالم
  

    :سات والمساواة والتسامحبناء دولة القانون والمؤس• 

    .إن استحقاق انتخاب المجلس التشريعي، يشكل محطة مهمة على طريق تطوير نظامنا السياسي وتجديده عبر صناديق االقتراع
ياسية  يوفر القاعدة والضمانة للتداول السلمي للسلطة، ولتكريس التعدديـة الـس           الديمقراطيإننا نؤمن أن اعتماد خيار االنتخابات والخيار        

وضمان الحريات األساسية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرة العمل السياسي وتشكيل األحزاب، ولبناء دولة المؤسـسات، والفـصل بـين                    
   .السلطات

وفي هذا اإلطار سنعمل بحسم وبسرعة لتعزيز سيادة القانون وحماية استقالل القضاء ومنع التدخل في شؤونه، وإنهاء الفوضى األمنيـة،                    
ان األمن للمواطن، ووقف أية تجاوزات في مؤسسات السلطة وأجهزتها ومحاسبة المتجاوزين، وطرح قـوانين تـنظم عمـل هـذه                     وضم
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    .األجهزة إلقرارها من قبل المجلس التشريعي
ون هنـاك إال     الذي تعبر عنه االنتخابات والذي يضمن حرية العمل السياسي لجميع الفصائل واألحزاب لن تك              الديمقراطيوفي ظل الخيار    

    .سلطة واحدة، وسالح شرعي واحد
كما أن سلطتنا ينبغي أن تكرس قيمنا وتقاليدنا في التسامح واحترام األديان التي شكلت واحداً من أهم مكونات هويتنا الوطنية علـى هـذه                        

طين كما كانت على الـدوام منـارة        ، ولتبقى فلس  )عليه السالم (ومهد المسيح   ) صلى اهللا عليه وسلم   (األرض المقدسة، مسرى النبي محمد      
  .لإلشعاع الحضاري والتسامح والتقدم

  

    :مواصلة مسيرة اإلصالح في مختلف المجاالت• 
ولتطوير أداء الجهاز الحكـومي وفعاليتـه،       . سنعمل لتواصل مسيرة اإلصالح الشامل للقضاء على أية مظاهر للفساد واستغالل المنصب           

    .المحاسبة، ولفتح األبواب أمام الطاقات الشابة والكفاءات، وضمان حقوق الموظفينولتكريس أسس الشفافية والنزاهة و
 والمالية، وتطوير قوانين الخدمة المدنية والتقاعد وأية قوانين أخرى تضمن           اإلداريةإن هذا يتطلب اعتماد القوانين الالزمة لتعزيز الرقابة         

  .توفير الرعاية االجتماعية
  

    :ط االقتصاد الوطنيإعادة اإلعمار وتنشي• 

سيكون من أولوياتنا وضع خطة عاجلة إلعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي المتواصل وما خلفته االجتياحات مـن خـراب شـمل                      
  .البيوت والبنية التحتية والمزارع والمرافقة االقتصادية المختلفة
 لتنشيط االقتصاد الوطني الذي دفع ثمناً باهظاً للعدوان والحصار اإلسرائيلي،           إن هذه الخطة تتطلب أيضاً برامج إلعادة تشييد البنية التحتية         

ولفتح األبواب وإطالق طاقات القطاع الخاص المحرك الرئيسي القتصادنا، وإلشراكه في وضع الخطط االقتـصادية والتنمويـة، ومنـع                   
المعدالت القياسية للبطالـة بـين الخـريجين والعمـال،          االحتكارات، وللتخطيط وتشجيع تنفيذ مشاريع توفر فرص عمل جديدة لتخفيض           

والتقشف في اإلنفاق الحكومي، والتركيز على االهتمام بتحسين األوضاع المعيشية للعمال والفئات المحرومة والمهمشة، واالستخدام األمثل                
ألكثر احتياجاً واألكثر تـضرراً بالعـدوان فـي         للمساعدات العربية والدولية وتوجيهها نحو أولويات برامجنا االقتصادية، ونحو المناطق ا          

  .بالدنا
وفي هذا اإلطار ينبغي وضع موازنات المنظمات األهلية تحت رقابة القانون العتماد أفضل البرامج العملية لتحقيق األهداف المرجوة مـن             

مام بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجه ومتطلبات      سنركز في برامج السلطة على االهت     . المساعدات الدولية الواردة إلى هذه المنظمات األهلية      
  .تطويره وفتح أسواق التصدير العربية والعالمية أمام محاصيله ومنتجاته

  

وكذلك سنولي اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي عبر توفير متطلبات تطوير البنية التحتية للصناعة السياحية من أجل تعزيز مساهمتها فـي                    
    .لك سنعمل على العناية الخاصة بتوسيع قاعدة صناعة المعلوماتية في بالدناوكذ. االقتصاد الوطني

كما سنتابع العمل مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لرعاية أهلنا في المخيمات وتلبية احتياجاتهم األساسية في جميع مخيمـات                    
  .الوطن والشتات

  

    :على الصعيد االجتماعي• 

  :ي مجاالت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية والثقافية واإلعالمية وفي هذا اإلطارإطالق خطط تطويرية ف
نرى ضرورة وضع الخطط الالزمة لتطوير العملية التربوية ببناء المزيد من المدارس في مختلف المناطق، واالسـتمرار فـي تحـديث                     

عم وتطوير التعليم الجامعي، وتشجيع البحث العلمي والتعليم التقني ضمن          المناهج بما يتواكب والتقدم العلمي في العالم، وتوفير متطلبات د         
سياسة تنموية شاملة، ودعم صناديق اإلقراض للطلبة الجامعيين، وسنعطي أولوية خاصة لرعاية المعلمـين والمعلمـات أسـاس العمليـة        

  .النشء الجديدالتربوية لتحسين أوضاعهم وتلبية حقوقهم وهم يقومون بدورهم الجوهري في تربية 
كما نرى ضرورة وضع برامج لتوسيع وتطوير الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية ورفعا إلى مستوى يليق بما يستحقه شـعبنا الـذي                 
عاني ويعاني الكثير منذ عقود، مع العناية بأوضاع العاملين في القطاع الصحي الذين قاموا بدورهم اإلنساني وتحملوا العبء الكبير فـي                     
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عاف وعالج ضحايا االعتداءات اإلسرائيلية، وفتح المجال أمام دور فعال لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لإلسهام                 إس
  .في عملية التنمية

 كما سنعمل على تطوير القوانين الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية والصحافة وحماية الصحافيين، وفتح اآلفاق أمـام تطـور وتقـدم                    
ثقافتنا الوطنية صاحبة اإلسهام األبرز في مسيرتنا الوطنية والنهضوية، وكذلك تحديث اإلعالم الرسمي وتوفير متطلبات تطويره من جميع                  

  .النواحي
    :حماية حقوق المرأة• 

 على دورها البارز فـي      إن ضمان وحماية حقوق المرأة في المساواة ومنع التمييز ضدها، وتعزيز دورها التمثيلي في مؤسساتنا هو تأكيد                
مسيرة نضالنا الوطني، وحق مكتسب إلسهامها الفاعل في مختلف مناحي الحياة، وهو ضرورة لتطوير برنامجنا التنمـوي والنهـضوي،                   

  .ويندرج في هذا السياق تطوير القوانين الكفيلة بحماية األسرة والطفولة
  

    :رعاية األجيال الشابة• 
شبابها، لذلك ستشكل رعاية األجيال الشابة عنوان عمل رئيسياً لبرامج السلطة، فمن حق الشباب علينا وهم                إن مستقبل أي أمة يعتمد على       

صناع المستقبل وأمل وقادة الغد والذين يشكلون النسبة األكبر من أبناء شعبنا، أن تضمن لهم جميع حقوقهم في التعليم المتطور والرعايـة                      
يـة والثقافيـة والفنيـة      وفر لطاقاتهم كل المجاالت واإلمكانيات ليبدعوا في الميادين التربوية والعلم         وأن ت . الصحية المتقدمة وفرص العمل   

  .والرياضية
وعلينا، سلطة وفصائل وأحزاباً ومؤسسات، أن نفتح األبواب أمام األجيال الشابة كي تشارك في الحياة السياسية ومختلف منـاحي العمـل                     

  .إنجاز الحلم الوطني الفلسطيني في الحرية واالستقالل الوطنيالعام حتى تتسلم الراية على درب 
  

    :رعاية ذوي االحتياجات الخاصة•
العمل على تطوير برنامج استيعاب ذوي االحتياجات الخاصة في مجتمعنا عبر إشراكهم في عملية التنمية وإيجاد مواقـع عمـل مناسـبة                      

 .لقدراتهم وتفعيل طاقاتهم
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  الدعاية االنتخابية
  

  حددات القانونية للحمالت االنتخابيةالم
  

من القانون على حق المرشحين المتنافسين في االنتخابات في         ) 59( بشأن االنتخابات، حيث أكدت المادة       2005لسنة  ) 9(نظم القانون رقم    
ددت الفقرة نفـسها موقـف      الترويج لبرامجهم االنتخابية بهدف استقطاب الناخبين في محاولة لنيل ثقتهم والحصول على أصواتهم، كما ح              

مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها اإلعالمية بالتزام بالحياد التام وعدم القيام بأي نشاط قد يفسر على أنه يدعم مرشح                    
االنتخابية قبل اثنـين    تبدأ الدعاية    "الفترة المخصصة لفعاليات الدعاية االنتخابية، وحددتها       ) 60(كما حددت المادة رقم     . على حساب آخر  

وعشرين يوماً من اليوم المحدد لالقتراع، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية فـي اليـوم                       
بدأ الدعايـة   ت"،  2005نوفمبر  / ووفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر في العشرين من تشرين الثاني        ". السابق ليوم االقتراع أو في يوم االقتراع      

ولغرض تنظيم فعاليات الحمالت الدعائية والمحافظة علـى        . 23/1/2006، وتتوقف مساء يوم االثنين      3/1/2006االنتخابية يوم الثالثاء    
ابيـة،  جمالية ونظافة المدن والبلدات الفلسطينية ألزم القانون لجنة االنتخابات المركزية بتحديد األماكن المخصصة لفعاليات الدعاية االنتخ               

كما حدد القانون ضوابط وقيود على الدعاية       . من القانون بلجنة االنتخابات المركزية مسئولية تحديد هذه األماكن        ) 61(حيث أناطت المادة    
مع عدم اإلخالل بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس في الدعاية لبـرامجهم              ) "64(االنتخابية، حيث جاء في نص المادة       

  : بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعي في الدعاية االنتخابية ما يليومرشحيهم
  .عدم التشهير أو القدح بالمرشحين اآلخرين .1
عدم إقامة المهرجانات وعقد االجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في األبنية والمحالت التي تـشغلها           .2

  .ية أو المؤسسات العامةاإلدارات الحكوم
  .عدم وضع الملصقات واليافطات في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان اإلدارة االنتخابية .3
  .عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو اإلعالنات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور االنتخابية .4
نتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين اآلخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائليـة أو                   عدم اللجوء في الدعاية اال     .5

  .الطائفية بين فئات المواطنين
 ." إلى المحكمة المختصة) 64(و ) 63(للجنة االنتخابات أن تحيل كل من يثبت إخالله بأحكام المواد  .6

 الفلسطينية يخصص لإلعالم الحر     مة االنتخابات المركزية، بتنظيم برنامج مشترك مع وسائل اإلعال        من القانون لجن  ) 63(هذا وألزمت المادة    
  .والمجاني لجميع المتنافسين، ووضعت المادة نفسها آلية لالعتراض على انتقاص من مبدأ الفرصة المتكافئة

  

 لجهة مساعدة الناخبين على اختيار مرشحيهم، استناداً إلـى معـايير            تشكل الحمالت الدعائية للمتنافسين في االنتخابات عامالً حاسماً ومهماً،        و
  .تراعي الموضوعية والمصلحة العامة، ومصالح الفئات والشرائح والطبقات االجتماعية المختلفة

ة برامجهم االنتخابيـة،  وتتوقف جدية الحمالت الدعائية وكونها جزء أصيالً من العمليات االنتخابية، ليس فقط على قدرة المتنافسين على صياغ   
أو درايتهم باإلعداد للحمالت الدعائية وإدارتها، وال على مدى احترامهم لمحددات الدعاية االنتخابية وفقاً للقانون، بل هناك أيضاً جملـة مـن                      

 معايير حقـوق  توقد تضمن. ورالمعايير التي البد من توافرها، كي تكون الحمالت الدعائية في االنتخابات حقيقة وفاعلة وليست من قبيل الديك      
 السيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جملة من الحقـوق التـي تـشكل                    اإلنسان المختلفة 

   .18المشاركة في االنتخابات إعماالً لها، كما تشكل أساساً لنزاهة وحرية العملية االنتخابية
  

   :النتخابيةتمويل الحمالت ا •

ل على أموال لحملته االنتخابية من أي مصدر أجنبي، أو و االنتخابات الحصيعلى أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك فالقانون يحظر 
كما يتوجب على كل قائمة انتخابية اشتركت في االنتخابات، وكل مرشح شارك فيها، . خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر

                                                 
 .بشروط االنتخابات احلرة والرتيهةراجع الفقرة املتعلقة  18
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ن نتائج االنتخابات النهائية، بياناً مفصالً بجميع مصادر الخالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إع  إلى لجنة االنتخابات المركزية،أن يقدم
  . التمويل التي حصل عليها، والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة االنتخابية

 المتداولة قانوناً، في حين حدد دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملةوقد حدد القانون مبالغ الصرف على الحمالت االنتخابية للقوائم بمليون 
كما حظر القانون على .  ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا60ًمبالغ الصرف على الحمالت االنتخابية للمرشح بـ

مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على أموال لحملته االنتخابية من أي 
  .مباشر
 25وجهت لجنة االنتخابات المركزية رسالة إلى القوائم االنتخابية والمرشحين الذين تنافسوا في انتخابات المجلس التشريعي في ولذلك 

  . يوما21ًمدة استمرت يناير الماضي، لتقديم كشوفات مالية حول حمالتهم االنتخابية التي / كانون الثاني
وتدرس لجنة االنتخابات المركزية حالياً إمكانية إحالة بعض الكشوفات المالية الخاصة بالمرشحين أو القوائم إلى هيئة الرقابة المالية 

  .واإلدارية، للتأكد من قانونية تلك الكشوفات
  

 معوقات واجهت العمليات االنتخابية
وتنقـسم هـذه    . ن المعوقات التي أثرت على العملية وعلى عمل لجنة االنتخابات المركزية بشكل عام            واجهت العمليات االنتخابات جملة م    

المعوقات إلى قسمين، األول ويتعلق بإجراءات وممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي، والثاني يتعلق بحاالت التعدي على مقـرات لجنـة                   
  . وقف العملاالنتخابات المركزية وإجبارها على إغالق مقراتها و

  :ويستعرض التقرير هذه المعوقات كاآلتي
  

  :ممارسات االحتالل

حد من قدرة النـاخبين      وقطاع غزة،     وبين الضفة الغربية   فرض قيود شديدة على حرية الحركة في الضفة الغربية        واصلت قوات االحتالل    
بات على الوصول إلى كافة المنـاطق فـي حملـة توعيـة           على الوصول بسهولة إلى مراكز تسجيل الناخبين، وحد من قدرة لجنة االنتخا           

  .الناخبين، كما أعاق تنقل مرشحي القوائم المختلفة بين مدن الضفة والقطاع، وحرم بعضهم من هذا الحق
 فـي   عملت لجنة االنتخابات المركزية على البدء في حملة للتسجيل االستكمالي لالنتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجـري                  و

  .ينة القدس، بعد اعتقال طواقمهما إال أنه وخالل تلك الحملة قامت القوات اإلسرائيلية بإغالق مركزين للتسجيل في مد17/7/2005
  . المركزية بالعمل داخل المدينةفي وقت الحق أصدر وزير األمن اإلسرائيلي أمراً رسمياً بعدم السماح لموظفي لجنة االنتخابات و

تالل أعلنت أنها لن تسمح بإجراء االنتخابات التشريعية في مدينة القدس، ما أشاع جو من البلبلة شـكل تهديـداً جـدياً                      وكانت قوات االح  
إلجراء االنتخابات برمتها، وفيما بعد سمحت بإجرائها إال أنها وضعت قيوداً مشددة حيث حظرت افتتاح مرتكـز ومحطـات فـي يـوم                       

رات صحفية نظمتها بعض القوائم االنتخابية في مدينة القدس، وحرم مرشحون من الوصول إلـى               االقتراع، وهاجمت قوات االحتالل مؤتم    
كما أصدرت قوات االحتالل قراراً بعدم جواز نشر صـور          . المدينة فيما اعتدت قوات االحتالل بالضرب على مرشحين واعتقلت بعضهم         

  .19أو أسماء مرشحين من حركة حماس في المدينة
ت بعض المسئولين في سلطات االحتالل حول منعها االنتخابات في دائرة القدس، تخوفاً جدياً مـن عـدم إجـراء                    هذا وأشاعت تصريحا  

كما تحول هذه التصريحات إلى مـادة       . االنتخابات، بالنظر إلى مكانة المدينة المقدسة، والدالالت السياسية الكبيرة التي يحملها هكذا موقف            
مطالب بإلغاء االنتخابات إذا جرت دون القدس وبين مطالب بتحدي القرار اإلسـرائيلي وعـدم تعطيـل                 للجدل في الساحة الفلسطينية بين      

االنتخابات، إال أن قوات االحتالل عادت لتعلن موافقتها على إجراء االنتتخابات في القدس وفق اإلجراءات التي عمل بها في االنتخابـات                     
  . السابقة

  

  : داخليةمعوقات فلسطينية
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نة االنتخابات المركزية عقبات جدية، تمثلت في التعديات المتكررة على مقراتها في الدوائر وإجبار موظفيها على إغالق واجهت لج
هذا باإلضافة إلى جو انعدام األمن الذي ساد أجواء قطاع غزة خالل الفترة التي رافقت عمليات التسجيل . مقرات اللجنة ووقف العمل
وأدت هذه األجواء إلى إعالن اللجنة تعليق عملها أكثر من مرة، . الفترة المخصصة لفعاليات الدعاية االنتخابيةاالستكمالي وفترة الترشيح و

إلى أن التزمت وزارة الداخلية الفلسطينية بتكثيف الحماية لمقرات وموظفي اللجنة وضمان سير العمل على نحو يضمن أمن موظفي 
  .20اللجنة

  

                                                 
  .على الرابط السابق  من املعلومات راجع بيانات  املركزملزيد 20
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  بيةرصد تجاوزات الدعاية االنتخا
  

  قبل الفترة المحددة للدعاية االنتخابية. أ
  

ولم تؤثر التجاوزات الطفيفة التي حدثت على السياق العام الذي اتصف  تميزت حمالت الدعاية االنتخابية باحترام الوقت المحدد لها،
والتي حددت وقت بدء حمالت الدعاية ، بشأن االنتخابات، 2005لسنة ) 9(من قانون رقم ) 60(بالتزام الوقت المحدد وفقاً لنص المادة 

غير أنه جرى استباق الوقت المحدد للبدء في فعالياتها من قبل بعض , 2006يناير / االنتخابية بأنه صباح الثالث من كانون الثاني
عاية االنتخابية التي وقد بلغ إجمالي عدد مخالفات الد, المرشحين المتنافسين على مقاعد المجلس التشريعي سواء عن الدوائر أو القوائم

  :مخالفة، توزعت على األشكال اآلتية) 15(رصدها مراقبو المركز قبل الموعد المحدد لفعاليات الدعاية االنتخابية 
 .الزيارات إلى دواوين المخاتير ووجهاء العائالت الممتدة .1

لقائمة بعينها وأحياناً توزيع تفعيل حملة من بيت إلى بيت، التي استخدمت موضوع استطالعات الرأي كمدخل للترويج  .2
 .بعض المنشورات التي تروج للقائمة

إشارة بعض خطباء المساجد لقائمة بعينها وحث الناخبين على التصويت لها، باستخدام عبارات القوي األمين،  .3
 .واإلصالح

 .2/1/2006بدء بعض المرشحين في تعليق مواد الدعاية في ساعة مبكرة من بعد ظهر يوم االثنين الموافق  .4

هذا ولمس المركز تطوراً ملحوظاً في احترام القانون من قبل المتنافسين، كما أن متابعة لجنة االنتخابات لفعاليات الدعاية، وإحالة بعض 
 إلى القضاء في وقت مبكر، شكل رادعاً ألزم الجميع باحترام الوقت المحدد للبدء في فعاليات الدعاية) من الضفة الغربية(المخالفين 
  .االنتخابية

  
  

  رصد التجاوزات خالل الفترة المخصصة للدعاية االنتخابية. ب
  

الحظ المركز أن لجنة االنتخابات المركزية، وبالرغم من كل التقدير الذي عبر عنه المركز في مناسبات مختلفة، لم تعد قوائم باألماكن 
على كل مكتب من مكاتب الدوائر  .1" على ) 61(نص المادة والمواقع المخصصة إلقامة المهرجانات واالجتماعات الخاصة، حيث ت

االنتخابية أن يعد قائمة بالمواقع واألماكن العامة في دائرته والمخصصة إلقامة المهرجانات واالجتماعات والمسيرات االنتخابية، كما 
ترفع مكاتب  .2 .يافطات االنتخابية عليهايتوجب أن تحدد في تلك القائمة األماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات وال

الدوائر االنتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة االنتخابات للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب االنتخابات 
  ".مختلف مكاتب الدوائر االنتخابيةالمركزي على 

  

  

  

  

  

  

  

  :21انتهاآات الحمالت الدعائية لمحددات القانون
  

وفـي  . ، حمالت الدعاية االنتخابية لمرشحي القوائم الحزبية والمستقلة ومرشحي الـدوائر          3/1/2006نطلقت صباح يوم الثالثاء الموافق      ا
معرض مراقبته للحمالت الدعائية للمتنافسين الحظ المركز أن كافة المتنافسين على مقاعد المجلس التشريعي، ارتكبوا انتهاكات للمحددات                 

فعلى الرغم من النصوص القانونية الواضحة التـي تحـدد محظـورات الدعايـة              , 2005لسنة  ) 9(التي نص عليها قانون رقم      القانونية،  
وعلى الرغم من الجهد الكبير التي بذلته لجنة االنتخابات المركزية في تعريف كل من المتنافسين وجمهور الناخبين علـى حـد     , االنتخابية

                                                 
  .)13(ملزيد من التفاصيل حول انتهاكات اليت ارتكبت حملددات القانون لفعاليات الدعاية االنتخابية واجلهة اليت ارتكبت املخالفة راجع امللحق رقم  21



 46

 أن تجاوزات المحددات القانونية للدعاية االنتخابية جرت بشكل واسع األمر الذي أسهم في تشويه المظهـر                 سواء بالمحددات القانونية، إال   
  .العام للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية

نتهاكـاً  تجـاوزاً وا  ) 662(وتشير حصيلة مراقبة المركز لالنتهاكات الدعاية خالل الوقت المحدد لفعاليات الدعاية االنتخابية، إلى ارتكاب               
 االنتخابات نفسها، ألن أثرها اليطال من قريب أو بعيد النتائج           تراوحت في أثرها، إال أنها بشكل عام ال يمكن أن تؤثر على حرية ونزاهة             

  .النهائية لالنتخابات
  

  :تجاوزات خالل الحمالت الدعائية تفضي إلى مقتل شابين في قطاع غزة
  

 مركز الميزان لحقوق اإلنسان، إلى أن التجاوزات بلغت حداً أدى إلى وفاة شخصين في قطـاع                 أشارت مصادر حملة الرقابة التي ينظمها     
مقتل الشاب باسل كامل محمود الـشاعر، البـالغ مـن            غزة على خلفية نشاطات الدعاية االنتخابية، حيث تشير نتائج الرصد الميداني إلى           

، 18/1/2006 يوم األربعـاء الموافـق       عند حوالي الساعة السابعة من مساء     ك  عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، وذل       ) 20(العمر  
، إثر إصابته بعيار    4/1/2005فيما قتل رامي الدلو بتاريخ      ,  حيث كان يشارك في مهرجان انتخابي لقائمة حركة فتح، تخلله إطالق نيران           

  .ة أيضاًناري ويعتقد أن وفاته تأتي على خلفية تجاوز محددات الدعاية االنتخابي
هذا وكانت قد سجلت إصابة الشاب بالل أبوعشيبة منسق قائمة الطريق الثالث بعدة جروح في أنحاء متفرقة من جسده إثر اطالق مسلحين                      

ولم تفيد التحقيقات بارتباط حادث اطالق النار علـى أبـو عـشبية             , مجهولي الدوافع النار عليه في منطقة المغازي في وسط قطاع غزة          
  .يذكر أن ابو عشيبة نقل إلى مستشفى دير البلح حيث وصفت جراحه بالخطيرة, الحملة االنتخابيةبتجاوزات 

  

  :استخدام المنشآت الحكومية والعامة
  

ووفقاً لمصادر حملة المركز للرقابة على االنتخابات فإن تجاوزات المحددات القانونية فيما يتعلق بالدعاية، جرى انتهاكها بشكل منظم فيما                   
ق باستخدام المنشآت الحكومية والعامة وخاصة المساجد والمستشفيات والمدارس، سواء بوضع الملصقات والشعارات االنتخابيـة، أو                يتعل

وهنا تجدر اإلشـارة إلـى أن القـانون حظـر إقامـة            . بإقامة المهرجانات في محيطها، أو باستخدام منابر المساجد للترويج لقائمة بعينها          
ساجد، ويرى المركز في تحويل خطب الصالة إلى دعوة أو ترويج لقائمة أو مرشح بعينه شكالً مـن أشـكال هـذه                      المهرجانات داخل الم  

  .التي أسفر بعضها عن نشوب مشاجرات داخل المساجد نفسها, المهرجانات
عـض المواقـع اإللكترونيـة      باالضافة إلى توظيف ب   , كما جرى توظيف الممتلكات العامة مثل وسائل النقل في حمالت الدعاية االنتخابية           

التابعة لوزارات أو مؤسسات حكومية في الدعاية االنتخابية، وحسب حملة الرقابة على االنتخابات في المركز فقد بلغ عدد التجاوزات التي                    
  .بعض االنتهاكات انتهكت المحدد القانون لحمالت الدعاية االنتخابية، مع األخذ في االعتبار أن مخالفة) 662(المركز  رصدها مراقبو 

  

والمركز إذ أشار إلى عدم التزام اللجنة بتحديد المواقع المخصصة لفعاليات الدعاية االنتخابية، وهو أمر يعد تجاوزاً للمحدد القانوني من 
 ليس متاحاً في قبل اللجنة، إال أن المركز يرى أن تحديد هذه المواقع لم يكن ليحل المشكلة ويمنع التجاوزات، كما أن توفر هكذا أماكن

  .كافة المناطق
  

وفي هذا السياق يسجل المركز أن تجاوزات الدعاية االنتخابية، باستثناء حالتي الوفاة لم تكن من النوع الخطير، كما أن أثرها يبقى محدوداً 
  .يار الحر للناخبين لم يكن واضحاًبالرغم من كونها تجاوزات، إال أن النتيجة النهائية لالنتخابات لم تتأثر بها، كما أن أثرها على االخت
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  جدول يوضح تكرار رصد أشكال التجاوزات المختلفة 
  خالل الفترة المخصصة للدعاية االنتخابية

  

عدد مرات الرصد   المدة المحددة للدعايةات خاللتجاوزأشكال ال

  تجاوزات الوقت المحدد للدعاية االنتخابية  

  دممارسة الدعاية قبل الموعد المحد  27

  ممارسة الدعاية بعد الموعد المحدد  35

 ، تحريض، تشهير وقذفإثارة نعرات طائفية وقبلية 16

  بجوارأوممارسة الدعاية داخل  

 مؤسسات حكومية 132

 مستشفى 50

 دـمسج 132

  مؤسسات، معسكرات ومقرات أمنية  25

  الدعايةأثناءأو استخدامه / حمل السالح و  

 مة أو قائيتبع فصيل 17

 يتبع مرشح 1

  وعد شخصيأوتقديم رشوة  

 ودـنق 2

 استعمال شعار السلطة 

 رـالنس 3

 استخدام شعارات أخرى 3

   عامة وممتلكاتاستخدام مرافق 

 لـوسائل نق 2

  رىـأخ 9

 االعتداء على وسائل الدعاية للمنافسين 

 أوجداريات/  ملصقات وإزالة 6

  أو تشويشتخريب  5

 أوجداريات/ و شطب ملصقات و، أتمزيق 24

 اآلخرينلصق صور وشعارات فوق صور وشعارات فوق صور وشعارات  173

  المجموع 662

  جدول يوضح القوائم االنتخابية التي رصد المراقبون ارتكابها للمخالفات 
 القائمة التي ارتكبت المخالفة عدد المخالفات

 "وعد " و الديمقراطية اإلئتالف الوطني للعدالة  10
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 القائمة التي ارتكبت المخالفة عدد المخالفات
  في الدوائرشعبيةالجبهة مرشحو ال 9

 حـة فتـحرك 154

 )إئتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين( قائمة البديل  64

 قائمة التغيير و االصالح 126

 قائمة الحرية و االستقالل 8

 قائمة الحرية و العدالة االجتماعية 18

 أبو علي مصطفىقائمة الشهيد  19

 قائمة الشهيد ابو العباس 10

 قائمة الطريق الثالث 34

 قائمة العدالة الفسطينية 3

 "مصطفى البرغوثي و المستقلون " قائمة فلسطين المستقلة  60

 ولـمجه 3

 لـمستق 144

  المجموع 662
  

  

   لهاتجاوزات حمالت الدعاية االنتخابية بعد الوقت المحدد. ج
على كافة المرشحين سواء على مستوى الدوائر او على مستوى ) 60( في مادته رقم  بشان االنتخابات2005لسنة ) 9(يوجب القانون رقم 
االمتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية االنتخابية قبل أربعة وعشرين ساعة من الموعد المحدد الفتتاح ايقاف و, القوائم االنتخابية

بشأن فتح باب الترشيح لالنتخابات , 20/11/2005والذي حدده المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ , ز االقتراع واجراء االنتخاباتراكم
تبدأ الدعاية  "  أنحيث تنص المادة المذكورة على, )يناير(التشريعية بأن يكون يوم االربعاء الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني 

ويحظر أي نشاط أو , وتنتهي بأربع وعشرين ساعة قبل الموعد المحدد.  اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد لالقتراعاالنتخابية قبل
  ".فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم االقتراع أو في يوم االقتراع

بل كافة المرشحين األمر الذي يعد مخالفاً من قرصد مراقبو مركز الميزان استمرار وتكثيف الدعاية االنتخابية خالل يوم الثالثاء وقد 
  :وكان من ابرز مظاهر استمرار الدعاية ما يلي, للقانون

  .زيادة حجم الدعاية االنتخابية عبر السيارات المتنقلة والملصقات قرب مراكز االقتراع والمدارس وعلى جدرانها -
ولم يقوم أي طرف بإزالة , كمراكز اقتراعإقامة خيم من قبل انصار المرشحين بالقرب من المدارس التي اعلنت  -

 هذه الخيم رغم مطالبتهم بذلك

واستمر بقاء الملصقات والالفتات على الجدران وفي , لم يقم أي من المرشحين بإزالة مظاهر الدعاية االنتخابية -
  .الشوارع والطرق

  يــوم االقتــراع
  

يـوم   من صباح    7:00 فتحت أبوابها عند الساعة      التياالقتراع،   ة إلى صناديق   الناخبون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتل      توجه
 فيهـا   تجـري المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي المرة الثانية التـي         ء   بأصواتهم الختيار أعضا   لإلدالء،  25/1/2006األربعاء الموافق   

  . 1996 حيث كانت االنتخابات األولى في العام الفلسطينية،بعد قيام السلطة الوطنية  انتخابات عامة النتخاب أعضاء المجلس التشريعي
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 وزودهم بنسخ من مدونة الـسلوك وقـانون         السليمة،مراقباً، ودربهم على اإلجراءات     ) 388(قد جند   مركز الميزان لحقوق اإلنسان     وكان  
  . للجنة رصدها وتقدم بها منسقو المركز  الخاصة بتوثيق الشكاوى والمالحظات التيالنماذججموعة من ماالنتخابات، كما أعد المركز 

 عمليات االقتراع وفرز وعد األصـوات وإعـالن         مراقبةهذا وأعد المركز خطة لتوزيع المراقبين، وآلية لالتصال، بهدف تفعيل وتسهيل            
 الـسابق مـط مراقبتـه      وقد قرر المركز أن يزاوج بين ن       , دوائر قطاع غزة االنتخابية الخمس     على وجرى توزيع مراقبي المركز      ,النتائج

زيارة بقية المحطات   آخرون   فيما يتولى مراقبون     اقتراع،من كل مركز    ) 1(والقائم على العينة المنتظمة، بحيث يراقب على المحطة رقم          
 . في المركز نفسه على مدى اليوم

 يوم االنتخابـات    2006-1-25ألربعاءوانطلق مراقبو ومنسقو مركز الميزان لحقوق اإلنسان  الساعة السادسة و النصف من صباح يوم ا               
وكانت أولى المالحظات تـأخر افتتـاح       , التشريعية في محافظات قطاع غزة حيث سجل المراقبون مالحظاتهم وشكاويهم على مدار اليوم            

 هذا و لـوحظ     بعض المراكز االنتخابية بسبب تأخر موظفي لجنة االنتخابات المركزية في عدد و فرز أوراق االقتراع و تنظيم المحطات،                 
عدم مراعاة الخصوصية المطلوبة للمعاقين حركياً والعجز في ترتيب معظم المراكز االنتخابية، كذلك حدثت بعض اإلشكاالت بخـصوص               

  .األميين فضالً عن عدم تعاون بعض مسئولي المحطات مع المراقبين بشكل عام 
  

  : تعاون موظفي اللجنة مع المراقبين و الوآالء-أ
  

موظفي لجنة االنتخابات المركزية مع مراقبي المركز بالمميز، حيث حظي مراقبو مركز الميزان لحقوق اإلنسان بـاحترام                 وصف تعامل   
موظفي اللجنة، واتسمت مالحظاتهم بشكل ايجابي في معظم األحيان، ولكن سجل مراقبو المركز شكوى وحيدة كمثال في هـذا اإلطـار                     

  :بمحافظة شمال غزة، وكانت كما يلي
الكائن في مدرسة حليمة السعدية األساسـية، حيـث         ) 0780( من مركز رقم  ) 1(صد مراقب المركز عدم تعاون موظفي المحطة رقم         ر-

  .رفض مسئول المحطة التعاون مع مراقب المركز وتم تحويل شكوى إلى اللجنة بهذا الصدد
قبين و الوكالء بشكل عام ومراقبي المركز بشكل خاص وتم           عدا ذلك لم يسجل مراقبونا أي اعتراض على سلوك موظفي اللجنة تجاه المرا            

  .تخصيص أماكن خاصة للمراقبين و الوكالء تمكنهم من مباشرة العمل الرقابي بشكل واضح وفعال
  

  :سهولة الوصول إلى مراآز االقتراع -ب
  

كما تميزت محطات االقتراع    . ات في هذا الجانب   ولم يواجه المقترعون إشكالي    تميزت كافة مراكز االقتراع بسهولة وصول الناخبين إليها،       
بالقدرة على استيعاب أعداد المراقبين والوكالء الكبيرة، دون أن يؤثر ذلك على عمل الرقابة، أي أن المكان الذي خصص للمراقبين أتاح                     

  .لهم فرصة التحقق من كافة اإلجراءات خالل عمليات االقتراع
ظوا عدم مراعاة ظروف حركة المعاقين حركياً، في غالبية المراكز التي وضـعت فيهـا بعـض                 هذا ويسجل أن مراقبي المركز قد الح      

محطات االقتراع في الطبقة الثانية، علماً بأن المباني المدرسية ليست موائمة لصعود المعوقين إلى الطبقة الثانية، األمر الذي جعل وصول                    
  . قتراعة أمراً بالغ الصعوبةالناخب المعوق حركياً إلى محطة االقتراع المخصصة ال

وكذلك كان األمر فيما يتعلق بأرضيات بعض مراكز االقتراع، التي كانت أرضياتها رملية إذ يجد المعوق حركياً صـعوبة فـي الـسير                       
  .بعربته، أو حتى من كان منهم على عكازتين

  

  :افتتاح مراآز االقتراع -ج
  

يبدأ االقتراع في تمام الساعة  "في فقرتها الثانية على ) 73(راع، حيث نصت المادة رقم حدد القانون الفلسطيني وقت افتتاح مراكز االقت
من قانون ) 77، 75، 74( كما حددت المواد ."السابعة من صباح اليوم المحدد لالنتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم

فيما نظمت المادة رقم . قتراع، وتواجد وكالء المرشحين، ودمغ صناديق االقتراع بشأن االنتخابات، اإلشراف على اال2005لسنة ) 9(رقم 
  .إعداد محضر االقتراع) 76(
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والمركز يؤكد باالستناد إلى مراقبته الميدانية، أن عمليات افتتاح مراكز االقتراع افتتحت في الوقت المحدد لها وفقاً للقانون، وأن إجراءات 
  .ت المحددات القانونية، باستثناء بعض التجاوزات الطفيفة والتي لم تؤثر على سير العملية بشكلها العامإعداد مراكز االقتراع راع

  .عليه يؤكد المركز تقييمه اإليجابي فيما يتعلق بقدرة لجنة االنتخابات المركزية على االلتزام بالمواعيد واإلجراءات المحددة وفقاً للقانون

االنتخابات، ونشر الوعي بها بين جمهور الناخبين العريض، يورد المركز، التجاوزات المحدودة والبسيطة عليه ومن زاوية تكريس ثقافة 
التي رصدها مراقبو مركز الميزان في هذا الخصوص حيث افتتحت معظم المحطات في الساعة السابعة صباحاً كما هو مقرر سلفاً من 

راكز بسبب تأخر موظفي اللجنة في تجهيز المحطة لبداية العمل نوردها مع بيان قبل اللجنة وتأخر افتتاح بعض المحطات في بعض الم
  :سبب التأخير

الكائن في مدرسة بنات جباليا االبتدائيـة       ) 0760( من مركز اقتراع رقم    1رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .1
  .عد األوراق، وذلك بسبب تأخر موظفي اللجنة في تجهيز و7:10و ،حتى الساعة /ج

 الكائن في مدرسة بنات جباليا اإلعداديـة        0766 من مركز اقتراع رقم      1رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .2
  .، وذلك بسبب تأخر موظفي اللجنة في تجهيز وعد األوراق7:15لالجئات، حتى الساعة ) ب(

الكائن في نـادي بيـت حـانون    ) 0571(من مركز اقتراع رقم) 4-2(رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح المحطتان رقم      .3
  .، وذلك بسبب تأخر موظفي اللجنة في تجهيز وعد األوراق7:15الرياضي، حتى الساعة 

الكائن في مدرسة هايل عبـد الحميـد        ) 0752(من مركز اقتراع رقم      )3(رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .4
 .تغيب موظفين من موظفي اللجنةالثانوية للبنين، وذلك ل

الكائن في مدرسة أبو جعفر المنصور،      ) 0749(من مركز اقتراع رقم      )1(رصد مراقب مركز الميزان تأخر افتتاح محطة رقم          .5
 .، وذلك لتأخر موظفي اللجنة في الترتيب والعد7:21حتى الساعة 

 في مركز اقتراع مدرسـة      الكائن) 0776(اقتراع رقم من مركز   ) 3-2-1(رصد مراقب مركز الميزان تأخر افتتاح محطة رقم          .6
  .، وذلك بسبب تغيير أرقام األقفال الموجودة على الصناديق لخطأ في كتابة األرقام7:20عمواس األساسية العليا، حتى الساعة 

 مدرسـة   الكائنة فـي مركـز اقتـراع      ) 0774( من مركز اقتراع رقم   )1(رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .7
 .، وذلك بسبب تأخير موظفي اللجنة في ترتيبات االفتتاح7:44عمواس األساسية العليا، حتى الساعة 

الكائنة فـي مركـز اقتـراع مدرسـة         ) 0774( من مركز اقتراع رقم   )3(رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .8
 .موظفي اللجنة في ترتيبات االفتتاح، وذلك بسبب تأخير 7:22عمواس األساسية العليا، حتى الساعة 

الكائنة في مركز اقتراع مدرسة سـعد       ) 0784(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رصد مراقب مركز الميزان  تأخر افتتاح محطة رقم           .9
 .، وذلك بسبب تأخير موظفي اللجنة في ترتيبات االفتتاح7:44بن أبي وقاص األساسية الدنيا، حتى الساعة 

الكائنة في مركـز   )  محطات 6(البالغ عددها   ) 0780(يزان تأخر افتتاح جميع محطات مركز اقتراع رقم         رصد مراقب مركز الم    .10
 .، وذلك بسبب تأخير موظفي اللجنة في ترتيبات االفتتاح7:17اقتراع مدرسة حليمة السعدية األساسية، حتى الساعة 

الكائن في مدرسة الشيماء، حيـث افتتحـت   ) 0742( في مركز رقم  ) 1( رصد مراقب مركز الميزان تأخر افتتاح محطة رقم          .11
 . دقيقة وذلك بسبب تأخر الموظفين في ترتيب المحطة7.12المحطة الساعة 

الكائن في مدرسة عثمان بن عفان      )  0787( من مركز اقتراع رقم   ) 1( رصد مراقب  مركز الميزان  تأخر افتتاح المحطة رقم            .12
 .فين في تجهيز المحطة بسبب تأخر الموظ7.15وذلك حتى الساعة 

) 0806(من مركز اقتـراع رقـم       ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول تأخير افتتاح صناديق االقتراع في المحطة رقم               .13
 صباحا وتم قبول الشكوى من قبل       7: 20 دقيقة، عند حوالي الساعة      20الكائن في مدرسة عبد المالك ابن مروان األساسية، لمدة          

 .  اللجنة
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الكائن في مدرسة ذكور رفح العمرية اإلعدادية، حول أقفال         )  0960(م مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز رقم          تقد .14
الصناديق، حيث تم قفل صندوق الدوائر بقفلين فقط فوجه المراقب شكوى شفوية بضرورة وجود أربعة أقفال لصندوق الـدوائر،                

  . صباحا6:58ًو ذلك الساعة 
لمسئول المحطة، بسبب التأخيير في افتتاح عمليـة        ) 0940( ركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز االقتراع رقم         تقدم مراقب م   .15

  .صباحا7:15ً، وذلك الساعة )1(ااالقتراع في المحطة رقم 
ـ    "0905" ، بمركز اقتراع مدرسة ابن زيدون رقم        )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية لمسئول المحطة رقم          .16 د أن  ، بعد أن وج

صندوق الدوائر مغلق بقفلين فقط وحسب التعليمات فإن الصندوق يجب أن يغلق بأربعة أقفال وقد قبلت الشكوى وأغلق بـالقفلين                    
  . صباحا7:30ًاآلخرين، وذلك الساعة 

عـدم  ، ل"1"، محطـة رقـم   "0884" تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة ذكور البريج اإلعدادية رقم   .17
 7:5وجود قفلين آخرين لصندوق الدوائر وقد قبلت الشكوى ووضع قفلين آخرين بحيث أصبحا أربعة أقفـال، وذلـك الـساعة                     

  .صباحاً
 18لمـدة   ) 1(، للتاخر في فتح محطة االقتراع رقم        )0949(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز االقتراع رقم            .18

  .صباحا7:18ًك الساعة دقيقة بعد الساعة السابعة، وذل
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 :استمرار أشكال الدعاية االنتخابية خالل يوم االقتراع.  د
ل تجاوزاً لمحددات القـانون بالنـسبة للوقـت    مثَّ خالل يوم االقتراع، األمر الذي رصد مراقبو المركز استمرار فعاليات الدعاية االنتخابية     

اوزات بالنسبة للمرشحين والقوائم المتنافسة، حيث كان الجزء األكبر مـن هـذه             المخصص لفعاليات الدعاية االنتخابية، وتفاوت حجم التج      
سـتمرارا أشـكال الدعايـة    كانت مالحظات مراقبي المركز حول ا     و. التجاوزات من نصيب قائمتي التغيير واإلصالح، وقائمة حركة فتح        

وجود دعاية  : بية، حيث رصد مراقبو المركز العديد منها، مثل       القوائم االنتخا قتراع متعددة، على كل من المرشحين و      يوم اال االنتخابية في   
 الحمـالت   نـشطاء مكثفة أمام معظم مراكز االقتراع، كذلك وجود سيارات إذاعة خاصة ببعض القوائم و األحزاب، باإلضافة إلى تجمع                  

  .الدعائية للمرشحين والقوائم أمام المراكز االنتخابية وأحياناً داخلها
الشكاوى والمالحظات الشفوية والمكتوبة التي قدمها مراقبو المركز لرؤساء محطات ومراكز االقتراع، أو تلك التـي                ويستعرض التقرير   

  :قدمت لدى مكاتب اللجنة في الدوائر االنتخابية، كاآلتي
  

  :تجاوزات قدمت بخصوصها شكاوى مكتوبة

الكائن في مدرسة بنـات جباليـا       ) 0767( ز اقتراع رقم  تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مرك          .1
لالجئات، حول دخول وكالء األحزاب والمرشحين يحملون دعاية انتخابية في محطات االقتراع، مثـل الكوفيـات                ) أ(االبتدائية  

 .والقبعات وغير ذلك

الكائن فـي مدرسـة بيـت حـانون          )0753( تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية مركز اقتراع رقم           .2
، حول دخول سيارة تحمل دعاية انتخابية ورايات خضراء تابعة لحركة حماس داخل مركز االقتراع، ما                )د(االبتدائية المشتركة   

 صباحاً، وتـم الـسيطرة علـى        10:00أدى لحدوث فوضى ومشادات كالمية مع أنصار حركة فتح، وذلك عند حوالي الساعة              
 .لسيارة للخارجالموقف بخروج ا

تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية ،حول دخول السيد هشام عبد الرازق مرشح حركة فتح إلى داخل                    .3
الكائن في مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية بصحبة أنصار من نفس الحركة يلبسون مواداً دعائية               ) 0754(مركز اقتراع رقم    
 ).3-2-1(، ما أحدث فوضى كبيرة أمام بوابات المحطات رقم كالقبعات والكوفيات

 الكائن في مدرسة جباليا األساسية      0783تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية ، في مركز اقتراع رقم               .4
ن ويرفعون كافة أشـكال     الدنيا بنات، حول وجود مسيرة تضم العشرات من أنصار حركة فتح في ساحة المركز، يهتفون ويهللو               

الدعاية االنتخابية داخل المركز، وهو األمر الذي يؤثر على سير العملية االنتخابية، والمالحظ أن ذلك حدث دون تدخل من أمن                    
 . مساءا5:10ًالمركز، وذلك الساعة 

ابية وتوزيع البطاقات داخل    ، لقيام عدة جهات بممارسة الدعاية االنتخ      )0927(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة، مركز رقم         .5
  .مركز االقتراع بدون اتخاذ أي اجراءات من قبل اللجنة

لممارسة الدعاية االنتخابية بشكل واضـح داخـل مركـز          , )0944(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى مكتوبة، مركز رقم          .6
  .االقتراع دون اتخاذ أي اجراءات للحد من ذلك والفوضى داخل مركز االقتراع 

،لممارسة الدعاية االنتخابية داخل المركز والفوضـى بـشكل   ) 0943(اقب مركز الميزان بشكوى مكتوبة، مركز رقم  قدم مر  .7
 .كبير داخل المركز

تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول دخول أنصار حركة فتح بالدعاية االنتخابية داخـل مركـز              .8
، وذلـك عنـد حـوالي       )1(درسة بيت الهيا اإلعدادية للبنـات، وعلـى بوابـة المحطـة رقـم               الكائن م  )0761( اقتراع رقم 

 .صباحا10:0ًالساعة

الكائن في مدرسة بنـات جباليـا       ) 0769( تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم            .9
 حركة فتح، علـى جـدران       - فلسطين المستقلة  -البديل/ صقات لقوائم ، حول وجود دعاية انتخابية من خالل مل       )و/ب(االبتدائية  

 .وبوابة المركز، وقد تقدم المراقب بشكوى شفوية لمسئول المركز منذ صبيحة اليوم االنتخابي
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، والكائن في مدرسة محمد يوسف النجـار        )1575(تقدم مركز الميزان  بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية ، مركز رقم              .10
تواجد نشطاء لقائمة التغيير واإلصالح برفع رايات حماس على مـدخل مركـز           "ثانوية للبنين، حول ممارسة الدعاية االنتخابية       ال

 . صباحا8:20ًفى تمام الساعة "االقتراع
 

  :تجاوزات قدمت بخصوصها شكاوى شفوية

ح إسماعيل هنية إلى مركز االقتراع وهو       حول دخول المرش  ) 0748(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم           .11
  . صباحا11:00ًيلبس حطة خضراء، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة هايل عبد الحميد ، حول دخول مناصري          ) 0752(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم           .12
 . مساء1:30في حوالي الساعة حركة فتح وحماس بقبعات وزى مميز بدعاية انتخابية إلى داخل المركز، وذلك 

الكائن في مدرسة بيت حـانون      ) 0754(من مركز االقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلي مسئول محطة رقم           .13
 . صباحا9:00ًاإلعدادية ،لدخول ناخبين يلبسون حطات حمراء داخل المحطة وذلك في تمام الساعة 

الكائن في مدرسـة بيـت حـانون        )0754(من مركز اقتراع رقم     )1(مسئول محطة رقم    تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى        .14
 . صباحا11:00ًاإلعدادية ،حول دخول ناخبين يرتدون حطات داخل المحطة ،وذلك في تمام الساعة 

 بن أبى   الكائن في مدرسة معاوية   )0743(من مركز اقتراع رقم     )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم           .15
سفيان  في بيت الهيا ،حول دخول ناخبين مناصرين لحركة فتح داخل المحطة  يرتدون حطات إلى داخل المحطة وتـم نـزع                       

  . مساء1:00الحطة ،وذلك في تمام الساعة 
ـ     )0745(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم            .16 ن الكائن في مدرسة زيد ب

حارثة في بيت الهيا ،حول وجود ملصق في كبينة االقتراع يعود إلى قائمة فلسطين المستقلة وتم تمزيق الملصق من قبل مسئول                     
  . صباحا8:00ًالمحطة وذلك في تمام الساعة 

يـدة  الكائن في مدرسـة أبـو عب      ) 0746(من مركز اقتراع رقم     )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم         .17
الجراح الثانوية للبنين في  بيت الهيا ،حول دخول المرشح هشام عبد الرازق والمرشح جبر الداعور إلى محطة االقتراع وهـم                     

 . صباحا10:30ًيلبسون حطات سمراء  تابعة لحركة فتح ،وذلك في تمام الساعة 

الكائن فـي مدرسـة أم الفحـم        ) 0747(قم  من مركز اقتراع ر   )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم           .18
 . مساء2:40الثانوية للبنين ،حول دخول أطفال مع الناخبين يلبسون قبعات لحركة فتح ،وذلك في تمام الساعة 

،حول وجود ملصقات داخل المركز وقام المـسئول        ) 0992(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم            .19
 . مساء12:00لصقات، وذلك في تمام الساعة  بتمزيق هذه الم

الكائن في مدرسة بنات جباليـا      ) 0767(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية  إلى مسئول المحطة رقم            .20
  . مساء 2:00،حول دخول ناخب يرتدى حطة سمراء تابعة إلى حركة فتح ،وذلك في تمام الساعة )أ(االبتدائية 

الكائن في مدرسة بنـات جباليـا       ) 0769(من مركز اقتراع رقم     )2(اقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم         تقدم مر  .21
،حول ارتداء مراقب من حركة حماس  حطة خضراء  داخل المحطة وتم خلع الحطة ،وذلك في تمـام الـساعة                     )د/ب(االبتدائية  

 . صباحا8:00ً

،حول وجـود   )ب(الكائن في مدرسة بنات جباليا اإلعدادية       ) 0766(ل المركز رقم    تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئو       .22
 . صباحا7:40ًملصقات على جدار الفصول في الطابق العلوي من المدرسة وذلك في تمام الساعة 

ود دعاية  الكائن في مدرسة عمواس األساسية العليا حول وج       )0776(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم           .23
 . صباحا9:00ًانتخابية داخل المركز من قبل مناصرين من حركة فتح وحماس داخل المركز ،وذلك في تمام الساعة 
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،حول وجـود   )و(الكائن في مدرسة ذكور جباليا االبتدائية       ) 0773(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم           .24
 داخل المركز بتوزيع بطاقات دعائية على الناخبين وتم التعامل مع هذه القـضية              مناصرين داخل المركز من حركة فتح وحماس      

 . مساء2:15من قبل رجال األمن ،وذلك في تمام الساعة 

في مخيم جباليا ،حـول  ) ب(الكائن في مدرسة ذكور جباليا ) 0759(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم   .25
كة فتح يتجولون داخل المركز بزى وقبعات الحركة وتم التعامل مع الحدث مـن قبـل مـسئول                  وجود أشخاص مناصرين لحر   

 . مساءا2:30ًالمحطة وذلك في تما م الساعة 

الكائن في مدرسة  سعد بن أبى وقاس حول         )0784(من مركز رقم    )1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم         .26
لمحطة وهم يرتدون الحطات السوداء  ولم يعير المسئول اهتمام وتوجه المنسق إلـى مـسئول               دخول ناخبين من حركة فتح إلى ا      

  . صباحا8:40ًالمركز وحل تلك المشكلة، وذلك في تمام الساعة 
، والكائن في مدرسة محمد يوسف النجـار        )1575(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع  رقم              .27

خول أحد الناخبين إلى المحطة وهو يرتدى كوفية فتح ،وذلك من مظاهر الدعايـة االنتخابيـة ،فـي تمـام الـساعة                      الثانوية، لد 
 .صباحا8:10ً

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول أحد األشخاص من حركة فتح وهو يلبس الحطة الفتحاوية وذلك في المحطة رقم                     .28
 صـباحا وتـم   8: 30ي مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية  وذلك عند حوالي الساعة الكائن ف ) 0864(من مركز اقتراع رقم     ) 1(

  .قبول الشكوى من قبل اللجنة
مـن  ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول ارتداء مقترع لقبعة خضراء أثناء وقوفه في طابور الناخبين في المحطة رقم                    .29

 صـباحا وتـم قبـول       7: 00 الشوا الثانوية  وذلك عند حوالي الساعة         الكائن في مدرسة هاشم عطا    ) 0864(مركز اقتراع رقم    
  .الشكوى من قبل اللجنة

من مركز اقتـراع    ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول ارتداء بعض المقترعين شعارات قوائم انتخابية في المحطة رقم                 .30
 صباحا وتم قبول الشكوى مـن قبـل        7: 30لي الساعة   الكائن في مدرسة شهداء المنطار األساسية  وذلك عند حوا         ) 0850(رقم  
  .اللجنة

) 1( وذلك في المحطة رقم      متقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مقترعين يرتدون حطات حمراء اللون على رؤوسه              .31
م رفـض    صباحا وت  7: 20الكائن في مدرسة عبد الرحمن بن عوف  وذلك عند حوالي الساعة             ) 0805(من مركز اقتراع رقم     
  .الشكوى من قبل اللجنة

من مركز اقتـراع    ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مقترع بقبعة تحمل شعاراً لحركة فتح داخل المحطة رقم                  .32
 صباحا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل    9: 00الكائن في مدرسة حي الدرج المشتركة أ  وذلك عند حوالي الساعة           ) 0833(رقم  
  .اللجنة

من مركز اقتراع رقم    ) 1( ترتدي حطة سمراء في المحطة رقم        تراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول إحدى المقترعا       تقدم م  .33
  . عصرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة8: 15الكائن في مدرسة الحرية  وذلك عند حوالي الساعة ) 0858(

ي المقترعات  من أجل انتخاب قائمة بعينهـا ومرشـحين           تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول تحريض أحد المراقبين إلحد          .34
 3:05الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي األساسـية  الـساعة            ) 0845(من مركز اقتراع رقم     ) 1(معينين في المحطة رقم     

  .عصرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة
) 0845(من مركـز اقتـراع رقـم        ) 1(ب المحطة رقم    تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول ممارسة دعاية انتخابية على با           .35

 عـصرا وتـم قبـول    4:10الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي األساسية، وقد تم منعه وإخراجه خارج المركز عند الساعة                
  .الشكوى من قبل اللجنة

مـن مركـز   ) 1(لمحطة رقـم  تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول سيدة لالنتخاب هي تحمل شعاراً لحركة فتح في ا  .36
  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة7:40الكائن في نادي خدمات الشاطئ عند الساعة ) 0800(اقتراع رقم 
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الكـائن فـي     ) 0797( من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول بعض الناخبين للمحطة رقم             .37
 صباحا وتم قبول الشكوى من      9:00كة، يحملون مواداً دعائية لحركتي فتح وحماس، عند الساعة          مدرسة أسماء االبتدائية المشتر   

  .قبل اللجنة
الكائن في مدرسة هاشـم     ) 0837(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول ناخب للمحطة رقم            .38

 صـباحا  08:55 العاصفة فتح ويلبس حطة سمراء، عند  الـساعة  األساسية الدنيا، وهو يحمل طفله الذي يضع على رأسه شعار  
  .وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة

مـن مركـز    ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مقترع يحمل شعار إحدى القوائم االنتخابية في المحطة رقـم                   .39
 صباحا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل          07:43الساعة  الكائن في مدرسة شهداء غزة األساسية للبنين           ) 0814( اقتراع رقم       

  .اللجنة
من مركـز اقتـراع رقـم       ) 1( في المحطة رقم     سمراء دخول بعض األشخاص بحطة      تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .40

 .من قبل اللجنة وتم قبول الشكوى  الكائن في مدرسة عبد الفتاح محمود) 0823(

) 844 (من مركز اقتراع رقـم   ) 1( تأثير أحد أنصار حركة فتح من خارج المحطة رقم           شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .41
  .ظهرا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة12:40الساعة  على الناخبين داخلها، عند الكائن في مدرسة مصطفي حافظ

 قائمة معينة، وقام مسئول المحطـة       تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول اقتراع أحد الناخبين وهو يحمل مواداً دعائية لصالح              .42
 مـساءا وتـم     8: 05الكائن في مدرسة عمر بن عبد العزيز، بمنعه عند حوالي الساعة            ) 0853(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رقم  

  .قبول الشكوى من قبل اللجنة
) 1(صالح في المحطة رقـم       ممارسة سيدة الدعاية االنتخابية لصالح قائمة التغيير واإل        شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .43

  .صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة9:00 الساعة  طالب آبىالكائن في مدرسة على بن ) 0867 (من مركز اقتراع رقم
،دخـول ناخـب    ) ج(الكائن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية       )  0961(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .44

  .مساء5:30ًعاية لقائمة حركة فتح إلى داخل المحطة ،وكان ذلك الساعة يرتدي بعض مظاهر الد
، والكائن في مدرسة شفا عمـرو الثانويـة         )0969(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، إلى مسئول مركز االقتراع  رقم              .45

  .صباحا10:30للبنات ،لحضور مقترع يرتدى قبعة وحطة لحركة فتح ،وذلك الساعة 
" ب"، والكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية )0970( مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم        تقدم مراقب  .46

،لتوفير الهدوء داخل المركز ومنع وجود دعاية انتخابية واحترم الجميع للشرطة الفلسطينية التي تقوم بمنـع دخـول أي دعايـة           
  .باحاًص11:00انتخابية داخل المركز ،وذلك الساعة 

، والكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائيـة        )0970(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول  مركز االقتراع  رقم               .47
وذلـك الـساعة     ،لدخول مقترع بقبعة حمراء لقائمة أبوعلي مصطفى داخل المركز وقام مدير المركز باالستجابة وطـرده،              "ب"

3:43مساء.  
الكائن في مدرسة كمال عـدوان الثانويـة للبنـين ،           )  0957(زان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز رقم        تقدم مراقب مركز المي    .48

 3:15وهي من وظاهر الدعاية االنتخابية ، ذلك الساعة         ) حطة  + كاب  (لدخول بعض الناخبين إلى محطة االقتراع وهم يرتدون         
مساء. 

الكائن في مدرسة القادسية الثانوية للبنات ،لـدخول        )  0959(اع رقم   تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتر         .49
  . صباحا8:30ًناخب يرتدي بعض مظاهر الدعاية إلى داخل المحطة ،وكان ذلك الساعة 

-، والكائن فى مدرسة بنات خوله االبتدائية أ       )0975(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع  رقم              .50
،لدخول بعض النساء وعلى أطفالهن شعار قائمة التغيير واإلصالح وتم الطلب من مسئول المحطـة إنـزال                 ) 1(ة رقم   ب محط 

  .صباحا10:55ًالشعارات ،وذلك الساعة 
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، والكائن في مدرسة بنات خوله االبتدائيـة        )0975(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى بشفوية إلى مسئول مركز االقتراع  رقم              .51
،لدخول شخص لالنتخاب يرتدى قبعة لقائمة حركة فتح، ووجود أطفال على باب المحطة يـضعون إشـارات                 ) 1(ة  ب، محط -أ

  .مساء3:20لقائمة حركة فتح ،وذلك الساعة 
"  د"، والكائن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية        )0984(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .52

 أو قائمة التغييـر     ح،لقيام بعض النساء باصطحاب أطفالهن إلى داخل المحطات هم يحملون عصبات لقائمة حركة فت             ) 1(محطة  
  .صباحا8:30ًواإلصالح ،وذلك الساعة 

"  د"، والكائن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية        )0984(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .53
  .مساءا4:10ً، لدخول مقترع ورجلين من الشرطة لالقتراع يحملون عصبات لقائمة حركة فتح وذلك الساعة ) 1(محطة 

" د"، والكائن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية        )0984(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .54
ض التنظيمات أمام المحطة ومن ثم تدخل رجال الشرطة وذلـك           ،لقيام بعض األشخاص بتحريض المقترعين على بع      ) 1(محطة  
  .صباحا9:30ًالساعة 

"  ج"، والكائن في مدرسة ذكور رفح اإلعدادية   )0985(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .55
لبرغوثي  داخل مركز االقتـراع  وتـم         ،لدخول مقترع يحمل صورة الرئيس الراحل عرفات و المرشح مروان ا          ) 1(في محطة   

  .منعة من قبل رجال األمن و اللجنة و يعتقد أنه مختل عقلياً 
، والكائن في مدرسة ذكور رفح اإلعداديـة        )0985(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية  إلى مسئول مركز االقتراع رقم              .56

و كوفيات و شارات لقائمة حركة فتح وقائمة التغيير واإلصالح          لدخول بعض المقترعين بدعاية انتخابية قبعات       )  1(محطة  " ج"
  . صباحا12:15ً، وذلك الساعة 

، والكائن في مدرسة غسان العليـا للبنـين،         )0987(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية  إلى مسئول مركز االقتراع رقم              .57
،وذلـك الـساعة    "أنا المرشح المستقل فتحـي بريكـة       "، والقول بصوت مرتفع   )1(لدخول المرشح المستقل فتحي بريكة للمحطة       

  .صباحا11:45ً
، والكائن في مدرسـة الـشوكة اإلعداديـة         )0989(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .58

فتح أمام المركز وتوزيع    لمسئول المركز، لوجود دعاية انتخابية لقائمة التغير واإلصالح وقائمة أبو على مصطفى وقائمة حركة               
  .صباحا12:30ًبروشرات وأرقام المرشحين، وذلك الساعة 

، والكائن في مدرسة العقاد الثانوية للبنات ،لوجود أطفـال علـى            )0967(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، مركز رقم          .59
  .ىصباحاً،وقد استجاب مسئول المحطة للشكو11:50، وذلك الساعة )1(شبابيك المحطة 

، والكائن في مدرسة شـفا عمـرو الثانويـة          )0969(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .60
  .صباحا9:29ً فتح وتم االعتراض وتم االستجابة له ،وذلك الساعة ةللبنات، لدخول طفل مع أمه يحمل دعاية انتخابية لقائمة حرك

، والكائن في مدرسة ذكور رفـح االبتدائيـة         )0970(شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم       تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى       .61
 لـه ،وذلـك الـساعة    ب، لدخول مقترعين إلى المحطة وهم يلبسون الكوفية السوداء وسمح لهـم بـاالقتراع ولـم يـستجي            "ب"

  .صباحا7:58ً
، والكائن في مدرسة ذكور رفـح االبتدائيـة         )0970(م  تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رق           .62

  .صباحا10:30ً، لوجود أطفال يرتدون قبعات خضراء تابعة لقائمة التغيير واإلصالح وتم االستجابة للشكوى، وذلك الساعة "ب"
لثانوية للبنـات   ، والكائن في مدرسة القدس ا     )0973(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم             .63

  .صباحا12:35ًحول وجود مكبرات صوت تابعة لقائمة حركة فتح، وذلك الساعة 
، والكائن في مدرسة غسان العليا للبنين حول دخول ناخبة وابنهـا            )0987(قدم مراقب مركز الميزان شكوى شفوية، مركز رقم          .64

  .صباحا10:15ًذالك الساعة يحمل إشارة لقائمة التغيير واإلصالح وتم إخراج الطفل من المحطة، و
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الكائن في مدرسة رفح العليا للبنين، حـول        ،  )0978 (تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع رقم           .65
 مسئول المحطة للـشكوى وابلـغ     بباعتبارها دعاية انتخابية ولم يستجي    " الكوفية الفلسطينية " دخول مقترع يلبس الكوفية السوداء      

  .صباحا10:40ًوذلك الساعة  ، ال تعتبر دعاية انتخابية"الكوفية الفلسطينية" اقب أن الكوفية السوداء المر
الكائن في مدرسة رفح العليا للبنـين ،حـول   ، )0978(ى مسئول مركز االقتراع رقمتقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية إل      .66

جاب مسئول المحطة وطلب من المقترع أن يترك البروشـور          دخول مقترع يحمل بروشور دعائي يتضمن صورة الرئيس واست        
  .صباحا1100ًخارجاً، وذلك الساعة 

 رفح االبتدائية المشتركة أ     الكائن في مدرسة  ،  )0981(رقمإلى مسئول مركز االقتراع     شكوى شفوية   بقدم مراقب مركز الميزان     ت .67
منهـا تـرك األوراق خارجـاً، وذلـك         ،حول دخول مقترعة تحمـل أوراق دعائيـة واسـتجاب مـسئول المحطـة وطلـب                 

  .صباحا8:40ًالساعة
" ج"مدرسة ذكور النصيرات اإلعداديـة      ، الكائن في    )0874( رقم   تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول مركز االقتراع         .68

ـ              ) 1(حول قيام مقترعة في المحطة رقم        شكوى، باصطحاب طفلها بعد أن ربط علي رأسه شعار يخص قائمة معينة، وقبلـت ال
  . صباحا8:30ًوذلك الساعة 

، حول دخول مقترعـة     )0894(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع نادي خدمات المغازي رقم المركز              .69
  . صباحا7.30ًتحمل دعاية انتخابية وتم قبول الشكوى، وذلك الساعة 

حول دخول مقترعـة تحمـل      ) 0894(المغازي رقم المركز  تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية في مركز اقتراع  نادي خدمات             .70
  . صباحا7.30ًدعاية انتخابية وتم قبول الشكوى ،وذلك الساعة 

، "1"بمحطة رقم   ) 0895(تقدم مراقب المركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات المغازي اإلعدادية رقم المركز              .71
 .  صباحا10.37ً الشكوى، وذلك الساعة بعد دخول مقترع يرتدي مواد دعائية وتم قبول

محطـة رقـم    ) 0896(تقدم مراقب المركز شكوى شفوية في مركز اقتراع مدرسة المغازي االبتدائية المشتركة ا،ج رقم المركز               .72
 . مساء3.30حول تحدث مقترعين مع بعضهما أثناء عملية االقتراع للتأثير والدعاية، وتم قبول الشكوى، وذلك الساعة "1"

" 1"، محطة رقم    )0889(، رقمه   "ج"دم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية             تق .73
  . صباحا8:25ً،بعد أن دخل أحد المرافقين مع أمي ومارس دعاية انتخابية لقائمة معينة وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 

، لوجود مقترعين   " 1"، محطة رقم    )0900 ( مدرسة عبد الكريم العكلوك رقم       تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية بمركز اقتراع       .74
  .صباحا8:25ًيرتدون القبعات الدالة علي قائمة معينة لمنع المظاهر الدعائية وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 

،  بعد وصول    "1"ة رقم   ، محط )0901(بنين، رقم   /تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة دير البلح األساسية             .75
مقترعة ترتدي مالبس توحي بالدعاية لقائمة وقد قام مسئول المحطة بتنبيهها لذلك إال أنها رفضت االنصياع ألوامـره، وذلـك                    

 . ظهرا12:00ًالساعة 

لنـاخبين  ، بعد قيام أحد ا    "5"، بمحطة رقم    "0885" تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية بمركز اقتراع مركز خدمات البريج رقم             .76
  . مساء3:30بحث مقترع النتخاب قائمة معينة، حيث مورست الدعاية علي باب المحطة وقد تم رفض الشكوى، وذلك الساعة 

لمسئول المركز، لممارسـة الدعايـة      ) 926(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .77
  .صباحا12:00ًذلك  الساعة االنتخابية والفوضى داخل المركز، و

، لدخول ناخبة ومعها رمـز لقائمـة        ) 937(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .78
  .صباحا9:46ًالتغيير واالصالح الى داخل المحطة، وذلك الساعة 

، لدخول عدد من النـاخبين برمـوز        )944(ع رقم   بمركز االقترا ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .79
  . صباحا9:10ًانتخابية الى داخل المحطة، وذلك  الساعة 

، لدخول الناخبين بالرموز االنتخابيـة      )943(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مركز الميزان بشكوى شفوية المركز في محطة رقم           .80
  . صباحا8:6ًداخل المحطة، وذلك  الساعة 
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، لدخول ناخبة مع طفل يرتدي مالبس       )923(بمركز االقتراع رقم    ) 1(ركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم        تقدم مراقب م   .81
 .صباحا10:30ًتحمل رموز انتخابي يدل على احد القوائم، وذلك الساعة 

رموز االنتخابية الى   ، لدخول الناخبين بال   )37(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .82
 . صباحا9:35ًداخل المحطة، وذلك الساعة 

لمسئول المركـز، لقيـام اشـخاص       ) 937(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .83
 .مساء1:44بممارسة الدعاية االنتخابية داخل المركز وبشكل واضح، وذلك الساعة 

، لقيام مراقب عن احـدى الجمعيـات    )945(بمركز االقتراع رقم    ) 1(زان بشكوى شفوية في محطة رقم       تقدم مراقب مركز المي    .84
 . صباحا7:36ًالخيرية بالنطق بكلمات دعم لقائمة التغيير واالصالح، وذلك الساعة 

ل رمز انتخـابي    ، لوجود ملصق يحم   ) 945(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .85
  . صباحا7:30ًالحد القوائم وتم االستجابة للشكوى وازالة الملصق من المحطة، وذلك الساعة 

بشكوى شفوية لمسئول المحطة، بسبب قيـام بعـض         ) 943( تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم            .86
 .مساء3:15ز انتخابية، وذلك الساعة الناخبين بالدخول للمحطة وهم يحملون الفتات دعائية ورمو

لمسئول المحطة، لقيام الناخبين بالدخول الى المحطـة   ) 941(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم       .87
  . صباحا10:56ًمرتدياً رمزاً انتخابياً، وذلك الساعة 

لمسئول المركز، لوجود مظاهر للدعايـة االنتخابيـة   ) 0948(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم            .88
  . صباحا8:20ًداخل مركز االقتراع، وذلك الساعة 

لمسئول المحطة، لدخول الناخبين الى داخل المحطـة  ) 0952(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم       .89
  .صباحاً 7:28وبحوزتهم رموز دعائية، وذلك الساعة 

، لدخول عدد من المقترعين يرتدون رموزاً انتخابية،        )0948(قدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم           ت .90
  .صباحا11:05ًوذلك الساعة 

، لممارسة الدعاية االنتخابية داخل المركز وتوزيـع        )0952(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم            .91
  . صباحا7:40ًائية تحمل اسماء وارقام المرشحين االنتخابية، وذلك الساعة بطاقات دع

لمسئول المحطة، لدخول عـدد مـن       ) 937(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .92
 . صباحا9:35ً، وذلك الساعة " الكوفية والقبعة " الناخبين المحطة برموز انتخابية 

، لوجود دعاية "ب"الكائن في مدرسة رفح االبتدائية المشتركة        ) 0971( مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم          تقدم .93
 .صباحا6:30ًانتخابية داخل المركز، وذلك الساعة 

 الحـد   ،  لدخول احد الناخبين يحمل برشور دعـائي         )942(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم            .94
 .مساء12:30، وذلك  الساعة )1(القوائم داخل المحطة رقم 

 
 :أو داخل مراكز االقتراع/تجاوزات تم رصدها في محيط و

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية وجود دعاية انتخابية علـى            ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .95
  .صباحا6:25ًح، زياد جرغون وقائمة البديل، وذلك الساعة جدار المركز من جميع الجهات لقائمة فت

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، سـماع مكبـرات صـوت             ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .96
  .صباحا8:38ًلقائمة فتح، وذلك الساعة 

ف النجار الثانوية، استمرار الدعاية االنتخابية      الكائن في مدرسة محمد يوس    ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .97
  .صباحا9:00ًلحركة فتح داخل المركز، وذلك الساعة
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الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، توزيـع حطـات سـوداء             ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .98
  .صباحا9:40ًوقبعات صفراء لفتح، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، توزيع أوراق داخل المركز           ) 1575(زان في مركز رقم     رصد مراقب مركز المي    .99
  .صباحا9:40ًبأسماء مرشحي حركة فتح، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجـار الثانويـة، اسـتمرار الدعايـة             ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .100
  .صباحا9:56ًمحطة ودخول ناخبين يرتدون حطات سوداء، وذلك الساعة االنتخابية داخل ال

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية،  صور وشعارات علـى            ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .101
  .صباحا6:30ًجدران المركز لكل من البديل والتغيير واإلصالح، الطريق الثالث، والمرشح فتحي بريكة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، وجود مكبرات صـوت           ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .102
 .مساء2:00لعده قوائم بالقرب من المركز وذلك الساعة 

عاية انتخابية على   الكائن في مدرسة كمال عدوان الثانوية للبنين وجود د        )  0957(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .103
 . صباحا7:30ًجدران المركز و في المحيط الداخلي و الخارجي للمركز، و ذلك الساعة 

الكائن في مدرسة عقبة بن نافع العليا للبنين، وجود مكبر صوت يـدعو             )  0958(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .104
  . صباحا8:30ًالنتخاب قائمة فتح، و ذلك الساعة 

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، دعاية انتخابيـة بجـوار            ) 1575(مركز الميزان في مركز رقم      رصد مراقب    .105
  .مساء12:50، وذلك في تمام الساعة "إذاعة صوتية "المركز لحركة فتح وقائمة الطريق الثالث والمستقل عماد العاصي  

 مدرسة عقبة بن نافع العليا للبنين ،  وجود مظـاهر للدعايـة              الكائن في )  0958(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .106
  . صباحا10:00ًاالنتخابية داخل المركز، و ذلك الساعة 

الكائن في مدرسة كمال عدوان الثانوية للبنين، وجـود خيمـة للدعايـة             )  0957(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .107
  .صباحا7:38ًو ذلك الساعة  االنتخابية تابعة لحركة فتح عند مدخل المركز، 

الكائن في مدرسة ذكور رفح العمرية اإلعدادية، وجود مظاهر للدعايـة           )  0960(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .108
  . صباحا9:00ًاالنتخابية خارج المركز تعيق دخول وخروج المقترعين، و ذلك الساعة 

،  وجود مظـاهر للدعايـة       )ج(ن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية       الكائ)  0961(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .109
  . صباحاً 7:00االنتخابية خارج المركز، و ذلك الساعة

، وجود سيارة للدفاع المدني     )ج(الكائن في مدرسة بنات رفح اإلعدادية       )  0961(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .110
  .مساء11:00كة فتح، وذلك الساعة كانت تقف على باب المدرسة وكانت تحمل علم لحر

، وجود عـدد كبيـر مـن        "ج"الكائن في مدرسة رفح االبتدائية المشتركة     ) 0963(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .111
  .صباحا8:46ًالناخبين داخل المحطة، وذلك الساعة 

، ازديـاد مظـاهر الدعايـة       "ج"ية  الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائ     ) 0965(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .112
 .مساء5:00االنتخابية لكافة القوائم على باب المركز، وذلك الساعة 

، بعـد قيـام مقتـرع       "1"، محطة رقم    "0893" رصد مراقب المركز مالحظة بمركز اقتراع ذكور دير البلح األساسية، رقم             .113
 . صباحا9:25ًفض مسئول المحطة، وذلك الساعة بمحاولة إقناع مسئول المحطة باالقتراع عن أخته المتوفية وقد ر

) 1(رصد مراقبو المركز توزيع أحد وكالء قائمة أبو علي مصطفى يقوم بتوزيع دعاية انتخابية للقائمة وذلك في المحطة رقم                     .114
م رفـض   صباحا وت8: 20الكائن في مدرسة شهداء المنطار األساسية  وذلك عند حوالي الساعة ) 0850(من مركز اقتراع رقم   
  .الشكوى من قبل اللجنة

رصد مراقبو المركز وجود دعاية انتخابية مكثفة لصالح حركة حماس ممثلة بالقبعات واألعالم عند بوابة مركز االقتراع رقم                   .115
  .6: 30الكائن في مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية وذلك عند حوالي الساعة ) 0864(
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الكائن فـي كفـر قاسـم       ) 0796(كثر من قائمة على بوابة مركز االقتراع رقم         رصد مراقبو المركز وجود دعاية انتخابية أل       .116
  . ظهرا11: 30الثانوية للبنات  وذلك عند حوالي الساعة 

رصد مراقبو المركز محاولة أحد أنصار حركة فتح إلصاق صوراً لمرشحي الحركة داخل مركز اإلقتراع، وقـد تـم منعـه                      .117
  . عصرا2: 15ائن في مدرسة فهمي الجرجاوي  وذلك عند حوالي الساعة الك) 0826(وطرده من مركز اقتراع رقم 

الكائن فـي   ) 0858(رصد مراقبو المركز أن ممارسة أنصار حركة حماس دعاية انتخابية خارج وداخل مركز االقتراع رقم                 .118
  . مساءا4: 00مدرسة الحرية  وذلك عند حوالي الساعة 

مـن مركـز    ) 1(اس بتحريض الناخبين على انتخابه على بوابة المحطة رقم          رصد مراقبو المركز قيام أحد أنصار حركة حم        .119
  . صباحا8: 00الكائن في مدرسة عمر بن عبد العزيز  وذلك عند حوالي الساعة ) 0853(اقتراع رقم 

يـز   الكائن في مدرسة عمر بن عبـد العز       ) 0854(رصد مراقبو المركز استمرار الدعاية االنتخابية على جدران المركز رقم            .120
  .صباحا10:30 صباحا والساعة6: 30وذلك عند حوالي الساعة 

رصد مراقبو المركز توزيع دعاية انتخابية على جمهور الناخبين من قبل أنصار حركتي حماس و فتح في مركز اقتراع رقـم              .121
  .مساءا7:30الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي األساسية  الساعة) 0845(
من مركز  ) 1( سيدتين منقبتان تحرضان الناخبين النتخاب حركة حماس، على بوابة المحطة رقم             رصد مراقبو المركز وجود    .122

  . صباحا8:30الكائن في مدرسة الزيتون األساسية الدنيا  الساعة ) 0848(اقتراع رقم 
) 0863(من مركـز اقتـراع رقـم    ) 1( رقم المحطةأمام باب أنصار حماس يقفون  مجموعة من  وجود رصد مراقبو المركز   .123

 .صباحا 8:55 الساعة  عندالكائن في مدرسة عين جالوت يلبسون المالبس الخاصة بالدعاية االنتخابية لهم

 ،الكائن في مدرسة عين جـالوت     ) 0863(من مركز اقتراع رقم     ) 1( رقم    المحطة  أحد المراقبين   دخول رصد مراقبو المركز   .124
 .صباحا 9:15  الساعةعند لعها فعل ذلك، المحطة منه خطلب مسئولوبعد  حمراء اللون،يرتدي حطة 

 مركز اقتـراع رقـم    نتخاب قائمتهم   ال وتحريضهم ناخبين حركه حماس بمالحقة ال    مناصراتام بعض   يمركز ق ال ورصد مراقب  .125
 .ظهرا11:30 الساعة نصير عند بن ىالكائن في مدرسة موس) 0821(

  
 الرغم من كونها تشكل مساساً بالمحـدد القـانوني للفتـرة المخصـصة              شكاوي فإنه يؤكد أنه وعلى    لمركز إذ ينشر هذه المالحظات وال     وا

كمـا  . لفعاليات الدعاية االنتخابية، إال أن هذه التجاوزات في مجملها ليست من النوع الخطير أو المؤثر على النتيجة النهائية لالنتخابـات                   
بات التشريعية عنه في االنتخابات الرئاسية وانتخابـات هيئـات          يدرك المركز أن هذا النوع من التجاوزات شهد انحساراً كبيراً في االنتخا           

حيث أن التجارب االنتخابية السابقة أبرزت تكثف فعاليات الدعاية االنتخابية داخل مراكز            . المجالس المحلية سواء من حيث الكم أو الكيف       
  . بإيجابية إلى هذا التطور ينظرعليه فإن المركز. محطات االقتراعاالقتراع وعلى أبوابها، وأحياناً داخل 

  

  :شكاوى التنظيم وحاالت الفوضى والتشويش -و
، حول دخول أحد الناخبين لالقتراع      - أثناء انتخابات قوى األمن    - للجنة االنتخابات المركزية    مكتوبة تقدم مركز الميزان بشكوى    .1

لكائن في مدرسة بنات جباليـا اإلعداديـة   ، ا)1555(من مركز اقتراع رقم ) 1(بسالحه من نوع كالشينكوف داخل المحطة رقم  
 صباحاً، األمر الذي يعد مخالفاً لقانون االنتخابات ويؤدي إلى          11:00حوالي الساعة   لالجئات، وسط مخيم جباليا، وذلك عند       ) ج(

 .حدوث فوضى داخل وعلى بوابات محطات االقتراع

خالل مراقبة المركز لعملية اقتراع رجال األمن، حول الفوضى         تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية،            .2
، بمركز مدرسة )3( من كبينة االقتراع في المحطة رقم ب باالقتراالعارمة التي حدثت، إثر السماح لصحفي يحمل كاميرا تصوير     

واجد خلف الكبينة وأثيـرت     ، األمر الذي تسبب في عراك بين الصحفي وأحد المقترعين المت          "1565"مركز امن " خالد بن الوليد    
الفوضى داخل المحطة من قبل وكالء المرشحين وانتقل االحتجاج بعد ذلك لخارج المحطة،  مما تسبب فـي حـدوث فوضـي                      
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 دقيقة وتم التغلب عليها بعد عقد اجتمـاع بـين اللجنـة       30-17بالمركز المذكور، وقد أغلقت محطات لمدد قصيرة تتراوح بين          
 .م والمرشحين المستقلين المشاركين في االنتخابات، بحضور مدير الشرطة بالمحافظةوالمسئولين من القوائ

تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية حول حدوث شجار بين أنصار حركتي فتح وحماس فـي سـاحة                     .3
ى كبيرة في المركز، وبعد تدخل األمن تـم         الكائن في مدرسة الشيماء األساسية العليا، ما أحدث فوض         )0742( مركز اقتراع رقم  

 . مساء 2:20السيطرة على الموقف، وذلك الساعة 

تقدم مركز الميزان  بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية حول وجود عدد من المسلحين التابعين لحركة فتح علـى بوابـة                      .4
 الدنيا المشتركة، وهو األمر الـذي يمـس أمـن العمليـة             الكائن في مدرسة خليفة بن زايد األساسية      ) 0992(مركز اقتراع رقم    

 . مساء6:10االنتخابية، وذلك عند حوالي الساعة 

الكائن في مدرسة جباليا األساسية     ) 0783(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم              .5
 . وعلى أبواب المحطات، دون تدخل من األمنالدنيا للبنات، حول وجود فوضى عارمة داخل المركز

الكائن ) 0753( مركز اقتراع رقم   في) 1(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول إغالق محطة رقم              .6
ها، وذلك   دقائق، بسبب شجار بين أنصار حركتي فتح وحماس على بوابت          10لمدة  ) د(في مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة       

صباحاً، الجدير ذكره أن سبب الشجار هو وجود السجالت اإلرشادية للناخبين داخل الممر الموجـود               10:10عند حوالي الساعة    
 .مدعاة للمشاجرةأمام محطات االقتراع في المدرسة، وهو األمر الذي أحدث فوضى عارمة على أبواب المحطات، وكان 

 الكائن في مدرسـة بيـت حـانون         0753نة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم        تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للج      .7
، حول وقوع مشادة كالمية بين مناصرات لحركتي فتح وحماس، تطورت لتتحول بين أنصار الحـركتين                )د(االبتدائية المشتركة   

 .  مساء12:15د تمام الساعة من الرجال، تخللها إطالق أحد وكالء حركة حماس النار وسط ساحة المركز، وذلك عن

تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول حدوث شجار بين أنصار حركتي فتح وحماس في سـاحة                    .8
الكائن في مدرسة الشيماء األساسية العليا، ما أحدث فوضى كبيرة في المركز، وبعد تدخل األمن تـم                  )0742( مركز اقتراع رقم  

 . مساء 2:20لى الموقف، وذلك الساعة السيطرة ع

الكائن في مدرسة زيد بـن      ) 0745 (تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول في مركز اقتراع رقم             .9
حارثة األساسية المشتركة، لحدوث شجار بين أنصار من حركتي حماس وفتح داخل المركز، ما دعا الشرطة إلى إطالق النـار                    

 .تفريق المتشاجرين، وهو األمر الذي بث نوعاً من الفوضى الكبيرة في ساحة المركزو

 الكائن في مدرسة بيت الهيا الثانوية       0748تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم              .10
ذي فتح فيه األمن فتحة صغيرة من البوابة، وهو األمـر            ازدحام كبير من المقترعين على بوابة المركز، في الوقت ال          بنين، حول 

 5:12الذي تسبب في معاناة المسنين وذوي اإلعاقة، وأعاق عملية االقتراع في المركز في ساعاته األخيرة، عند حوالي الساعة                   
 . مساءاً

) 2(تبة نقيب داخل المحطة رقـم     تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول تواجد رجل أمن مسلح بر              .11
الكائن في مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، وعند تقديم مراقب المركز شـكوى شـفوية                ) 0772(في مركز اقتراع رقم     

 . لمسئول المحطة رفض إخراجه

 الكائن  0770 اقتراع رقم    تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول إطالق كثيف للنيران داخل مركز              .12
 دقائق، وذلك بعد محاولة ناخب االقتراع دون        10 المحطات مدة    في مدرسة ذكور األيوبية االبتدائية لالجئين، ما أدى إلى إغالق         

إثبات شخصية، فمنعه موظفو اللجنة من ذلك، فاستدعى مجموعة من أصدقائه الذين فتحوا نيران أسلحتهم االتوماتيكية في ساحة                  
ركز، ما أثار فوضى عارمة داخله، انتهت بتدخل الشرطة وتفريق المسلحين، وعودة العملية االنتخابيـة فـي المركـز إلـى                     الم

  مساء5:30طبيعتها، وذلك الساعة 
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الكـائن فـي مدرسـة عمـواس        ) 0776(من مركز اقتراع رقم   )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم           .13
حول دخول شخص من كتائب القسام بسالح شخصي وحزام حول الوسط به ذخيرة  وتم التعامل معه من قبـل                    األساسية العليا،   

 . ظهرا12:00ًمسئول المحطة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة بيـت حـانون   ) 0754(من مركز اقتراع رقم )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم           .14
ص ليس ناخباً وليس ذا صفة إلى المحطة وتحدث مع مراقب أكثر من خمسة دقـائق ممـا احـدث                    اإلعدادية ،حول دخول شخ   

 . صباحا11:30ًفوضى داخل المحطة وتم السيطرة من قبل المسئول على الموضوع، وذلك الساعة 

بيـت حـانون    الكائن في مدرسة    ) 0754(من مركز اقتراع رقم     )1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم           .15
 وتم الـسيطرة علـى   12:30اإلعدادية، حول مشادة كالمية بين مراقب من حركة فتح ومراقب من حركة حماس، وذلك الساعة                

 .الموضوع من قبل مسئول المحطة ورجال األمن 

 النـسائي   الكائن في مركز النشاط   ) 0755(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم         .16
في بيت حانون، حول وجود فوضى خارج وداخل المحطة حيث استدعى المسئول رجال األمن لتنظيم العملية داخـل وخـارج                    

 . صباحا8:30ًالمحطة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة الشيماء في بيت      ) 0742(من مركز اقتراع رقم   ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم           .17
يا، حول استهزاء أحد الموظفين من ناخب عبر عن نيته في التصويت لقائمة فتح مما أحدث فوضى داخل المحطة، وذلك في                     اله

 . مساء2:00تمام الساعة 

الكائن في مدرسة ذكور جباليـا      ) 0773(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة رقم           .18
مشاجرة بين موظف اقتراع وشرطي أمام المحطة مما تسبب في فوضى أمام باب المحطة وتمكنت الـشرطة              لالجئين ،حول   ) و(

 . صباحا11:00ًمن السيطرة على الوضع، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة بيت الهيا الثانوية حول وجـود فوضـى   ) 0748(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم        .19
 . صباحا8:00ًوذلك الساعة  داخل المركز، 

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول تحدث أحد المراقبات المحجبات مع المقترعات أثناء عملية االنتخاب في المحطة رقـم                    .20
 صباحا وتم قبول    7: 20الكائن في مدرسة عبد الرحمن بن عوف  وذلك عند حوالي الساعة             ) 0805(من مركز اقتراع رقم     ) 1(

  .بل اللجنةالشكوى من ق
تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول اشتباك منقبات وناخبين باللفظ مع مسئول المحطة الذي قام بإخراجهم منه المحطة رقـم                  .21

 صباحا وتم قبول الشكوى من قبـل  7:10الكائن في مدرسة الزيتون األساسية الدنيا  الساعة   ) 0848(من مركز اقتراع رقم     ) 1(
  .اللجنة

 تدخل منقبة في اقتراع إحدى الناخبات، حيث طلبت من موظفـة اللجنـة التأكـد مـن                  شفوية حول  المركز بشكوى تقدم مراقبو    .22
 وتم رفـض الـشكوى مـن قبـل          الكائن في مدرسة صالح خلف      ) 809 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(شخصية في المحطة رقم     

 .الموظفة

الكائن في مدرسة   ) 0806(من مركز اقتراع رقم     ) 1( رقم   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول وقوع فوضى داخل المحطة          .23
 ناخبين يدخلون المحطة في نفس الوقت وذلك عند حوالي الساعة           9عبد المالك ابن مروان األساسية، حيث لوحظ وجود أكثر من           

  .  صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة7: 50
في اللجنة ألحد الناخبين الذي امتنع عن التصويت وخرج إلى خـارج            تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول استفزاز أحد موظ         .24

الكائن في مدرسة عبد المالك ابن مروان األساسية  وذلك عند حوالي الـساعة              ) 0806(من مركز اقتراع رقم     ) 1(المحطة رقم   
  .   صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة11: 40
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 هويته الشخصية، ولكنه يحمل كرنيـه، وقـد سـمح لـه             لأحد الناخبين ال يحم   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول مجيء         .25
الكائن في مدرسة شهداء المنطار األساسية  وذلـك عنـد           ) 0850(من مركز اقتراع رقم     ) 1(باالنتخاب، وذلك في المحطة رقم      

  . صباحا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة8: 20حوالي الساعة 
) 1(وية حول دخول أحد المقترعين حامالً بطاقة عسكرية لم يحمل بطاقة الهوية في المحطة رقم                تقدم مراقبو المركز بشكوى شف     .26

 صباحا وتـم قبـول      7:15الكائن في مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات  وذلك عند حوالي الساعة             ) 0796(من مركز اقتراع رقم     
  .الشكوى من قبل اللجنة

الكائن فـي   ) 0869(من مركز اقتراع رقم     ) 1(جد أفراد الشرطة داخل المحطة رقم       تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول توا       .27
  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة8: 50سجن غزة المركزي  وذلك عند حوالي الساعة 

درسة الكائن في م  ) 0817(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول حدوث فوضي داخل المحطة رقم             .28
صباحا وتم قبول الشكوى من     10: 55الرازي العليا للبنين من قبل بعض الناخبين احتجاجاً على سوء التنظيم عند حوالي الساعة               

  .قبل اللجنة
, تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول ضرورة منع الناخب من حمل الجوال إلى داخل المحطة إذا نبه أحد المراقبين عن ذلك                     .29

 صباحا وتم قبول الشكوى من قبل       9:35الكائن في مدرسة الفارابي  الساعة       ) 0831(من مركز اقتراع رقم     ) 1 (في المحطة رقم  
  .اللجنة

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول حدوث خالف بين أحد المراقبين وموظف صندوق االقتراع بشأن إظهار الختم الموجود                   .30
الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي      ) 0845(من مركز اقتراع رقم     ) 1( رقم   على ظهر الورقة لعموم المراقبين، في المحطة      

  . ظهرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة12:30األساسية  الساعة
الكائن فـي  ) 0845(من مركز اقتراع رقم   ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول حدوث فوضى داخل محطة اقتراع رقم              .31

افعي األساسية، بين المراقبين حول أحد مرافقي األميين حيث اعترض أحدهم على المرافق عند الـساعة                مدرسة ذكور اإلمام الش   
  . عصرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة3:35

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول عدم التحقق من وجود ختم اللجنة على ظهر ورقة االقتراع عند وضعها في الـصندوق                      .32
 7:20الكائن في مدرسـة الناصـرة  الـساعة          ) 0838(من مركز اقتراع رقم     ) 1(دوق، في المحطة رقم     من قبل موظف الصن   

  .صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة
تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول وجود خمسة موظفين بدالً عن ستة منذ بداية اليوم االنتخابي وحتى الساعة الثانية عشر                     .33

 صباحا وتم قبول    7:00الكائن في مدرسة جمال عبد الناصر  الساعة         ) 0861(من مركز اقتراع رقم     ) 1 (ظهرا في المحطة رقم   
  .الشكوى من قبل اللجنة

من مركز  ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول جلب ناخب لصورة هويته فقط، والسماح له باالنتخاب، في المحطة رقم                   .34
  . صباحا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة9:05فهد الصباح أ الثانوية  الساعة الكائن في مدرسة ) 0813(اقتراع رقم 

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول جلب ناخبة لصورة هويتها فقط، وتعللت بفقدان هويتها، ومنعت من االنتخـاب حتـى                     .35
درسة الزيتون األساسـية الـدنيا       الكائن في م  ) 0848(من مركز اقتراع رقم     ) 1( في المحطة رقم     كتحضر إثبات شخصية، وذل   

  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة11:15الساعة 
من مركز اقتـراع    ) 1( عدم سيطرة األمن على النظام وكثرة المشاكل في المحطة رقم            تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .36

 .للجنةمن قبل ا الشكوى رفض وتم  الكائن في مدرسة عبد الفتاح محمود) 823(رقم 

مـن مركـز    ) 1(االقتراع في المحطة رقم      عن كيفية تعبئة ورقتي      للمقترع  إرشاد  عدم تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .37
 . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة8:30الساعة  لالجئين  االبتدائيةالكائن في مدرسة اإلمام الشافعي ) 845 (اقتراع رقم

 من مركز اقتراع رقم   ) 1(ى شفوية حول وجود بعض المقترعين خارج الكابينة وذلك في المحطة رقم             تقدم مراقبو المركز بشكو    .38
 . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة7:45الساعة ) 1(الفالح االبتدائية محطة رقم  الكائن في مدرسة) 855(
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الكائن فـي  ) 867 (من مركز اقتراع رقم) 1( رقم  فوضى وشغب داخل المحطة     حدوث شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .39
صباحا 10:00 الساعة   كالمية فيما بينهم عند   ث مشادات   و فتح وحماس وحد    حركتي  مناصري  قبل  طالب من  آبىمدرسة على بن    

  .وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة
،  المكالمة إنهاء هرفضو االقتراع   بينةا داخل ك   الخاص به  جوالبال حديث أحد المقترعين  شفوية حول   تقدم مراقبو المركز بشكوى      .40

الكائن فـي مدرسـة الـشجاعية    ) 0843 (من مركز اقتراع رقم) 1(حتى تدخل مسئول المحطة وأنهاها، وذلك في المحطة رقم          
 .صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة9:00االبتدائية  الساعة 

 المحطة لم يـساعده بالـشكل       ليفية االقتراع، وعند تدخل مسئو     عدم فهم مقترع مسن لك     شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .41
مـن  ) 1(المطلوب، وعند تدخل مراقب المركز اضطر إللغاء ورقته السابقة ومنحه االقتراع من جديد، وذلك في المحطة رقـم                   

ظهـرا وتـم    12:45الـساعة   ) 1( محطة رقم    الرضوان الثانوية للموهوبين  الكائن في مدرسة الشيخ     ) 0804 (مركز اقتراع رقم  
 .رفض الشكوى من قبل اللجنة

الكائن في مدرسة الشيخ زايد،     ) 0992(من مركز اقتراع رقم     ) 1(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المحطة  رقم            .42
 حول مشادة كالمية بين موظفي المحطة مما أدى إلى فوضى داخل المحطة وتم السيطرة عليه من قبل المسئول، وذلك الـساعة                    

 . صباحا11:00ً

الكائن في مدرسة بيت الهيا الثانوية للبنين، حـول وجـود           ) 0748(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم           .43
 . صباحا8:30ًفوضى داخل المركز، وذلك الساعة 

اسية الدنيا  للبنين، حـول      الكائن في مدرسة الرافعي  األس     ) 0782(تقدم مراقب المركز بشكوى إلى مسئول مركز االقتراع رقم           .44
 . صباحا7:30ًوجود فوضى داخل المركز بكثافة ، وذلك الساعة 

حـول وجـود    , الكائن في مدرسة عمواس األساسية الـدنيا      ) 0776(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم         .45
 . صباحا7:45ًلك الساعة وتم السيطرة عليها من قبل أفراد الشرطة، وذ) 3-2-1(فوضى على باب محطة رقم

الكائن في مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات، حـول حـدوث           ) 0969(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .46
  .مساء6:50مشكلة في المركز، ما أدى إلى إغالق باب المحطة وأعيد فتحه بعد خمسة دقائق، وذلك الساعة 

في المحطة رقم "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية ) 0970(وية في مركز رقم تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شف .47
  .صباحا8:2ً، حول انتخاب مرافق أمي أسماء مخالفة لرغبة األمي وتم اعتبار الورقة باطلة، وذلك الساعة "1"

، "2"في محطة رقم    "ب"البتدائية  الكائن في مدرسة ذكور رفح ا     ) 0970(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .48
  .صباحا7:38ًلوجود فوضى داخل المحطة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة القدس الثانوية للبنات، لزيارة مرشح حركة         ) 0973(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .49
ما تسبب بتـأخر    , حدث مع مسئول المحطة لعدة دقائق     والت"1" ومحطة رقم    عالتغيير واإلصالح عطا اهللا أبو السبح مركز االقترا       

  .صباحا10:35ًدخول المقترعين، ومن ثم غادر المكان، وذلك الساعة 
) 1(ب، محطة رقم    -الكائن في مدرسة بنات خوله االبتدائية أ      ) 0975(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .50

  .صباحا11:5ًإلى أحد الناخبين، وتم منعه من قبل مسئول المحطة، وذلك الساعة عندما تحدث وكيل قائمة التغيير واإلصالح 
الكائن في مدرسة غسان العليا للبنين، لوجود ازدحام داخـل          ) 0987(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز رقم           .51

  .صباحا9:30ً، وذلك الساعة "1"محطة رقم 
الكائن في مدرسة غسان العليا للبنين، لدخول عدد كبير مـن           ) 0987(في مركز رقم    تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية        .52

  . صباحا8:20ً، وإحداث حالة من الفوضى في المحطة، وذلك الساعة )1(المقترعين على باب المحطة 
، بسبب حدوث   )1(الكائن في مدرسة الشوكة اإلعدادية محطة       ) 0989(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .53

 أقربائه ألنه أمي ومنعته     د فتح عندما أراد المراقب الدخول إلى الكبينة مع أح         ةشجار بين مسئول المحطة ومراقب من قائمة حرك       
  .صباحا12:40ًمسئولة المحطة واشتد الخالف وتم طرده من المحطة وتدخلت الشرطة، وذلك الساعة 
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، لعدم انتظـام    )1(الكائن في مدرسة الشوكة اإلعدادية محطة       ) 0989(كز رقم   تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مر        .54
  .صباحا12:40ًالطابور أمام المحطة مما أدى إلى فوضى، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات، لحدوث فوضـى          ) 0969(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .55
  .صباحا9:8ًاالستجابة له، وذلك الساعة داخل المحطة وتم 

الكائن في مدرسة الشوكة اإلعدادية، حول شجار بين عائلـة          ) 0989(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .56
 داخل المركز، حيث طعن أحدهم اآلخر بسكين حاد وقامت الشرطة باعتقال الطاعن، ونقـل المـصاب إلـى                   ىالكاشف والدبار 

  .صباحا12:00ًى، وذلك الساعة المستشف
، بـشكوى   "1"، بمحطـة رقـم      "0875"رقم  " ب"تقدم مراقب مركز الميزان في مركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية             .57

شفوية للزيادة الكبيرة في عدد المقترعين المصطفين بطابور االقتراع ودخول بعضهم لمحطة االقتراع واحداث فوضي، وقبلـت                 
 . صباحا12:00ًك الساعة الشكوى،  وذل

،  بعـد   "1"، محطة رقم    )0901(بنين، رقم   /تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة دير البلح األساسية              .58
  . صباحا7:30ًقيام أحد المقترعين بالتحدث بالهاتف داخل المحطة ولم تقبل الشكوى، وذلك الساعة 

، بعـد أن أخطـأ      "1" ، محطة رقم    "0904" وية بمركز اقتراع مدرسة عبد اهللا بن رواحة         تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شف      .59
  . صباحا7:37ًمقترع ووضع ورقتي االقتراع في صندوق القوائم وأبلغ مسئول المحطة وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 

، حـول   "1"، محطة رقـم     "0884" قمتقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة ذكور البريج اإلعدادية ر             .60
  . صباحا9:00ًوقوف رجل أمن علي باب المحطة وتم الحديث إليه من قبل مسئول المحطة وغادر المكان، وذلك الساعة 

لمسئول المحطة، لتغيب أحد الموظفين ) 948(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .61
  . صباحا7:00ًل لتغطية النقص، وذلك الساعة وعدم وجود بدي

،  لحـدوث فوضـى داخـل مركـز          )925(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .62
االقتراع اثناء قيام الشرطة باخراج المتواجدين بالمركز والتجهيز لعملية الفرز، حيث قام بعض المتواجدين باثـارة الفوضـى،                  

  .مساء6:50ذلك الساعة و
،  النقطاع التيار الكربائي عن المركز       )925(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .63

 . مساء7:40 دقيقة، وذلك الساعة 20لمدة 

العليا للبنين، حول قيـام أحـد       والكائن في مدرسة رفح     ) 0978(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم          .64
المقترعين باستقبال مكالمة هاتفية داخل المحطة واستجاب مسئول المحطة وطلب من الشخص ترك هاتفه خارجاً أثناء االقتراع،                 

 .مساء3:45صباحاً وكذلك في الساعة 11:30وذلك الساعة 

، لحضور احدى المقترعات ال يوجد حبـر سـري          )0947(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية،  في مركز االقتراع رقم             .65
 .مساء3:30على يدها ووجدت اسمها مشطوب في سجل الناخبين ولم يسمح لها باالقتراع، وذلك الساعة 

،  الحتساب ورقتي اقتراع على انها       )0952(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .66
 . مساء 8:30التأكد من انها باطلة وتصريح مسئول المحطة بذلك، وذلك الساعة صحيحة بعد ان تم 

،  لقيـام موظفـة اوراق االقتـراع         )0910(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .67
 . صباحا8:30ًبالتأشير مرتين على احد القوائم للناخبين، وذلك الساعة 

،  لقيام موظفة االقتراع بالحديث مـع        )910(بمركز االقتراع رقم    ) 1(مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم        تقدم مراقب    .68
 . صباحاً 9:40احد الناخبات على انفراد قبل ان تنتخب، وذلك الساعة 

د االشـخاص الـى   ، لتكرار دخول اح )937(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .69
 9:41المحطة بدون االقتراع وتم اخراجه بعد ان تحقق مسئول المحطة من عدم وجود اسمه في سجل الناخبين، وذلك الـساعة                     

 .صباحاً 
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، لقيام وكيل قائمة البديل باظهار رمز       )931(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .70
 .صباحا7:40ً المقترعين،وذلك الساعة القائمة الحد

، حول عدم تأكد موظف     "1"محطة رقم   ) 0891(ية رقم   رتقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة عمو           .71
 . مساء1:00الصندوق من ختم ظهر ورقة االقتراع التي توضع بالصندوق، وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 

  :ان إذ يورد هذه المالحظات والشكاوى، فإنه يود التأكيد على جملة من الحقائق وهيمركز الميزان لحقوق اإلنس
أن موظفي لجنة االنتخابات المركزية تعاملوا بروح المسئولية تجاه غالبية هذه الشكاوى، حيث أوقفوا التجاوزات ومنعوا تكراراها بالشكل                  

، تـم  )طاء الناجمة عن تحيز عدد قليل من موظفي لجان المحطات والمراكـز أي األخ(وأن بعض التجاوزات ذات الصبغة الفردية،    . العام
إبالغها للمكلفة بمتابعة شكاوى ومالحظات هيئات الرقابة في يوم االقتراع، وكانت اللجنة سريعة في استجابتها ومتابعة أي تجاوز يحـدث               

  . من قبل
  

 رصد عدد من التجاوزات
،عودة االزدحام مره ثانيـة فـي      "ج"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0965(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .1

 .مساء5:45ساعات المساء وخاصة في المحطات مما نتج عنه فوضى كبيرة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة القادسية الثانوية للبنـات، دخـول المرشـح رضـوان             )  0959(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .2
 . مساء 3:00خرس إلى محطات االقتراع ومعه العديد من مرافقيه، و ذلك الساعة األ

الكائن في مدرسة القادسية الثانوية للبنات،  حدوث مشادة بـين مـوظفي             )  0959(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .3
 . صباحا11:00ًاالقتراع ومنظري الفصائل على أبواب المحطات، وكان ذلك الساعة 

، والكائن في مدرسة الرازي  االبتدائية المشتركة، وجـود مـشاجرات بـين              )0966( مراقب مركز الميزان،  مركز رقم        رصد .4
 .صباحا9:15ًأنصار قائمة حركة فتح وقائمة التغيير واإلصالح وتم حلها بتدخل رجال األمن ، وذلك الساعة 

 تة دير ياسين  الثانوية للبنات، تغير موظف فحص الهوايا    ، والكائن في مدرس   )0968(رصد مراقب مركز الميزان،  مركز رقم         .5
 .صباحا9:40ًدقائق، وذلك الساعة 3واستبداله بموظف آخر مع العلم أن العمل توقف في المحطة مده 

، والكائن في مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات، دخول شخص يحمل جـواز             )0969(رصد مراقب مركز الميزان،  مركز رقم         .6
لم يسمح مسئول المحطة له باالقتراع رغم وجود أسمه في السجل وبعد مراجعـة مـسئول المركـز سـمح لـه         سفر مصري و  

 .صباحا7:55ًباالقتراع، وذلك الساعة 

، دخـول المـصورين وقنـاة       "ب"، والكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائيـة         )0970(رصد مراقب مركز الميزان، مركز رقم        .7
  . صباحا8:20ً،وذلك الساعة "1"تلفزيون وصحافة داخل المحطة 

، نشوب شجار بـين أنـصار       "ج"والكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0965(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .8
 .مساء6:10 حركة فتح وقائمة التغيير واإلصالح  وبين مسئول المحطة، وذلك الساعة ةقائم

الكائن في مدرسة القدس الثانوية للبنات، محاولة ناخبة االقتراع  ببطاقـة            ، و )0973(رصد مراقب مركز الميزان،  مركز رقم         .9
 .مساء1:40هوية  مزورة وتم اكتشافها من قبل موظفو المحطة و طردها وحرمانها من االنتخابات، وذلك الساعة 

 حدثت بين فرد من أفـراد       ، والكائن في مدرسة القدس الثانوية للبنات، مشكلة       )0973(رصد مراقب مركز الميزان،  مركز رقم         .10
قائمة  الشهيد أبو علي مصطفي  و بين فرد من أفراد قائمة حركة فتح  وتم إطالق النار من طرف أفراد من قائمة الشهيد أبـو                           

 .مساء4:05علي مصطفي و في الحال تم تهدئة الوضع و ذهب كالً منهم في حال سبيله، وذلك  الساعة 

، والكائن في مدرسة غسان العليا للبنين، دخول أحد المرافقين مع ناخب أمي،             )0986(رقم  رصد مراقب مركز الميزان،  مركز        .11
 .صباحا9:30ًعدم االقتراع كما يرغب، وتم إبطال ورقة االقتراع من قبل مسئول المحطة، وذلك الساعة 

، حـدوث  "1"، محطـة رقـم   "0887"، رقم "ب"رصد مراقب المركز مالحظة بمركز اقتراع مدرسة البريج االبتدائية المشتركة      .12
 مساء، وأعلن عن إغالق المركز، وعلـى أثـر ذلـك             4:00شجارات بين رجال األمن والناخبين بساحة المركز، وذلك الساعة          
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خرجت مقترعة من المحطة بعد أن تم شطب اسمها من السجل وقبل وصولها لكبينة االقتراع نتيجة لحالة الذعر والخوف التـي                     
 .د أن ساد الهدوء عادت لالقتراع فرفض مسئول المحطة السماح لها باستكمال اإلجراءاتانتابت المكان وبع

حماس وفتح داخل مركز االقتراع     أنصار حركتي    والشغب والمشادات الكالمية بين      الفوضى  حاالت رامركز تكر ال ومراقبرصد   .13
 .من نفس المركز  مساء يوم االقتراع  من2:30، وعند حوالي الساعة  طالبآبىالكائن في مدرسة على بن ) 0867(رقم 

 الكائن في مدرسة مـوس      )0821(من مركز االقتراع رقم     ) 1(اللجنة في المحطة رقم      موظفي ةقدرممركز عدم   ال ومراقبرصد   .14
  .صباحا10:30ًالساعة ها، وذلك عند حوالي من حفظ النظام داخلنصير، بن 

 من مركز اقتـراع رقـم     ) 1(المحطة رقم   الفوضى داخل   افتعال  ري ب  المرشح جمال الخض    عن  قيام وكالء  رصد مراقبو المركز   .15
  .صباحا10:35 الساعة نصير، عند بن ىالكائن في مدرسة موس) 0821(

مـن مركـز اقتـراع رقـم        ) 1(رصد مراقبو المركز نشوب مشادة كالمية بين أنصار لحركة فتح والشرطة، في المحطة رقم                .16
  . ظهرا2: 00 الثانوية  وذلك عند حوالي الساعة الكائن في مدرسة هاشم عطا الشوا) 0864(

من مركز اقتراع رقم    ) 1(رصد مراقبو المركز وقوع مشاجرة بين قوات الشرطة وأنصار لحركة فتح، على بوابة المحطة رقم                 .17
  . مساءا5: 30الكائن في مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية  وذلك عند حوالي الساعة ) 0864(

وع مشادة كالمية بين أحد المواطنين وموظفي اللجنة بسبب شطب اسم زوجته من السجل، في المحطـة                 رصد مراقبو المركز وق    .18
  . مساءا9ً: 20الكائن في مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية  وذلك عند حوالي الساعة ) 0864(من مركز اقتراع رقم ) 1(رقم 

نصار حركة حماس، وعجز أفراد قوة الشرطة عن الفـصل          رصد مراقبو المركز وقوع مشادة كالمية بين أنصار حركة فتح و أ            .19
  .عصرا2:30الكائن في مدرسة دالل المغربي  الساعة) 0828(من مركز اقتراع رقم ) 1(بينهما على بوابة المحطة رقم 

 رقم  من مركز اقتراع  ) 1(رصد مراقبو المركز محاولة رجال األمن إخراج بعض الشبان الذين تجمعوا على بوابة المحطة رقم                 .20
  .عصرا2:37الكائن في مدرسة الفارابي، ما أدى إلى اعتدائهم على بعضهم بالضرب عند الساعة) 0828(

) 0828(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رصد مراقبو المركز تجدد الشجار بين أنصار حركتي فتح وحماس على بوابة المحطة رقم                .21
  . مساءا4:05الكائن في مدرسة دالل المغربي  الساعة

اقبو المركز حدوث احتكاك بين أنصار أكثر من قائمة تمت السيطرة عليه وإنهائه بعد تدخل األمن، على بوابة المحطة                   رصد مر  .22
  . ظهرا3:25الكائن في مدرسة جمال عبد الناصر  الساعة ) 0861(من مركز اقتراع رقم ) 1(رقم 

الكائن في مدرسة السيدة رقيـة      ) 0862(قتراع رقم   من مركز ا  ) 3(رصد مراقبو المركز دخول أحد المقترعين إلى المحطة رقم           .23
  . صباحا8:00وهو يحمل سالحاً، وقد اكتشف أثناء خروجه، عند الساعة 

رصد مراقبو المركز وقوع شجار بين أحد مراقبي قائمة الشهيد أبو علي مصطفى وأحد مراقبي قائمة التغيير واإلصالح، بسبب                    .24
الكائن ) 0841(من مركز اقتراع رقم     ) 1(وقد تم تسوية األمر بينهم في المحطة رقم         وضع األول حطة حمراء اللون على كتفه،        

  . ظهرا11:30في مركز اإلمام الشافعي للتدريب المهني  الساعة 
رصد مراقبو المركز وقوع مشادة كالمية بين مسئول المحطة وعدد من المنقبات ومعهن شابين حيث قام بإخراجهم من المحطة                    .25

  . صباحا10:40الكائن في مدرسة الكرامة األساسية الدنيا، عند الساعة ) 0820(كز اقتراع رقم من مر) 1(رقم 
) 0820(من مركز اقتراع رقـم  ) 1(رصد مراقبو المركز وقوع شجار بين أنصار حركتي فتح وحماس على بوابة المحطة رقم                .26

  . عصرا2:40ً عند الساعة الكائن في مدرسة الكرامة األساسية الدنيا، وقام األمن بفك االشتباك،
رصد مراقبو المركز وقوع شجار بين بعض المقترعين تخللها ضرب باأليدي، وذلك بسبب انتظام الطابور على بوابة المحطـة                    .27

  . صباحا10:30ًالكائن في مدرسة عبد الفتاح حمود  الساعة ) 0823(من مركز اقتراع رقم ) 1(رقم 
من مركز اقتـراع    ) 1( في المحطة رقم     أنهيت في حينها   المحطة   مسئولألميين و  ا بعض من   ى فوض  وقوع رصد مراقبو المركز   .28

 .  صباحا11:30الساعة ) 2(الكائن في مدرسة اللد األساسية العليا محطة في محطة رقم ) 0839(رقم 

درسة اللـد   الكائن في م  ) 0839(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رقم    خارج المحطة  المقترعين  بعض  مشكلة بين  وقوعرصد مراقبو    .29
 . مساءا5:00الساعة ) 2(األساسية العليا محطة في محطة رقم 
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الكائن في مدرسة   ) 0839(من مركز اقتراع رقم     ) 2( المحطة رقم    ةابو على ب  المقترعين مشكلة بين     وقوع رصد مراقبو المركز   .30
 . مساءا6:15ساعة  العند ، األمرهدأ حتى قئا عشر دقة على أثرها مدةابو البتقفلأاللد األساسية العليا 

مـع إحـدى     ه فتح أثناء دخول   وأحد أنصار حركة  حماس  يتبع حركة    المناوشات بين مراقب      حدوث بعض  رصد مراقبو المركز   .31
وذلـك فـي    ) ب(الكائن في مدرسة الشجاعية االبتدائية      ) 0843(من مركز اقتراع رقم     ) 1( في المحطة رقم     إلرشادها الناخبات
  . مساءا4 :00 الساعة

الفـالح   الكائن في مدرسـة   ) 0855 (مركز اقتراع رقم   في ساحة    أنصار أكثر من قائمة   مشكلة بين    وقوع   قبو المركز رصد مرا  .32
 . مساءا4:15  عند الساعة تم السيطرة عليهااالبتدائية،

الكـائن فـي مدرسـة      ) 0843 (من مركز اقتراع رقـم    ) 1(المحطة رقم    إلى الشرطة   أفراددخول بعض    رصد مراقبو المركز   .33
 .ظهرا1:05الساعة  بعدم دخولهم، عند مسئول المحطةل وعدم االنصياع ،جاعية االبتدائيةالش

 أمام بوابة المحطة رقـم       حماس وفتح وعدم مقدرة األمن على فك النزاع        تي حرك أنصارث شجار بين    ومركز حد ال ورصد مراقب  .34
 .عصرا4:10 الساعةعند  نصير بن ىالكائن في مدرسة موس) 0821 (من مركز اقتراع رقم) 1(

من مركز  ) 1(رصد مراقبو المركز شطب موظفو اللجنة السم أحد الناخبين من السجل االنتخابي رغم انتخابه، في المحطة رقم                   .35
  . الكائن في مدرسة عبد المالك ابن مروان األساسية ) 0806(اقتراع رقم 

الكائن ) 0850(من مركز اقتراع رقم     ) 1(محطة رقم   رصد مراقبو المركز قيام إحدى الناخبات باالقتراع دون بطاقة هوية في ال            .36
  . صباحا9: 00في مدرسة شهداء المنطار األساسية  وذلك عند حوالي الساعة 

رصد مراقبو المركز دخول أحد األميين لالقتراع على أنه يعرف القراءة والكتابة، وبعد خالصه من اإلجراءات تبين أنه أمـي،                     .37
حضر له مرافقاً وفقاً لحالته، وتم التنبيه على الموظفين بضرورة التركيز أكثر، في المحطة رقـم                فأعيدت إجراءاته من البداية وأ    

  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة9:15الكائن في مدرسة الناصرة  الساعة ) 0838(من مركز اقتراع رقم ) 1(
) 0798(من مركز اقتـراع رقـم       ) 1( المحطة رقم    رصد مراقبو المركز شطب اسم أحد الناخبين من السجل قبل اقتراعه، في            .38

  . مساءا05:15الكائن في مدرسة الشاطئ المشتركة و لالجئين  الساعة 
رصد مراقبو المركز توجه أحد المقترعات لالنتخاب فوجدت أن هناك من انتخب بدالً عنها، فطلبت نموذجاً كي ترفع بشكوى ما                     .39

الكائن في مدرسة الزيتون األساسية     ) 0848(من مركز اقتراع رقم     ) 1(المحطة رقم   حدث معها للجنة، أعطيت لها فيما بعد، في         
  . صباحا8:30الدنيا  الساعة 

الكائن في مدرسة شهداء غـزة      ) 0814(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رصد مراقبو المركز توقف عملية االقتراع في المحطة رقم           .40
  . مساءا04:10، وقد انكشف أمره، عند الساعة األساسية للبنين بسبب إدعاء أحد المقترعين األمية

الكائن فـي   ) 0849(من مركز اقتراع رقم     ) 2(رقم  المحطة   قائمة التغيير واإلصالح إلى    وكيلة عن دخول   رصد مراقبو المركز   .41
ضى فـي    من ذلك، ما أثار فو      بمنعها المحطة ما دعا رئيس     ، مرتين ر هذا األمر   وتكر إحدى الناخبات،  برفقه   ،مدرسة الشجاعية 

  .المحطة

 تأكد من   على الطاولة بوجود حبر المحطة  مسئول   أخبر الورقة ه وبعد تسلم   لالنتخاب  أحد المقترعين   دخول رصد مراقبو المركز   .42
 األساسـية الكائن في مدرسة المعتصم باهللا ) 0829(من مركز اقتراع رقم  ) 1( في المحطة رقم     ه وقام بمسح  ذلك مسئول المحطة  

  . صباحا7:35الساعة  ، عندالدنيا للبنين
تقديم  أحد المقترعين لهوية شبه تالفة من أجل التعريف عن نفسه، وبعد مطالبة مراقـب المركـز                  مركز الميزان   ال و مراقب رصد .43

) 0836 (من مركز اقتراع رقـم    ) 1(في المحطة رقم     موظف االقتراع التأكد من صحة البيانات تم السماح له باالنتخاب، وذلك          
  .عصرا 3:22الساعة  الكرمل الكائن في مدرسة

ه الخاص أثناء تواجـده علـى        جوال بضرورة إغالق  المحطة   الشرطة لكالم مسئول   أفرادحد  أعدم انصياع    رصد مراقبو المركز   .44
الـساعة  عنـد    إليها ه وعدم دخول  ،الكائن في مدرسة الشجاعية االبتدائية      ) 0843 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(بوابة المحطة رقم    

 .ظهرا12:00
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حيث كان شكلها يوحي بكبر عمرها عـن         ، شخصيتها ي ف بعد االشتباه  ناخبة انتخابمركز رفض مسئول المحطة     ال ورصد مراقب  .45
 مـن ) 1(محطة رقـم    ي  فوذلك    ومنعها من االقتراع بالرغم من تعرف أفراد عليها        -1947  مواليد -ذا المكتوب ببطاقة الهوية   

 .مساءا4:00 الساعة  عند العليا للبناتاألساسيةجلين الكائن في مدرسة الشيخ ع) 0859(مركز رقم 

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول عدم وجود موظف الطابور على باب المحطة لمنع الناخبين والوكالء من الدخول وهـم                     .46
 الكـائن فـي مدرسـة الفـارابي        ) 0831(مـن مركـز اقتـراع رقـم         ) 1(يحملون أي شعار انتخابي وذلك في المحطة رقم         

 .صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة7:06الساعة

رصد مراقب المركز مالحظة بوجود غرفة استعالمات تابعة  لحركة حماس على أبواب مراكز االقتراع بشكل عام منذ ساعات                    .47
 .الصباح حتى نهاية اليوم

رسة معاوية بن أبى سفيان، حول      الكائن في مد  ) 0743(من مركز اقتراع رقم     )1(رصد مراقب المركز مالحظة في محطة رقم         .48
 .تهديد ضابط الطابور بالضرب في إذا لم يدخل الناخبين بسرعة

 مشادة كالميـة بـين مـسئول        ،"ج"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0965(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .49
  .مساء4:25المحطة وناخب بسبب استخدام الهاتف الخلوي، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، حدوث مشادة كالمية بـين            ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .50
 .صباحا10:17ًموظف مركز االقتراع واحد الناخبين داخل المحطة، وذلك الساعة 

  
  :الحبر االنتخابي

) صوت واحد لكـل شـخص  (هم في احترام مبدأ االقتراع العام والمتساوي       يعتبر الحبر االنتخابي أحد اإلجراءات والتدابير المهمة التي تس        
وتعزز دور السجل االنتخابي، حيث أنه في حالة حدوث خطأ في سجل الناخبين، أو في حال حاول شخص ما التزوير وانتحال شخـصية                       

عليه . يحرم من محالولة االقتراع مرة أخرى     ناخب آخر، فإن وجود الحبر االنتخابي على أصبعه يعني أنه مارس حق االقتراع، وبالتالي               
وهنا يشير المركز إلى    . كان لزاماً على المراقبين رصد آلية التعامل مع الحبر االنتخابي، وإذا ما وجدت حاالت تم فيها التخلص من الحبر                  

اسية، التي رصد خاللها المركـز عـشرات        أن استخدام الحبر االنتخابي كان ناجعاً في االنتخابات التشريعية أكثر منه في االنتخابات الرئ             
  :الحاالت التي جرى فيها إزالة آثار الحبر بالكامل، وفي معرض مراقبتهم قدم مراقبوا المركز الشكاوى اآلتية

، حـول حـدوث     "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0970(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .1
طة بسبب مقترع رفض وضع الحبر على إصبعه، ومن ثم بعد الحديث معه تم إقناعه بأهمية وضـع الحبـر،            تشويش داخل المح  

  .صباحا9:10ًوذلك الساعة 
، حول وضع الحبر "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية ) 0970(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم          .2

  .صباحا11:10ًيسرى بسبب وجود حروق على يد المقترع، وذلك الساعة على سبابة اليد اليمنى بدالً من ال
الكائن في مدرسة عقبة بن نافع العليا للبنين، حول الحبر حيث           ) 0958(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .3

عقلة األولى من األصبع، وذلـك      كان يوضع القليل من الحبر على أصبع الناخب فطلب المراقب بأن يغمس أصبع الناخب حتى ال               
  . صباحا7:12ًالساعة 

، الستخدام  "1"الكائن فى مدرسة القدس الثانوية للبنات محطة        ) 0973(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .4
إزالتها، وذلك الساعة   ، وذلك لضرورة التحقق من مسح المادة العازلة ومطالبتهم ب         )فازلين وجل (بعض الناخبين مادة عازلة للحبر      

  .صباحا12:30ً
، لعدم  )1(محطة  " ج"الكائن في مدرسة ذكور رفح اإلعدادية       ) 0985(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .5

  .صباحا8:10ًانتظار بعض الناخبين حتى يجف الحبر وتم تنبيه مسئول المحطة وذلك الساعة 
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الكائن في مدرسة دير ياسين  الثانوية للبنات، حول وضـع           ) 0968(فوية في مركز رقم     تقدم  مراقب مركز الميزان بشكوى ش       .6
  .صباحا7:47ًمادة عازلة على اإلصبع تمنع التصاق الحبر، وتم االستجابة للشكوى، وذلك الساعة 

ن حول عـدم غمـس      الكائن في مدرسة رفح العليا للبني     ) 0978(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم          .7
أصبع أحد المقترعين بالحبر بشكل مناسب، واستجاب مسئول المحطة  وقام بالتأكد من وصول الحبر إلى عقلة األصبع، وذلـك                    

  .مساء3:30الساعة 
 رفح العليا للبنين، حول عدم غمـس        الكائن في مدرسة  ) 0977( رقم اقتراعمركز  في  شكوى شفوية   بقدم مراقب مركز الميزان     ت .8

د المقترعين بالحبر بشكل مناسب، واستجاب مسئول المحطة وتأكد من وصول الحبر إلى نهاية العقلة األولى لإلصـبع،        أصبع أح 
 .صباحا9:20ًوذلك الساعة 

في المحطـة    اليمنى   على سبابته  له الحبر    مقترعين ومعه مرافق لم يوضع     دخول أحد ال   حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .9
 صباحا وتم رفض    7: 30 عند حوالي الساعة  الكائن في مدرسة البراق األساسية  وذلك        ) 0818 (تراع رقم من مركز اق  ) 1(رقم  

  .الشكوى من قبل اللجنة
فـي   اليمنى وذلك    سبابته  على  على وضع الحبر للمرافق     مسئول المحطة  تأكيدحول ضرورة    شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .10

 صـباحا  7: 37 عند حوالي الـساعة الكائن في مدرسة البراق األساسية  وذلك ) 0818 (من مركز اقتراع رقم ) 1(المحطة رقم   
  . تعليمات بهذا الخصوصدوتم رفض الشكوى من قبل اللجنة وقال ال توج

فـي المحطـة     ينبع الناخب اص خالل أ   من  االنتخابي حبربالقتراع  اتساخ بعض أوراق اال    حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .11
 صباحا وتم   7: 45 عند حوالي الساعة  الكائن في مدرسة حي الدرج المشتركة أ  وذلك          ) 0833 ( مركز اقتراع رقم   من) 1(رقم  

  .قبول الشكوى من قبل اللجنة
 دون التدقيق من وجود اسـمه ضـمن كـشف            وضع الحبر على إصبع أحد المقترعين      حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .12

  .الكائن في مدرسة الشارقة الثانوية  وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة) 0790 ( رقممن مركز اقتراع) 1(المحطة رقم 
في المحطة رقـم      االنتخابي حبربال اتساخها بسبب    خاصة بالقوائم،   استبدال ورقة اقتراع   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .13

 صباحا وتم   7:15و الساعة   7:10 األساسية  الساعة     الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي     ) 0845 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(
  .قبول الشكوى من قبل اللجنة

 سبابته اليسرى، واحتجاجه بعدن االنتخاب بعـد   وضع الحبر على أحد المقترعين  رفض تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .14
الكائن في مدرسـة    ) 0861 (اقتراع رقم من مركز   ) 1(في المحطة رقم     وذلك   ،شطب اسمه من السجل   أن بدأ إجراءات انتخابه و    

  . مساءا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة6:00جمال عبد الناصر  الساعة 
مـن  ) 1(في المحطة رقم     وذلك   ، المرافقين على سبابة أحد    االنتخابي  عدم وضع الحبر   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .15

  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة9:55شاطئ  الساعة الكائن في نادي خدمات ال) 0800 (مركز اقتراع رقم
نفـسها مـن    ) 1(في المحطة رقـم       سبيرتو ة مسح الحبر بماد   مقترعين بعض ال   محاولة تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .16

ل الشكوى من قبـل      صباحا وتم قبو   7:30 الساعة   )1(محطة رقم   الفالح االبتدائية    الكائن في مدرسة  ) 0855 (مركز اقتراع رقم  
  .اللجنة

 سـمح لـه    االنتخابي، ورغم ذلك  الحبر  علبة  داخل إصبعهن وضع   مقترعي رفض احد ال   شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .17
ظهرا وتـم   12:55الكائن في مدرسة الشجاعية االبتدائية  الساعة        ) 0843 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(في المحطة رقم     باالنتخاب

  . قبل اللجنةقبول الشكوى من
  

الكائن في مدرسة رفح العليا للبنين، بخصوص مسح الحبـر          ) 078(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية مركز اقتراع رقم         .18
 ثوان واستجاب مسئول المحطة للمالحظة وطلب من المقترع إبقـاء الحبـر لفتـرة      8بسرعة من قبل أحد المقترعين دون تركه        

  .اًصباح7:30كافية، وذلك الساعة 
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، حول "1" ، بمحطة رقم "0875"، رقمه "ب" تقدم مراقب المركز شكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية        .19
غمس معظم أصبع المقترع بالحبر االنتخابي، ما أدى إلى تلويث ورق االقتراع، واحتساب عدد من أوراق االقتراع كتالفة نتيجة                   

  . صباحا7:15ًرة وقد قبلت الشكوى، وذلك الساعة غمس أصبع المقترع بمسافة كبي
الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، حـول         ) 1575(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم            .20

  . صباحا8:20ًقيام أحد الناخبين بمسح الحبر عن أصبعه مباشرة وتم االستجابة للشكوى، وذلك الساعة 
، بعـد   "1"، محطـة رقـم      "0884"  مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة ذكور البريج اإلعدادية رقم           تقدم مراقب  .21

  . صباحا7:40ًمحاولة مقترع إزالة الحبر السري فوراً عن أصبعه وأعيد غمس أصبعه مرة أخرى، وذلك الساعة 
االنتخاب باألستون، داخل المحطة رقـم      بعد   سبابته اليسرى    بإزالة الحبر االنتخابي عن   مركز قيام أحد المقترعين     ال ورصد مراقب  .22

  . ظهرا12:25الكائن في نادي خدمات الشاطئ  الساعة ) 0800 (من مركز اقتراع رقم) 1(
في اليسرى   عن   بدالًبعض المقترعين   يد   االنتخابي على السبابة اليمنى من        وضع الحبر  تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .23

 صـباحا وتـم قبـول       09:25الكائن في مدرسة هاشم األساسية الدنيا  الساعة         ) 0837 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(المحطة رقم   
  .الشكوى من قبل اللجنة

 الخلف،  ن بالحبر م  ةرصد مراقبو المركز اعتراض أحد المراقبين على ورقة انتخاب أحد المقترعين وادعى  بطالنها ألنها ملطخ                .24
يكتب شكواه وبعد كتابته الشكوى اتضح أنه يحمل بطاقة لشخص آخر وليس له شخصياً، تم إبالغ                فأعطاه الموظف ورقة شكوى ل    

  . صباحا8:20الكائن في مدرسة الناصرة  الساعة ) 0838(من مركز اقتراع رقم ) 1( وطرد من المحطة رقم لالمسئو
 في المحطـة     فقط،  اسم المرافق ورقم هويته    جنةتأخذ الل  حيث   األميين، ي لمرافق  االنتخابي حبرال  عدم وضع  رصد مراقبو المركز   .25

  .للبنين  الدنيا األساسيةالكائن في مدرسة المعتصم باهللا ) 0829(من مركز اقتراع رقم ) 1(رقم 

كـن  ل ، واقترح أن يوضع على سبابته اليمنـى        انه يأكل فيها   يا مدع ، الحبر في سبابته اليسرى ضع   و رفض رصد مراقبو المركز   .26
  .شعبان الريس الكائن في مدرسة) 0816(من مركز اقتراع رقم ) 1(وحرم من االقتراع في المحطة رقم  ذلك رفضت اللجنة

  
  :اقتراع السيدات المنقبات

يعتبر التعرف على هوية الناخب والتحقق من شخصيته إجراء ضرورياً لضمان مبدأ صوت واحد لكل شخص، وتدبيراً يحد من 
من هنا يبرز النقاب الذي يغطي وجه السيدات كأحد التحديات إلعمال هذا , تراع نيابة عنهمعمليات انتحال شخصيات الغير واالق

يمكن التحقق من " ضرورة التحقق من هوية الناخب، حيث ورد في نص المادة ) 79(المبدأ، ويوجب قانون االنتخابات في مادته رقم 
تخابات باإلضافة إلى هويته الشخصية أو وثيقة رسمية تحمل صورته هوية الناخب من بطاقة االنتخاب الصادرة له من قبل لجنة االن

  ."وتقبل بها لجنة مركز االقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في جدول الناخبين النهائي
بات في اللوائح   فيما أكدت لجنة االنتخا   ,  وعليه وجب على الناخب أن يحمل هوية أو بطاقة تحمل صورة على أن تقبل بها لجنة االنتخابات                

  .وخصصت موظفة للقيام بهذه المهمة/ التنظيمية أنه يحظر اقتراع المنقبات قبل الكشف عن وجوههن والتحقق من شخصياتهن
  :يورد التقرير مالحظات وشكاوى مراقبيه في هذا الخصوص كاآلتي

الكائن في مدرسة بيـت حـانون       ) 0753 (تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم            .1
 ما يعنـي أنهـا      -، حيث اكتشفت المواطنة أماني زكريا حمد وجود اسمها مشطوباً عند مجيئها لالنتخاب            )د(االبتدائية المشتركة   

ت،  وهي تنكر أنها انتخبت، علماً بأنها من المنقبات، لذا يؤكد مركز الميزان على ضرورة الكشف عن وجـوه المنقبـا                    -انتخبت
 . ظهرا12:00ًوالتأكد من شخصياتهن قبل االقتراع، كإجراء ضروري وهام، وذلك عند الساعة 

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول اقتراع إحدى المنقبات دون الكشف عن وجهها والتأكد من شخصيتها في المحطة رقـم                     .2
 صـباحا وتـم رفـض       7: 50 وذلك عند حوالي الساعة      الكائن في مدرسة النيل الثانوية       ) 0866( من مركز اقتراع رقم     ) 1(

 . الشكوى من قبل اللجنة
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 في التحقق مـن شخـصية       لعدم قيام اللجنة بواجبها   ) 945(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى مكتوبة في مركز اقتراع رقم            .3
  .ناخبة منقبة

، محطة رقـم    "0880"رقمه  "و"ائية المشتركة   تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية في مركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات االبتد            .4
  . صباحا11:30ً،حول عدم الكشف عن شخصية مقترعة منقبة بشكل جدي والتأكد من شخصيتها وتم قبولها، وذلك الساعة "1"

، محطة رقـم    "0874" ورقمه  " ج"تقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية               .5
  . صباحا7:025ً، لعدم الكشف عن شخصية مقترعة منقبة وقبلت الشكوى، وذلك الساعة "1"

لحـضور منقبـة   " د"الكائن في مدرسة بنات رفح اإلعداديـة    ) 0984(تقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية في مركز رقم            .6
  .صباحا8:45ًلالقتراع دون الكشف عن وجهها، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة الشوكة اإلعدادية، للتأكـد مـن شخـصية           ) 0989(ن بشكوى شفوية في مركز رقم       تقدم مراقب مركز الميزا    .7
  .صباحا8:00ًوذلك الساعة , المنقبات وتم قبول الشكوى والتأكد من شخصياتهن

،  "1"قـم   ، محطة ر  )897( مدرسة ذكور المغازي االبتدائية رقم المركز      عتقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقترا         .8
حول دخول إحدى المقترعات وهي منقبة وقامت الموظفة المتخصصة بالتدقيق بشخصية المقترعة وتم قبول الـشكوى، وذلـك                  

  . صباحا10.45ًالساعة 
بخصوص منقبة   ،  )0882(،رقمه  "ج"تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية              .9

وافق على  , عن وجهها ورفض مسئول المحطة بداية األمر ذلك وبعد اإلقناع بضرورة التحقق من شخصية الناخبة              لم يتم الكشف    
  .صباحا7:15ًذلك حسب تعليمات اللجنة،  وذلك الساعة 

، بعـد دخـول     "1"محطة رقـم    " 0906" تقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بالل بن رباح رقم                .10
وقبلت الشكوى ليتم التدقيق في بطاقتها ومقارنتها مع شخصيتها،         ,  منقبة ولم يتم الكشف عن وجهها والتأكد من شخصيتها         مقترعة

  . صباحا8:00ًوذلك الساعة 
بشكوى شفوية لمسئول المركز، لعدم قيام موظفي اللجنة بالتاكد مـن            ) 945(تقدم مراقب مركز الميزان في مركز االقتراع رقم          .11

  .صباحا7:24ً المنقبات، وذلك الساعة شخصية بعض
،  وذلك   "1"محطة رقم   ) 0902(بنين، رقم   /تقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة العائشية األساسية              .12

 .صباحا8:50ًبعد دخول مقترعة محجبة دون الكشف عن وجهها وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 

، إحدى الناخبات تـرفض خلـع       "ج"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0965( رقم   رصد مراقب مركز الميزان في مركز      .13
النقاب أمام الجميع وطلبت الموظفة من الناخبة أن تصحبها إلى زاوية المحطة بحيث ال يرى وجهها باقي المتواجدين في المحطة                    

 .مساء1:20عة فرفضت االنتخاب وخرجت من المحطة، وذلك السا, ويتم التحقق من شخصيتها

  
  :تجاوزات فيما يتعلق باقتراع المعوقين واألميين

يحمي القانون حق المعوقين في المشاركة في االنتخابات والتصويت يوم االقتراع، أسوة بالمواطنيين الذين تتوفر فيهم شروط األهليـة                   
 قدرة الناخب على التأشير على ورقة االقتراع، كفل         عليه وبالنظر إلى أن هناك أنواع من اإلعاقة تحول دون         , للمشاركة في االنتخابات  

كما حمى القانون المعوقين واألميين من مخـاطر        , قانون االنتخابات للمعوقين واألميين حق االستعانة بمرافق يساعدهم على االقتراع         
إذا كان الناخب أمياً أو     ". النتخابات  من قانون ا  ) 80(تزوير إرادتهم، وأن يخدعهم مرافقوهم، حيث أورد في الفقرة الرابعة من المادة             

معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على أوراق االقتراع الثالثة بنفسه فيمكنه االستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة لجنة االقتراع                     
  ."على ذلك، وعلى رئيس لجنة االقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته

ره أن لجنة االنتخابات المركزية أوقفت العمل بإجراءات اقراع األميين خالل عملية االقتراع المسبق لقـوى                وفي هذا السياق يجدر ذك    
حيث أفادت لجنة االنتخابات المركزية أنها اتـصلت        . األمن والشرطة، وقد قبل المركز تبرير لجنة االنتخابات المركزية لقرارها هذا          

ناك أميين في صفوف قوى األمن والشرطة، وكان رد الوزارة قاطعاً، بأن توظيف أفراد قـوى             بوزارة الداخلية لالستعالم إذا ما كان ه      
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األمن والشرطة يشترط معرفة القراءة والكتابة، وعليه وخوفاً من أن تكون إجراءات المرافقة مدخالً إلثارة الفوضـى أو محـاوالت                     
  .وقف اللجنة وأثنى عليهوتفهم المركز م. إدعاء األمية أوقفت اللجنة العمل باإلجراءات

وفيما يلي يستعرض التقرير أبرز الشكاوى والمالحظات التي قدمها مراقبو المركز فيما يتعلق باقتراع األميين والمعوقين على النحـو                   
  :اآلتي
اع رقـم   تقدم المركز بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول تساهل موظفي اللجنة مع مرافقي األميين في مركز اقتر                 .1

لالجئات، حيث ال يقومون بواجبهم من حيث متابعة عملية اقتراعهم وفـق            ) أ(الكائن في مدرسة بنات جباليا االبتدائية       ) 0767(
 . صباحا11:00ًاختيارهم، وقد تقدم المركز بشكوى شفوية حول ذلك عند حوالي الساعة 

الكائن في مدرسة جباليا األساسية     ) 0783(ي مركز اقتراع رقم     تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية ف         .2
، وبالفعل رافق الوكيل    )خالته(، لوكيل عن حركة حماس يعرفه بمرافقة قريبة له          )1(الدنيا للبنات، حول دعوة مسئول محطة رقم        

 . صباحا9:10ًاعة خالته في االقتراع، وعند اعتراض مراقب المركز لم يعره مسئول المحطة باالً، وذلك عند الس

 صورة هوية أمي، وذلك فـي       تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول انتخاب أحد األشخاص على             .3
، لذا يؤكد مركـز الميـزان علـى         )د(الكائن في مدرسة بيت حانون المشتركة       ) 0752( من مركز اقتراع رقم   ) 2( محطة رقم 

 .ين، والتأكد من شخصياتهم قبل االقتراع، كإجراء ضروري وهامضرورة تدقيق هويات المقترع

تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول ضغط أحد مرافقي األميين على من يرافقه من أجل انتخاب                    .4
، لـذا يؤكـد     )د(مشتركة  الكائن في مدرسة بيت حانون ال      )0752( من مركز اقتراع رقم    )2( حركة فتح، وذلك  في محطة رقم      

  .مركز الميزان على ضرورة الحرص والدقة فيما يخص انتخاب األميين، وإشراف مسئولي المحطات على ذلك
 الكـائن فـي     0748من مركز اقتراع رقـم      ) 5(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في محطة رقم             .5

 حالة لألميين، وهي نسبة كبيرة جداً إذا ما قيست على نسبة األمية فـي               188قتراع عدد   مدرسة بيت الهيا الثانوية بنين، حول ا      
محافظة شمال غزة، بالتالي فإن المركز يحذر من ازدياد أعداد مدعي األمية، األمر الذي يعاقب عليه القانون، وذلـك  الـساعة                      

5:12مساء . 

 عدم قيام مسئول المحطة رقم      ، حول "الوسطي"مركزية بمحافظة دير البلح     تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات ال        .6
، بمراقبة اقتراع ناخب أمي ومرافقته لكبينة االقتـراع         "0875"رقم  " ب"، بمركز االقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية        )1(

 .شير علي ورقة االقتراع من قبل مرافقهلحظة االقتراع للتأكد من صحة توافق اختيار األمي للمرشحين والقوائم بعملية التأ

، محطـة رقـم   )0889(، رقـم  "ج"تقدم مراقب مركز الميزان  بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية   .7
،بعد أن شوهد خلل في الثقة بين مقترع أمي ومرافقه حيث طلب من مسئول المحطة بالوقوف بصحبتهم في كبينة االقتـراع                     "1"

 . صباحا8:00ًت الشكوى، وذلك الساعة وقبل

 رفح العمرية اإلعدادية، حـول عـدم   رالكائن في مدرسة ذكو) 0960(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم   .8
  . صباحا7:58ًوراء الكبينة، وذلك الساعة ) ناخب أمي ومرافقه(تواجد مسئول المحطة مع 

، إلثبـات حالـة     "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفح االبتدائية       ) 0970(ة في مركز رقم     تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوي      .9
  .صباحا9:30ًادعى فيها ناخب أنه أمي، فيما تعرف عليه عدد من الوكالء وشهدوا بأنه ليس أمياً، وذلك الساعة 

، )1(ب، محطة رقم    -االبتدائية أ الكائن في مدرسة بنات خوله      ) 0975(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .10
لزيادة عدد األميين في المحطة، ودخول مواطنة ومعها مرافق ومن ثم تبين أنها غير أمية وتم طرد المرفـق، وذلـك الـساعة                       

  .صباحا12:34ً
 ، حـول "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفـح اإلعداديـة       ) 0982(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم          .11

سؤال أحد موظفي محطة االقتراع لناخبة أمية أي القوائم تؤيد واستجاب مسئول المحطة للشكوى حيث حذره من تكرار األمـر،                    
  . صباحا8:45ًوذلك في تمام الساعة 
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ق  سب ةالكائن في مدرسة رفح العليا للبنين، عند قيام سيد        ) 0978(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم          .12
أن رافقت ناخبة أمية، بمحاولة مرافقة ناخبة أمية أخرى مرة ثانية، واستجاب مسئول المحطة ولم يسمح لها بذلك، وذلك الساعة                    

 .صباحا9:10ً

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مرافق مع عمه األمي، حيث قام موظفو اللجنة بتعليم سبابته اليمنى خطًأ، ومـن                      .13
الكائن في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، عند حوالي الساعة          ) 0805(ب وتعليم إصبعه األيسر وذلك  مركز رقم         ثم قام باالنتخا  

  . صباحاً، وتم قبول الشكوى9: 30
قدم مراقبو المركز شكوى شفوية حول محاولة أحد المرافقين لشخص أمي التزييف في ورقة االنتخاب الخاصة باألمي، وذلـك                    .14

الكائن في مدرسة عبـد     ) 0805(من مركز رقم    ) 1(ير الذي يرغب بها ذلك األمي، وذلك محطة رقم          عن طريق كتابة أسماء غ    
  . ظهراً، وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة11: 30الرحمن بن عوف، وذلك عند حوالي الساعة 

ب معين، وذلك محطـة     تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول بعض المقترعين المعاقين بصحبتهم مرافقين يتبعون لحز              .15
 عصرا وتم قبـول     8: 15الكائن في مدرسة حي الدرج المشتركة أ وذلك عند حوالي الساعة             ) 0794( من مركز رقم    ) 1(رقم  

  .الشكوى من قبل اللجنة
ـ  6تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول قيام أحد الموظفين بضبط المرافق لمقترع أمي وهو يقوم باإلشارة إلى قائمـة                     .16 و  وه

الكائن في مدرسة عمر بن عبد العزيز  وذلـك عنـد            ) 0853(من مركز اقتراع رقم     ) 1( وذلك في المحطة رقم      11يريد قائمة   
  . ظهرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة12: 00حوالي الساعة 

ـ                  .17 اءت مـرة أخـرى     تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول اكتشاف مقترعة انتخبت عن نفسها ومن ثم رافقت امرأة أمية وج
 ظهرا وتم قبول الشكوى     1: 05الكائن في مدرسة الدرج االبتدائية ج عند حوالي الساعة          ) 0832(كمرافقة وذلك  من مركز رقم       

  .من قبل اللجنة
الكائن في مدرسـة    ) 0790(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مرافق أكثر من مرة مع أمي وذلك  من مركز رقم                    .18

  .ثانوية، وتم قبول الشكوى من قبل اللجنةالشارقة ال
تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول أحد المرافقين لرجل مسن عنوة وأراد أن يفرض نفسه على المقترع وذلك فـي                       .19

 ظهرا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل          12:15الكائن في مدرسة ذكور اإلمام الشافعي األساسية الساعة         ) 0845(من مركز رقم    
  .نةاللج

واعتـرض  ) منغوليـاً (تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول اعتراض وكيل حركة فتح على أحد المقترعين كونه معاقاً عقلياً         .20
 صـباحا وتـم رفـض       8:30الكائن في مدرسة جمال عبد الناصر الساعة        ) 0861(على كيفية إقتراع مرافق وذلك  مركز رقم         

  .الشكوى من قبل اللجنة
كز بشكوى شفوية حول دخول سيدة مرافقة لسيدة مقترعة دون تسجيل اسمها في سجل المرافقين وتم إرجاعهـا                  تقدم مراقبو المر   .21

 صباحا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل          7:40الكائن في نادي خدمات الشاطئ الساعة       ) 0800(للتسجيل وذلك   من مركز رقم        
  .اللجنة

الكـائن فـي   ) 0813(مية وهو طالب جامعي وذلك من مركز رقم       تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول أن ادعاء شخص األ          .22
  . ظهرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة11:45مدرسة فهد الصباح أ الثانوية الساعة 

تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول ادعاء أحد الشبان األمية ثم تبين أنه يعاني من مرض في عينه وقد عمل بهـا عمليـة،                         .23
الكائن في مدرسة فهد الـصباح أ       ) 0813(خول المرافق معه دون تسجيل اسم المرافق وذلك  من مركز رقم                 فأمرت اللجنة بد  
  . ظهرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة12:15الثانوية الساعة 

ـ                    .24  فـي   كتقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول مرافق مع مقترع وخروجه دون وضع الحبر على سبابته اليمنـى وذل
 صباحا وتم قبول الشكوى مـن       07:52الكائن في مدرسة هاشم األساسية الدنيا الساعة        ) 0837(من مركز رقم    ) 1(محطة رقم   ال

  .قبل اللجنة
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 محطـة رقـم     كتقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول تدخل مراقب في كيفية اقتراع األميين والنظر داخل كبينة االقتراع وذل                 .25
 صباحا وتم قبول الشكوى من قبل       11:30ائن في مدرسة شهداء غزة األساسية للبنين في الساعة          الك) 0814(من مركز رقم    ) 1(

  .اللجنة
) 809(مركز رقم   من    ه ناخب أمي ووكيل   للتأكد من شخصية   المحطة   مسئول  عدم توجه  شفوية حول  تقدم مراقبو المركز بشكوى    .26

 . من قبل اللجنةالشكوىقبول تم و  صباحا7:40 وذلك عند الساعة الكائن في مدرسة صالح خلف

الكائن في مدرسـة اإلمـام      ) 845( مركز رقم    من ، وذلك    شخص يدعي األمية   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول دخول       .27
  . صباحا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة8:45 الساعة عند لالجئين االبتدائيةالشافعي 

  بعينهم  ومرشحين  معينة قائمةوتحرضه النتخاب   أمي  في انتخاب    المحطة مسئولتقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول تدخل         .28
 صباحا وتم قبول الشكوى مـن       10:00الساعة   عند   الكائن في مدرسة السيدة رقية    ) 0862( مركز رقم    من )1(محطة رقم   وذلك  

  .قبل اللجنة
مـن   )1( في المحطة رقـم       وذلك شخصية هويته ال  إبراز دون   والدتهمع   دخول مقترع    شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .29

 .وتم قبول الشكوى من قبل اللجنةا عصر 2:35 الساعةالكائن في مدرسة معاذ بن جبل ) 852(مركز رقم 

فـي   وذلـك   دخول مرافق مع المقترع أكثر من مرة ولم يسجل اسمه في المرة األولى             شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .30
وتم قبول الشكوى من قبـل      ا  مساء4:00 الساعةالكائن في مدرسة معاذ بن جبل         ) 852 (راع رقم من مركز اقت  ) 1(المحطة رقم   

 .اللجنة

في المحطة رقم    وذلك ه في المساء كمرافق   اً ومع والدت  صباح دخول مرافق مع عمه في       شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .31
 .وتم قبول الشكوى من قبل اللجنةا مساء 4:00 الساعةل  الكائن في مدرسة معاذ بن جب) 852 (من مركز اقتراع رقم) 1(

رصد مراقب المركز أن أحد األشخاص المنتمين لحركة فتح قد ادعى أمية زوجته مع أن البعض قد أكد أنها غير ذلك وذلك في                        .32
  . مساءا6: 00الكائن في مدرسة فهمي الجرجاوي  وذلك عند حوالي الساعة ) 0826(من مركز اقتراع رقم ) 1(المحطة رقم 

مـن مركـز    ) 1(وذلك في المحطة رقم       عدم وضع سبابة مرافق أمي اليمنى في الحبر        شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .33
صباحا وتم رفض الشكوى مـن قبـل        10:00 الساعة   الرضوان الثانوية للموهوبين  الكائن في مدرسة الشيخ     ) 804 (اقتراع رقم 

  .اللجنة
، حول عـدم    )د/ب(الكائن في مدرسة بنات جباليا االبتدائية        ) 0769(  شفوية في مركز اقتراع رقم     تقدم مراقب المركز بشكوى    .34

، )1( حالة في المحطة رقـم       17غمس اصبع اليد اليمنى لمرافقي األميين وذوي اإلعاقات في الحبر االنتخابي، فقد رصد  عدد                
تقدم بشكوى شفوية لمسئول المحطة الـذي رد عليـه بـأن            ، و )3( حالة في المحطة رقم      12، و )2( حالة في المحطة رقم      13و

 . صباحا11:40ًاإلجراء عادي، وال يتوجب وضع الحبر على أصابعهم، وذلك الساعة 

،  حول عدم    )1(الكائن في مدرسة زيد بن حارثة في محطة رقم          ) 0754(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية بمركز اقتراع رقم          .35
 . صباحا9:30ً األميين وذوي اإلعاقات في الحبر االنتخابي، وذلك الساعة وضع اإلبهام األيمن لمرافقي

، الكائن في مدرسة الـشيماء األساسـية        )1(في محطة رقم    ) 0742( تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية من بمركز اقتراع رقم         .36
 . صباحا10:50ًك الساعة العليا للبنات، حول عدم وضع اإلبهام األيمن لمرافقي األميين في الحبر االنتخابي، وذل

، "1"، محطة رقم    )0889(، رقمه   "ج"تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية              .37
حول دخول مقترع أراد مرافقة ناخب أمي مرة أخرى وتم قبول الشكوى وعدم السماح له بمرافقة المقترع األمي، وذلك الساعة                    

4.50مساء .  
، بعد وصول مقترع أمـي      "1"محطة رقم   ) 0891(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة عمودية رقم             .38

مع مرافقه وعدم إشراف مسئول المحطة للتأكد من صحة العملية وقبلت الشكوى وأمر أحد الموظفين بالوقوف مع المقترع األمي                   
 .مساء  2:00ومرافقه في الكبينة، وذلك الساعة 
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، بعد قيام   "1"، محطة رقم    "0901" تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة دير البلح األساسية بنين رقم                .39
: 11مقترع بغمس طرف إصبعه بالحبر السري، فأجبره مسئول المحطة على غمس جزء أكبر من أصـبعه، وذلـك الـساعة                     

  .صباحاً
،  لقيام أحد االشخاص بمرافقة اثنين       )907(بمركز االقتراع رقم    ) 1(وى شفوية  في محطة رقم       تقدم مراقب مركز الميزان بشك     .40

  . صباحاً 10:45من االميين ومساعدتهم في عملية االقتراع، وذلك  الساعة 
ة ثانيـة   لمسئول المحطة، لدخول سيدة كمرافقة لمر     )  945( تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز االقتراع رقم            .41

 .صباحاً 10:30مع احد االميين وتم منعها من مرافقة الناخبة، وذلك الساعة 

الكائن في مدرسة بيت الهيا اإلعدادية، حـول        ) 0761(من مركز اقتراع رقم     )1(رصد مراقب المركز مالحظة في محطة رقم         .42
  .المركز اتضح انه يرىشخص ادعى انه كفيف واصطحب معه  شخص آخر وتم مراقبة الشخص حتى خرج إلى ساحة 

الكـائن فـي    ) 0838(من مركز اقتراع رقـم      ) 1(رصد مراقبو المركز تكرار مرافقة أحد األشخاص ألميين، في المحطة رقم             .43
  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة ومنعته الموظفة من ذلك فذهب وأحضر مرافق أخر9:15مدرسة الناصرة  الساعة 

نويه مسئول المحطة للناخبين على ضرورة تحذير الناخبين من أن ادعاء األمية يعتبر جريمة يعاقب               رصد مراقبو المركز عدم ت     .44
الكائن في مدرسة فهد الـصباح أ الثانويـة  الـساعة            ) 0813(من مركز اقتراع رقم     ) 1(عليها القانون، وذلك في المحطة رقم       

  . صباحا وتم قبول المالحظة من قبل المسئول10:20
المركز عدم وضع موظفي اللجنة للسبابة اليمنى لمرافق المرأة مسنة، وبعد التوجه إلى مسئول المحطة رد له ليس                  رصد مراقبو    .45

عندي تعليمات بذلك، ثم توجه إلى مسئول المركز ثم عاود الرد أنهم يكتفون بكتابة تعهد على المرافق فقط وذلك في المحطة رقم                      
  . صباحا07:10الساعة ) 4(ي مدرسة الزيتون األساسية الدنيا في محطة رقم الكائن ف) 0848(من مركز اقتراع رقم ) 1(

مـن  ) 1(رصد مراقبو المركز انكشاف أمر أحد مدعي األمية التعهد على مرافقه دون تدخل حازم من الموظف في المحطة رقم                  .46
  .ا صباح8:30الكائن في مدرسة الزيتون األساسية الدنيا  الساعة ) 0848(مركز اقتراع رقم 

مـن مركـز    ) 1(رصد مراقبو المركز ضبط أحد مدعي األمية حيث قامت الشرطة باتخاذ اإلجراءات الالزمة في المحطة رقم                  .47
  . مساءا04:00الكائن في مدرسة شهداء غزة األساسية للبنين  الساعة ) 0814(اقتراع رقم 

عتراض موظف اللجنة، تدخل األمـن واسـتبدلها        رصد مراقبو المركز مرافقة صحفية في جريدة الصباح ألحد األميين، وبعد ا            .48
) 0814(من مركز اقتـراع رقـم       ) 1(بمرافق آخر، و طرد الصحفية ما أدى إلى نشوب مشادة كالمية على بوابة المحطة رقم                

  . مساءا04:50الكائن في مدرسة شهداء غزة األساسية للبنين  الساعة 
مـن مركـز    ) 1( في المحطة رقم      لصالح قائمة معينة،   يةئ دعا اً مظاهر لواالذين حم  األمية    عدداً من مدعي   رصد مراقبو المركز   .49

  .شعبان الريس الكائن في مدرسة) 0816(اقتراع رقم 

  
يذكر أن لجنة االنتخابات المركزية استفادت من اإلشكاليات التي رافقت اقتراع المعوقين واألميين، واشترط أن يعبـأ المرافـق اسـتمارة                     

كما تنبه المشرع للتجاوزات التي حدثت في االنتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الهيئات المحلية، فحدد إدعـاء                . خاصة بمرافقة األميين  
  .األمر الذي حد من عدد من يدعون األمية يوم االقتراع, األمية كجريمة يعاقب عليها القانون

حيث تابع المركز مع    , ين في االقتراع المسبق لقوى األمن والشرطة      كما يسجل المركز للجنة االنتخابات المركزية عدم العمل بمرافقة األمي         
اللجنة األسباب التي دفعتها إلى هذا السلوك، وكان رد اللجنة أنها استفسرت من وزارة الداخلية الفلسطينية حول إمكانية أن يتواجـد فـي                       

ن شرط معرفة القراءة والكتابة أحد الشروط الرئيسية        صفوف رجال األمن والشرطة من هو أمي، فكان رد الوزارة أن هذا أمر مستحيل أل              
عليه آثرت اللجنة تجميد العمل بمرافقة األميين، حتـى ال          , وأن من اليجيد القراءة والكتابة اليمكن توظيفه      , لتوظيف رجال األمن والشرطة   

  .يشكل تفعيلها مدخالً الدعاء األمية، وبالتالي التأثير على اختيار الناخبين الحر
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حيـث كانـت تـصرح فـي        . لمركز يسجل عدم وضوح اللجنة فيما يتعلق بغمس إبهام اليد اليسرى لمرافق األمي في الحبر االنتخابي               وا
إال أن  , تدريباتها وبعض الندوات التي كانت طرفاً فيها أنها ستعمل هذه اآللية لمنع تكرار مرافقة الشخص الواحد لألميين أكثر مـن مـرة                     

  . هذا المجال، حيث عملت بعض المراكز بهذه اآللية فيما لم تعمل بها مراكز أخرىالمركز رصد تخبطاً في
  

  :انتهاك مبدأ سرية االقتراع
من قانون االنتخابات ) 69(يعتبر مبدأ سرية االنتخابات واحداً من األسس المهمة إلجراء االنتخابات بحرية ونزاهة، وكفلت المادة رقم 

  :ي نصها ما يليمبدأ سرية االقتراع، حيث ورد ف
  .يخصص في كل مركز من مراكز االقتراع عدد من األمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من االقتراع فيها بسرية تامة. 1
  .  تحدد لجنة االنتخابات مواصفات هذه األمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز االقتراع.2

واجب توفرها في كل مركز من مراكز االقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين  تحدد لجنة االنتخابات عدد هذه األمكنة ال.3
  .لالنتخاب فيه

وتنوعت األشكال التي من الممكن أن تنهك سرية االنتخابات، فمثالً دخول الناخب إلى كابينة االقتراع وهو يحمل هاتف خليـوي مـن    
، يشكل مدخالً النتهاك مبدأ سـرية االقتـراع، ويفـتح مجـاالً للرشـى               النوع الذي يحمل كاميرات، أو دخول سيدة تحمل حقيبة يدها         

  .كما أن وضعية كبائن االقتراع، وطريقة جلوس موظفي اللجنة أو الوكالء والمراقبين قد تشكل انتهاكاً لمبدأ سرية االقتراع, االنتخابية

  :جال، على النحو اآلتييستعرض التقرير أبرز المالحظات والشكاوى، التي قدمها مراقبوه في هذا الم
الكائن في مدرسة سعد بـن أبـى        ) 0784(من مركز اقتراع رقم     )1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية إلى مسئول محطة رقم           .1

 . صباحا7:40ًوقاص، حول وجود مراقب من حركة فتح يجلس بجوار كابينة االقتراع وتم  إبعاده، وذلك الساعة

مـن مركـز   ) 1(في المحطة رقـم   بعضها البعض وذلك     عنبينات االقتراع   اب ك ارتقا حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .2
  .الكائن في مدرسة النيل الثانوية  وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة ) 0866 ( اقتراع رقم

لمحطة رقم  في ا يحملون جهاز ويتحدثوا به داخل المحطة وذلك        حول دخول بعض المراقبين      شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .3
 صباحا وتـم    11: 00 عند حوالي الساعة  الكائن في مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية  وذلك          ) 0864 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(

  .قبول الشكوى من قبل اللجنة
من مركـز   ) 1(في المحطة رقم     وجود أكثر من شخص على كبينة اقتراع واحدة وذلك           حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .4

 صباحا وتم قبول الشكوى مـن       7: 45 عند حوالي الساعة  الكائن في مدرسة عبد الرحمن بن عوف  وذلك          ) 0805 (راع رقم اقت
  .قبل اللجنة

من مركز اقتـراع    ) 1(في المحطة رقم     دخول مرافق ألكثر من مقترع لالنتخاب وذلك         حول شفوية   تقدم مراقبو المركز بشكوى    .5
 عصرا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل       8: 15 عند حوالي الساعة  رج المشتركة أ  وذلك      الكائن في مدرسة حي الد    ) 0794 (رقم

  .اللجنة
الب مراقب المركز فصل الكابينتان عـن       ط، و  اثنين من المقترعين أثناء االقتراع     حديث تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول      .6

الكائن في نادي خدمات الشاطئ  الـساعة        ) 0800 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(في المحطة رقم     وذلك    بمساحة معقولة،  اهمبعض
  . صباحا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة10:25

) 1(في المحطة رقم     أن المقترعين يقومون بتبليغ بعضهم البعض أسماء المرشحين وذلك           تقدم مراقبو المركز بشكوىشفوية حول     .7
 صباحا وتم قبول الـشكوى مـن قبـل          10:05وية  الساعة    الكائن في مدرسة فهد الصباح أ الثان      ) 0813 (من مركز اقتراع رقم   

  .اللجنة
مـن مركـز    ) 1(في المحطة رقم     أن مقترع أصر على دخول الكبينة مع زوجته وذلك           تقدم مراقبو المركز بشكوىشفوية حول     .8

  . قبل اللجنة صباحا وتم قبول الشكوى من9:30الكائن في مدرسة أسماء االبتدائية المشتركة  الساعة ) 0797 (اقتراع رقم
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 أن نقاش دار بين مقترعين بعد استالمهم ألوراق االقتراع وطلبنا من اللجنـة إبعـادهم                تقدم مراقبو المركز بشكوىشفوية حول     .9
 صباحا وتـم    08:14الكائن في مدرسة هاشم األساسية الدنيا  الساعة         ) 0837 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(في المحطة رقم     كوذل

  .لجنةقبول الشكوى من قبل ال
 أن أحد المقترعين قام بإدخال كاميرا تصوير داخل الكبينة الخاصة باالقتراع وتم سحبها              تقدم مراقبو المركز بشكوىشفوية حول     .10

 صباحا وتم   10:30الكائن في مدرسة هاشم األساسية الدنيا  الساعة          ) 0837 ( من مركز اقتراع رقم   ) 1(في المحطة رقم     كوذل
  .نةقبول الشكوى من قبل اللج

مـن  ) 1(في المحطة رقم      وذلك  االقتراع فياعدتهم  س زوجته وابنته لم    رافق شخص أن   شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى    .11
 .وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة صباحا 9:00 الساعة  الكائن في مدرسة معاذ بن جبل) 852 (مركز اقتراع رقم

الكائن في مدرسة مواصي رفح المـشتركة، حـول وجـود           ) 0956(قم  تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز ر         .12
  . صباحا7:00ًصناديق االقتراع بجوار الوكالء و في مكان ال يسمح بمراقبتها، و ذلك الساعة 

الكائن في مدرسة العقـاد الثانويـة للبنـات، حـول حـديث             ) 0967(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .13
  .صباحا11:49ً بعضهم وهم خلف الكبائن مع بعضهم وقد استجاب مسئول المحطة له، وذلك الساعة المقترعين مع

حـول حـديث    ،   رفح العليا للبنـين    الكائن في مدرسة   )0977(  رقم اقتراعمركز  في  شكوى شفوية   بقدم مراقب مركز الميزان     ت .14
هما عدم الحديث مع بعضهما الـبعض، وذلـك         مقترعتين مع بعضهما البعض داخل المحطة واستجاب مسئول المحطة وطلب من          

  .صباحا9:35ًالساعة 
الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية، حـول تنبيـه           ) 1575(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .15

  . صباحا7:45ًالناخبين بعدم الحديث مع بعضهم البعض، وذلك الساعة 
، يـسبب الـسماح   "1"شفوية بمركز اقتراع مدرسة بنات دير البلح اإلعدادية، محطـة رقـم   تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى   .16

  . صباحا8:20ًللمقترعات باصطحاب الحقائب الخاصة إلى كابينة االقتراع وقبلت الشكوى، وذلك الساعة 
، بعد دخول   "1" محطة رقم   ،  "0904" تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع مدرسة عبد اهللا بن رواحة رقم                  .17

مقترعة بيدها حقيبة حاولت اصطحابها لكبينة االقتراع، وقبلت الشكوى ومنعت المقترعة من اصطحاب الحقيبة، وذلك الـساعة                 
  . صباحا7:37ً

 من مركـز اقتـراع رقـم   ) 1(في المحطة رقم   وذلك االقتراعأثناءضبط احد المقترعات تتحدث بالجوال     رصد مراقبو المركز     .18
   .الكائن في مدرسة بدر األساسية) 0827(

 من مركز اقتـراع رقـم     ) 1(في المحطة رقم     وذلكن أثناء االقتراع    ئ داخل الكبا  اً دار بين المقترعين    حديث رصد مراقبو المركز   .19
   .الكائن في مدرسة بدر األساسية) 0827(

  
  :انتهاك مبدأ حياد السلطة

ذية وأجهزتها المختلفة لصالح أي من المتنافسين في االنتخابات، ويأتي هذا الحظر حظر القانون الفلسطيني أي تدخل للسلطة التنفي
ليحمي الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز، وفي الوقت نفسه يمنع الحزب الحاكم من استغالل نفوذه، ويمنع سوء استخدام المال 

  . العام
تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في "حيث ورد في نصها لتؤكد هذا المبدأ ) 59(وجاءت الفقرة الثالثة من المادة 

جميع مراحل العملية االنتخابية، وال يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح 
 الشكاوى والمالحظات التي قدمها مراقبوه فيما يتعلق بانتهاك ويورد التقرير." آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى

  :مبدأ حياد السلطة على النحو اآلتي
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 حول وجود ممارسة عدد من األفراد       - أثناء انتخابات قوى األمن    -تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية        .1
) ج(الكائن في مدرسة بنات جباليا اإلعداديـة        ) 1555(مركز اقتراع رقم    المحسوبين على قائمة حركة فتح دعاية انتخابية داخل         

  .لالجئات، وسط مخيم جباليا، األمر الذي يعد مخالفاً لقانون االنتخابات، السيما الجزء الخاص بالدعاية االنتخابية
تابعـة لقـوات األمـن      ) سوبيشيميت(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية حول وجود سيارة من نوع               .2

، )1555(تحمل رايات صفراء لحركة فتح، وتطوف في محيط مركز اقتراع رقـم             )9271(الوطني، خضراء اللون، تحمل رقم      
 مساء، وسط مخيم جباليا، األمر الـذي        12:00لالجئات، وذلك عند حوالي الساعة      ) ج(الكائن في مدرسة بنات جباليا اإلعدادية       

 .انون االنتخابات، السيما الجزء الخاص بالدعاية االنتخابيةيعد مخالفاً لق

، حول إلصاق مجموعة مـن أفـراد        - أثناء انتخابات قوى األمن    -تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية        .3
تعتبر تشويهاً لمرشحين وقوائم    الشرطة الفلسطينية صوراً ألفراد في الشرطة قتلوا أثناء مواجهات داخلية، مكتوب عليها شعارات              

لالجئـات،  ) ج(الكائن في مدرسة بنات جباليا اإلعداديـة        ) 1555( منافسة لحركة فتح على بوابة وفي محيط مركز اقتراع رقم         
 صباحاً، األمر الذي يعد مخالفاً لقانون االنتخابات، السيما الجـزء الخـاص             10:00وسط مخيم جباليا، وذلك عند حوالي الساعة        

  .دعاية االنتخابية منهبال
الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانويـة للبنـين، السـتخدام        ) 1575(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة في مركز رقم          .4

 17خاصة بجهاز قـوات ال    " فلوكس فاجن "سيارات األجهزة األمنية لممارسة الدعاية على باب المركز، والسيارة هي  من نوع              
، وذلـك   "إضافة لرفع رايات صفراء اللون لحركـة فـتح          , )1575(كانت أمام مركز االقتراع رقم      ) 0367(وتحمل لوحة رقم    

  . صباحا9:20ًالساعة 
الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانويـة للبنـين، السـتخدام        ) 1575(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة في مركز رقم          .5

تحمل لوحة رقـم    " تويوتا" رصد مراقب مركز الميزان سيارة من نوع بيك أب          "خابية  سيارة حفظ النظام في الترويج لدعاية انت      
 . صباحا9:00ًوترفع رايات صفراء لحركة فتح، وذلك الساعة ) 470(

، والكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانويـة للبنـين، السـتخدام             )1575(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة، مركز رقم         .6
رصد مراقب مركز الميزان سيارة من نوع سفانا بيضاء اللون خاصة بجهاز المخابرات تحمل لوحـة       " ة األمنية   سيارات األجهز 

 . صباحا10:15ًفى تمام الساعة " ترفع رايات صفراء اللون لحركة فتح) 25-422(رقم 

، تواجد جيبات للشرطة على     الكائن في مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية      ) 1575(رصد مراقب مركز الميزان في مركز رقم         .7
 .صباحا6:30ًباب المركز، وذلك الساعة 

  
  

  :شكاوى حول عرقلة مهمة الوآالء والمراقبين وتجاوزاتهم
مراقب المركز من الـدخول ومتابعـة       " 1"لمنع مسئول المحطة رقم     ) 0943(مركز رقم   , تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة     .1

طاقات المعتمدة هي مـن اصـدار   م ال تخوله للرقابة وان الب  2005ي يحملها من اصدار     افتتاح االقتراع بدعوى ان البطاقة الت     
2006. 

الكائن في مدرسة حليمة الـسعدية      ) 0780(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية في مركز اقتراع رقم              .2
شافعي، كذلك باقي أقرانه من المراقبين، حيث منعهم من         ، السيد سعيد ال   )1(األساسية، حول عدم تعاون من مسئول المحطة رقم         

 .تعبئة البيانات الواردة في محضر افتتاح االقتراع، كذلك لم يتجاوب معهم في الشكاوى الشفوية

، بمركز االقتراع مدرسة    "1"تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول عدم قيام مسئول المحطة رقم                .3
، بتالوة محضر االفتتاح للمحطة المذكورة وقد حصل مراقب مركز الميزان لحقـوق اإلنـسان          "0891" رية اإلعدادية، رقم    عمو

  .  علي المعلومات بطريقة الحوار الشاق مع مسئول المحطة
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لميـزان لحقـوق    تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية، حول قيام مسئول المركز بطرد مراقب مركز ا                .4
، وذلـك علـي أثـر       "0880" رقم  " و"بمركز االقتراع مدرسة بنات النصيرات االبتدائية المشتركة        " 2"اإلنسان من محطة رقم     

جدير بالـذكر   . مشادات كالمية حدثت بين وكالء القوائم، األمر الذي تسبب في تفريغ محطة االقتراع من المراقبين لفض النزاع                
 . دقيقة17ة بعد أن المراقب عاد للمحط

 مراقب المركز من الـدخول      "1"لمنع مسئول محطة االقتراع رقم      ) 0922(تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة في مركز رقم          .5
 .الى المحطة لمتابعة محضر االفتتاح واعاقة عمله

ب، لوضع  -ئية المشتركة أ  الكائن في مدرسة بنات خوله االبتدا     ) 0973(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .6
 .صباحا7:13ًالصناديق في مكان يحجب الرؤية عن المراقبين، وتمت االستجابة للشكوى، وذلك الساعة 

، لوجـود   "1"، بمحطـة رقـم      "0875"، رقمه   "ب"تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمدرسة بنات النصيرات اإلعدادية            .7
ومن ثم تم رفعها لدرجة الـشكوى المكتوبـة، وذلـك            مراقب ولم تقبل الشكوى،      مراقب يرتدي مالبس عسكرية، ويحمل بطاقة     

 . صباحا8:00ًًالساعة 

، حول  وجود مراقب يرتـدي زى        "الوسطي" تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية بمحافظة دير البلح             .8
، "0875" رقـم   " ب"قتراع مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية      ، بمركز اال  )1(عسكري وكيل عن قائمة معينة، وذلك بمحطة رقم         

 . ظهرا12:00ًوذلك في حوالي الساعة 

، بمركز االقتراع مدرسـة     "1 "تقدم مركز الميزان بشكوى مكتوبة للجنة االنتخابات المركزية حول عدم قيام مسئول المحطة رقم              .9
ة المذكورة وقد حصل مراقب مركز الميزان لحقـوق اإلنـسان           ، بتالوة محضر االفتتاح لمحط    "0891" عمورية اإلعدادية، رقم    

  علي المعلومات بطريقة الحوار الشاق مع مسئول المحطة
الكائن في مركز النشاط النسائي في معسكر جباليا، بشكوى حـول           ) 0762(تقدم مراقب المركز إلى مسئول مركز االقتراع رقم          .10

االقتراع وتم حل تلك المشكلة من قبل المنسق الميداني مع مـسئول المركـز،   عدم إدخال المراقب إلى المحطة بعد أن ذهب إلى          
  . مساء2:00وذلك الساعة 

، بعد حدوث ضوضاء    "2"، محطة رقم    "0898" تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية بمركز اقتراع كلية فلسطين التقنية رقم            .11
وقد وافق مسئول المحطة وأمر الجميع بالرقابة دون إحداث صـوت،           نتيجة األحاديث الجانبية بين وكالء المرشحين والمراقبين        

  . صباحا9:50ًوذلك الساعة 
الكائن في مدرسة بيت الهيا الثانوية حـول عـدم إدخـال            ) 0748(تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية إلى مسئول المركز رقم           .12

  . مساء3:00 المركز، وذلك الساعة وتم حل الخالف مع مسئول المحطة ومسئول) 4(مراقب المركز إلى محطة رقم 
ب، لمحاولة إخراج   -الكائن في مدرسة بنات خوله االبتدائية أ      ) 0975(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .13

، ورفض المراقب وأخرج مراقب لجمعية خيرية، وذلك بحجة أن إيجاد مكان لوكيل حـزب           )1(مراقب الميزان من المحطة رقم      
  .صباحا7:17ًن المراقبين الحقوقيين، وذلك الساعة أولى م

، والكائن في مدرسة غسان العليا للبنـين        )1(لمسئول محطة   ) 0987(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز رقم           .14
االنتخابات، وذلك  إلخراج مراقب الميزان من المحطة لكثره عدد المراقبين ومن تم التنسيق إلعادة المراقب بعد التنسيق مع لجنة                  

 . صباحا8:50ًالساعة 

،  لقيام وكالء المرشحين باستخدام وسائل االتصال        )0940( تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز االقتراع رقم            .15
  .صباحا9:30ًالخلوية داخل المحطة، وذلك  الساعة 

،  لـدخول    "ب"الكائن في مدرسة ذكور رفح اإلعدادية       ) 0982(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز اقتراع رقم          .16
أحد المرشحين إلى محطة االقتراع وأخذ يراقب سير عملية االقتراع والصناديق دون خروج وكيله، واستجاب مسئول المحطـة                  

  . صباحا8:05ًوطلب من المرشح أو وكيله الخروج فخرج المرشح، وذلك الساعة 



 81

لمسئول المحطة، حيث حـاول احـد       ) 928(بمركز االقتراع رقم    ) 1(وية في محطة رقم     تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شف      .17
  .صباحاً  7:09الموظفين اخراج مراقب المركز بدعوى ازدحام المحطة بالمراقبين، وذلك الساعة 

المراقبين اجهزة  ، الستخدام الوكالء و   )0940(بمركز االقتراع رقم    ) 1(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في محطة رقم           .18
  .مساء9:30االتصال داخل المحطة، وذلك الساعة 

لمسئول المحطة ، لوجود أكثر من وكيل لقائمة حركة     ) 0952(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية في مركز االقتراع رقم            .19
 .صباحا8:05ًفتح وتم اخراج احد الوكالء ، وذلك الساعة 

من مركز اقتراع   ) 1(ل جلوس المراقبين في مكان بعيد عن السجل وذلك في المحطة رقم             تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حو      .20
  .الكائن في مدرسة النيل الثانوية  وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة) 0866(رقم 

مـن  ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول عدم السماح للمراقبين لمشاهدة عد األوراق االنتخابية وذلك في المحطة رقم                    .21
  .الكائن في مدرسة النيل الثانوية  وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة) 0866(مركز اقتراع رقم 

من مركز  ) 1(تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول وجود أكثر من مراقب يعمل كوكيل لنفس المرشح وذلك في المحطة رقم                    .22
 صباحا وتم قبول الشكوى مـن       9: 40 عند حوالي الساعة     الكائن في مدرسة عبد الرحمن بن عوف  وذلك        ) 0805(اقتراع رقم   
  .قبل اللجنة

 بدعوى وجود   اتقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول قيام أحد وكالء األحزاب بمسك ورقة أحد المقترعين ومشاهدة ما بداخله                 .23
اء غـزة األساسـية للبنـين        الكائن في مدرسة شهد   ) 0814(من مركز اقتراع رقم     ) 1( في المحطة رقم     كحبر على الورقة وذل   

  .  ظهرا وتم قبول الشكوى من قبل اللجنة12:55الساعة 
 من مركـز اقتـراع رقـم      ) 1( وذلك في المحطة رقم      تدخل بعض المراقبين بالناخبين   تقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية حول        .24

 .بول الشكوى من قبل اللجنة صباحا وتم ق7:30الساعة ) 1(الفالح االبتدائية محطة رقم  الكائن في مدرسة) 855(

رصد مراقبو المركز حدوث مشادة كالميا بين وكيل لقائمة التغيير واإلصالح مع موظف من لجنة المحطة بسبب توزيعه لقوائم                    .25
 من مركـز اقتـراع رقـم      ) 1(وذلك في المحطة رقم      التغيير واإلصالح داخل المركز مما أدى إلى إخراجه من مركز االقتراع          

  .عصرا2:50الساعة ) 1( محطة رقم الرضوان الثانوية للموهوبين في مدرسة الشيخ الكائن) 804(
، لرفض مسئول المحطة ادخال المراقبين لحـضور        )0949(تقدم مراقب مركز الميزان بشكوى شفوية، في مركز االقتراع رقم            .26

 . صباحا7:00ًلساعة ، وذلك  ا)1(افتتاح االقتراع وعد اوراق االقتراع التي سلمت للجنة في المحطة رقم 
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  : إغالق مراآز االقتراع
 وسـمح  , لجنة كل محطة اقتراع فرز الصندوق التابع لها        ىفور انتهاء عملية االقتراع تم إقفال الصناديق تمهيداً لعملية الفرز، حيث تتول           و

 والدوليين، حضور عمليـة الفـرز داخـل    لكل من الصحفيين ووكالء وممثلي الهيئات الحزبية والمرشحين المعتمدين والمراقبين المحليين   
، المحـدد بالـساعة الـسابعة       تقريباً بموعد إغالقها   كما التزمت كل المراكز      ,توقف عملية الفرز أو تأجيلها ألي سبب كان       م  المحطات، ول 

  .2005 لسنة 9قم مساء،  وقد سجل مراقبونا تأخيراً في مواعيد إغالق بعض المراكز، وهو األمر الذي يمس بقانون االنتخابات ر
  :وقد رصد تأخير اغالق المراكز التالية

الكائن في مدرسة عوني الحرثاني       )0740(من مركز اقتراع رقم     )3-2-1(الميزان تأخر إغالق المحطات     مركز  رصد مراقبو    .1
  .مساء7:20الثانوية، حتى الساعة 

، )أ(الكائن في مدرسة ذكور اإلعدادية      ) 0758( رقم   ، من مركز اقتراع   )5-1(رصد مراقبو الميزان تأخر إغالق المحطتين رقم         .2
 .مساء7:15حتى الساعة 

، )ب(الكائن في مدرسة ذكـور اإلعداديـة        ) 0759( ، من مركز اقتراع رقم    )1(رصد مراقبو الميزان  تأخر إغالق محطة رقم          .3
 .مساء، وذلك ألسباب غير معروفة7:10حتى الساعة 

  

  :مها أو رصدها مراقبو المرآزحصيلة الشكاوى والمالحظات التي قد

  :بلغت حصيلة الشكاوى التي رفعها المركز لدى لجنة االنتخابات المركزية أربعة وأربعين شكوى توزعت على النحو التالي

  مخالفة ألحكام الدعاية االنتخابية رصدها المركز في الوقت المحدد لحمالت الدعاية االنتخابية) 662(

  باق البدء في الدعاية االنتخابيةشكوى ومالحظة حول است) 15(
  شكوى ومالحظة حول تأخير وإجراءات افتتاح مراكز االقتراع عن السابعة صباحاً ) 18(
راجـع  . ( أو داخل مراكز االقتـراع    /شكاوى ومالحظة حول استمرار أشكال الدعاية االنتخابية يوم االقتراع وفي محيط و           ) 125 (

  ) االنتخابيةرصد تجاوزات استمرار أشكال الدعاية
  .)راجع شكاوى التنظيم وحاالت الفوضى والتشويش. (  حول التنظيم وحاالت الفوضى والتشويش ومالحظة شكوى)121(

  )راجع، الحبر االنتخابي. (شكوى ومالحظة حول استخدام الحبر االنتخابي ومحاولة إزالته) 26(
  )قتراع السيدات المنقباتراجع، ا. (شكوى ومالحظة حول اقتراع السيدات المنقبات)  13(
  )راجع، اقتراع االميين والمعوقين. (شكوى ومالحظة حول اقتراع األميين والمعوقين) 49(
  )راجع، انتهاك مبدأ حياد السلطة. (شكاوى ومالحظات حول انتهاك مبدأ حياد السلطة)  7(
  )سرية االقتراعراجع، انتهاك مبدأ ( .شكاوى ومالحظات حول انتهاك مبدأ سرية االقتراع) 19(
  )راجع، عرقلة مهمة الوكالء والمراقبين. (شكوى ومالحظة حول عرقلة مهمة الوكالء والمراقبين) 26(
  )راجع، إغالق مراكز االقتراع. (شكاوى حول تأخر إغالق محطات االقتراع) 3(

  : نسبة التصويت
  

تصويت الناخبين بمن فيهم عناصر قوات      أن نسبة   نتخابات المركزية   تبين وحسب لجنة اال    التشريعية   لالنتخاباتبعد انتهاء عملية االقتراع     
في جميع الدوائر االنتخابية، بعد إقفال باب االقتراع في جميع الدوائر االنتخابية باستثناء مراكز البريد في                % 77.69 بلغت   االمن والشرطة 

 .القدس

في % 92.7في جميع الدوائر االنتخابية بواقع      % 92.1الشرطة إلى   وقد وصلت نسبة التصويت في االقتراع المسبق الخاص بقوى االمن و          
  .في دوائر الضفة الغربية% 91.3دوائر قطاع غزة و 
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 ناخبـاً   585,003في دائرة رفح االنتخابية، ووصل مجموع الناخبين في دوائر الضفة الغربيـة             % 89وبلغت أعلى نسبة إقبال للمقترعين      
، من المجموع الكلي للناخبين،     %81.65 ناخباً بنسبة    396,079الناخبين في دوائر غزة االنتخابية      ، في حين بلغ مجموع      %74.18بنسبة  

 . ناخباً في جميع الدوائر االنتخابية981,082ليصل بذلك المجموع الكلي للمقترعين 

 التي سمح الجانب اإلسـرائيلي ألهـل        قراراً بتمديد االقتراع في مدينة القدس في مراكز البريد         لجنة االنتخابات المركزية أصدرت   كانت  و
القدس باالقتراع فيها، ويأتي هذا التمديد بسبب عرقلة موظفي البريد اإلسرائيليين لسير االقتراع في تلك المراكز، ما تسبب فـي اكتظـاظ                      

 .الطوابير فيها

 وبلغ عدد الناخبين المقدسيين الـذين       ،%47.5 ناخباً بنسبة    47,742 ناخباً من أصل     22,661وبلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس       
 .  ناخبا15,306ًاقترعوا في مراكز االقتراع التي افتتحتها اللجنة لهم في ضواحي القدس 

  :عملية فرز األصوات
  

فـرز  بدأت عملية فرز األصوات في االنتخابات التشريعية الفلسطينية بعد الساعة السابعة مساء، حيث تم فرز نتائج القوائم ومن ثـم تـم            
األوراق الخاصة بالدوائر، وتمت عملية الفرز بشفافية، حيث لم يسجل مراقبو المركز أي شكاوى من شأنها الطعن في نزاهة عمليات فرز                    
وعد األصوات وإعالن النتائج، حيث رصد مراقبو المركز إعادة عد األوراق االنتخابية أكثر من مرة بناء على رغبـة بعـض الـوكالء                       

  . يجد المراقبون ذلك الفرق الذي  يمس النتيجة النهائية العملية، حيث تطابقت نتائج إعادة العد مع نتائج العد األولالحزبيين، ولم
 وجود حبر انتخابي على مربع من مربعات ورقة اقتراع أثناء عملية الفرز رغم ذلك لم                شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .1

الرضـوان الثانويـة    الكائن فـي مدرسـة الـشيخ        ) 0804 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(م  يعتبرها المسئول الغية في المحطة رق     
  .مساءا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة10:05الساعة ) 1( محطة رقم للموهوبين

 ألي مـن   السماحها دون    وعد هاقتراع أوراق   وإخراجصندوق   بفتح   قيام موظفو اللجنة   شفوية حول تقدم مراقبو المركز بشكوى      .2
الكائن في مدرسة الشيخ عجلين     ) 0859(مركز رقم   من    )1(محطة رقم    يفبالدخول واإلشراف على ذلك،      ءالوكال أواقب  مرال

  .صباحا وتم رفض الشكوى من قبل اللجنة6:26 العليا للبنات الساعة األساسية
 بختم اللجنـة واقتـرح رئـيس        مةمختو صندوق الدوائر ولم تكن      في ورقة دوائر     إيجاد شفوية حول  تقدم مراقبو المركز بشكوى    .3

من مركـز   ) 1(في المحطة رقم     أدرجها في األوراق الباطلة       المراقبين موافقة وعند عدم     األوراق السليمة،   في إدراجهاالمحطة  
  .الكائن في مدرسة صالح خلف ) 809 (اقتراع رقم

الكـائن  ) 0841(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رصد مراقبو المركز وقوع شجار بين مسئول في حركة فتح ومسئول المحطة رقم               .4
في مركز اإلمام الشافعي للتدريب المهني، أثناء عملية الفرز ما أدى إلى توقف العملية حتى فض االشتباك، وذلك عنـد حـوالي                  

  . فجرا02:30ًالساعة 
 رتم كـس  ، حيث   جبلالكائن في مدرسة معاذ بن      ) 0852 ( رقم اقتراععلى مركز   بعض المواطنين   اعتداء  رصد مراقبو المركز     .5

 أوراقتنـاثر   تسببت فـي     )1( رقم   محطةال داخل   ، ما أثار الفوضى   فرزعملية ال إفساد   ومحاولة    النوافذ جراء ذلك   زجاجبعض  
 .امساء7:50 الساعة عند ، على األرضاإلقتراع

حي الدوائر على أضواء الشموع     أسماء مرش ما حذا باللجنة لفرز     فرز  ال أثناء عملية  ئي الكهربا انقطاع التيار مركز  ال ورصد مراقب  .6
 الـساعة   للبنين   الدنيا   األساسيةالكائن في مدرسة المعتصم باهللا      ) 0829 (من مركز اقتراع رقم   ) 1(في المحطة رقم     والكشافات

   .مساءا 9:10

 في كفر قاسـم     الكائن) 0796 ( مركز اقتراع رقم     أثناء عملية فرز األصوات في      انقطاع التيار الكهربائي   رصد مراقبو المركز   .7
 . مساءا7: 35 عند حوالي الساعةالثانوية للبنات وذلك 
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الكائن في نادي خدمات    ) 0800 (في مركز اقتراع رقم     األصوات فرزالتيار الكهربائي أثناء عملية      انقطاعمركز  ال ورصد مراقب  .8
 7:40الـساعة   عند  تي تعمل بالبطاريات    المصابيح ال ، ما حذا اللجنة إلى إكمال العملية على أضواء الشموع والكشافات و           الشاطئ
  .مساءا

بـصوت  ممن انتخبـوا قـوائم أخـرى،         المقترعين   لبعض واإلصالح مراقبين قائمة التغيير      شتم عدداً من   رصد مراقبو المركز   .9
 .الكائن في مدرسة الشجاعية) 849 (من مركز اقتراع رقم) 2(في المحطة رقم  ،منخفض

  

  :جـالن النتائــإع
  

وأرفقت نسخة من محضر عد األصوات كمـا  ،  االقتراع كافةمراكزاالقتراع في ات محطائج  إعالن نت االنتخابات المركزية ب  التزمت لجنة   
 ومن ثم   ,مكتب الدائرة االنتخابية  ى  لتم نقل صناديق االقتراع ومحاضر محطات االقتراع إ       وعلّقت نتيجة كل محطة على بابها وفقاً للقانون،         

 48بنشر النتائج األولية في موعد أقـصاه        اللجنة   إلتزمت و .لمركزية بتجميع النتائج الواردة من الدوائر أوالً بأول        لجنة االنتخابات ا   قامت
تائج، إذ أفـرد القـانون البـاب        ن عملية إعالن ال   ، بشأن االنتخابات  2005لسنة  ) 9(ينظم قانون رقم  حيث   ،االقتراع من انتهاء عملية   ساعة

 .ت وتحديد النتائج األوليةالثامن إلجراءات فرز األصوا

 بنشر النتائج النهائية لالنتخابـات فـي        قامت فيما   ,ها ساعة من إعداد   24اللجنة النتائج األولية لالنتخابات في وسائل اإلعالم بعد         وأعلنت  
مـن يـوم   أسـبوع    بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج النهائية التفـصيلية خـالل          وكان  الجريدة الرسمية والصحف المحلية،     

  .االنتخابات
عدد الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية، وعدد الناخبين الذين شاركوا في االقتراع وأدلوا              إيراد  تضمن إعالن النتائج النهائية،     و

ي الدوائر االنتخابية لعضوية    ومرشحألقوائم االنتخابية   ابأصواتهم، وعدد األوراق الصالحة والباطلة والبيضاء، سواء تلك الخاصة بانتخاب           
 .المجلس التشريعي

كما تضمن إعالن النتائج، عدد األصوات التي حاز عليها كل من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي، أو القوائم االنتخابية، وتم إعالنها                    
 . لجنة االنتخابات المركزية بإصدار شهادات رسمية للمرشحين الفائزينقامتتنازليا و

  

  : النهائيةالنتائج
  

، بتدقيق محاضر الفـرز األولـي،        29/01/2006 الموافق    يوم األحد  ،بحضور ممثلي القوائم االنتخابية قامت لجنة االنتخابات المركزية       
 واستناداً للـصالحيات المخولـة للجنـة االنتخابـات        , والنظر في الشكاوى المقدمة لها وفي ردود الدوائر االنتخابية عليها ومدى قانونيتها           

   :على النحو التاليالمركزية فقد قررت اللجنة اعتماد نتائج الفرز التي كانت 
، اًمقعـد ) 45(علـى  ومرشحوها في الدوائر    ، وقائمة حركة فتح     اًمقعد) 74( على    ومرشحوها في الدوائر   حصلت قائمة اإلصالح والتغيير   
، وقائمـة الطريـق     ينمقعد) 2(، وقائمة فلسطين المستقلة على      ينمقعد) 2(مقاعد، وقائمة البديل على     ) 3(وقائمة أبو علي مصطفى على      

  .مقاعد) 4(فقد حصلوا على  ، أما المرشحين المستقلين على مستوى الدوائرينمقعد) 2(الثالث على 
 26/1/2006  وقد جاءت النتائج النهائية مختلفة عن النتائج األولية التي قامت اللجنة بنشرها في مؤتمرها الصحفي الـذي عقـد بتـاريخ                   

 ات، حيث أنه بعد اكتمال الفرز فازت فتح بمقعدين إضافيين األول على مستوى الوطن             ومن األص فقط  % 95سبته  نفرز ما    والمستندة إلى 
    . االنتخابيةيونس  خان دائرة والثاني في)القوائم(

تائج خالل يومين من تاريخ نشرها رسمياً وفق ما جاء          علماً بأنه يحق ألي مرشح أو قائمة أو أحد وكالئهما أو ممثليهما الطعن في هذه الن               
  . بشأن االنتخابات العامة2005لسنة ) 9(من قانون رقم ) 93/1(في المادة 
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وكذلك عدد األصوات التي حـصلت عليهـا        , ويورد التقرير عدد االصوات التي حصل عليها مرشحو الدوائر لعضوية المجلس التشريعي           
  :22تائج التي أعلنتها لجنة االنتخابات المركزيةالقوائم االنتخابية حسب الن

  
  القوائم االنتخابية

  
  23:االصوات االجمالية التي حصل المرشحون في دوائر قطاع غزة الخمس: الًأو

   مرشحا27ً: عدد المرشحين/  مقاعد5:  عدد المقاعد المخصصة للدائرة/ دائرة شمال غزة: اسم الدائرة

  عدد األصوات  صفة الترشيح  اسم المرشح  الرقم

  37.106  قائمة التغيير واإلصالح  يوسف عواد الشرافي .1

  34.560  قائمة التغيير واإلصالح  مشير عمر خميس الحبل .2

  33.223  قائمة التغيير واإلصالح  محمد عبد الهادي شهاب .3

  33.102  قائمة التغيير واإلصالح  عاطف إبراهيم محمد عدوان .4

  32.030  ة التغيير واإلصالحقائم  إسماعيل عبد اللطيف األشقر .5

  27.287  حركة فتح  هشام علي حسن عبد الرازق .6
  27.036  حركة فتح  تيسير يوسف أبو عيدة .7
  26.897  حركة فتح  جبر إبراهيم جبر الداعور .8
  25.301  حركة فتح  حسن علي أبو جراد .9

  23.935  حركة فتح  يزيد عبد الرحمن حويحي .10
  16362  مستقل  كمال العبد محمد الشرافي .11
  9528  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  عبد الرحمن محمود جمعة .12
  9431  مستقل  رمضان مصطفى محمد طنبورة .13
  5691  مستقل  عز الدين محمد أبو العيش .14
  4793  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  عمر خليل يوسف األخرس .15
  4017  مستقل  جمال عبد الناصر ابو حبل .16
  2366  قائمة البديل  ربيع السيد محمد المصري .17
  1974  مستقل  عماد عبد الحميد عبد الهادي الفالوجي .18
  1678  مستقل  محمد شعبان أيوب الرزاني .19
  1667  مستقل  يونس عبد القادر الكتري .20
  1366  مستقل  وليد عادل حسين الخالدي .21
  1176  مستقل  يوسف محمد حسن عثمان .22
  964  مستقل  سمير إبراهيم شعالن .23
  798  مستقل  ابو ندىخضر حسين هاشم  .24
  670  مستقل  السيدة رويدة محمد علي احمد .25

                                                 
إلى تطابقها الكامل مع النتائج التي       معلنة في محطات االقتراع كافة في محافظات غزة، وبالنظر        قام مراقبو مركز الميزان لحقوق اإلنسان بجمع نتائج االنتخابات ال          22

  . إيراد نتائج اللجنة كما هيأعلنتها اللجنة، وأن حجم الفروق في بعض المحطات لم يؤثر على النتيجة النهائية، آثر المركز
 

نة ولكنه حسب عدد األصوات وهي مرتبة تنازلياً، وتم توضيح الفائزين بخط عريض، وذلك تسهيالً ترتيب ورود األسماء، ليس بحسب ترتيب التسجيل لدى اللج 23
  .للقارئ حتى ال يشتت في البحث عن الفائز
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  485  مستقل  جمال عبد ربه محمد ابو الجديان .26
  389  مستقل  سليم رجب حسن أبو صفية .27

  
   مرشحاً 49: عدد المرشحين/  مقاعد8:  عدد المقاعد المخصصة للدائرة/ دائرة غزة: اسم الدائرة

   األصواتعدد  صفة الترشيح  اسم المرشح  الرقم

  75880  قائمة التغيير واإلصالح  سعيد محمد شعبان صيام .1

  73988  قائمة التغيير واإلصالح  احمد محمد عطية بحر .2

  73313  قائمة التغيير واإلصالح  خليل إسماعيل إبراهيم الحية .3

  71492  قائمة التغيير واإلصالح  محمد فرج محمود الغول .4

  69.856  واإلصالحقائمة التغيير   جمال طلب محمد صالح .5

  63150  مستقل  جمال ناجي شحادة الخضري .6

  55748  مستقل  زياد محمود حسين أبو عمرو .7

  54961  مستقل  حسام فؤاد يعقوب كمال الطويل .8

  44541  حركة فتح  فؤاد حجازي محمد الشوبكي .9
  41916  حركة فتح  أمين فوزي محمود الهندي .10
  39410  حركة فتح  سمير عبد القادر المشهراوي .11
  39183  حركة فتح  ماهر يوسف مقداد .12
  38930  حركة فتح  عزام عبد الكريم الشوا .13
  36664  حركة فتح  صائب مصباح العاجز .14
  35584  حركة فتح  ذهني يوسف الوحيدي .15
  33742  حركة فتح  هاني نقوال موسى سابا .16
  15425  مستقل  محمد إبراهيم محمود ماضي .17
  13447  مستقل  مصباح حنفي رشيد صقر .18
  12928  مستقل  فضل خالد حسين أبو هين .19
  11136  مستقل  ناهض منير الريس .20
  5470  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  رباح حسن عبد العزيز مهنا .21
  4965  مستقل  فتحي عبد النبي عبد اهللا الوحيدي .22
  4575  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  ذو الفقار محمد شكري سويرجيو .23
  4089  مستقل  لموسى محمود جابر الغو .24
  3959 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  محمد محمد نجيب ماضي .25
  3815 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  عايش علي محمد عكشية .26
  3546  مستقل  مروان محمد كنفاني .27
  3532  مستقل  حسن حسين على الكاشف .28
  3133  مستقل  بدر إسماعيل حسن ياسين .29
  3029  مستقل  موسى محمود الزعبوط .30
  2984  مستقل  مفيد محمد الحساينة .31
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  2902  مستقل  ربيع عياد احمد عياد .32
  2861  مستقل  فخري عمران شقورة .33
  2760  مستقل  زينب الحتة الغنيمي .34
  2568  مستقل  سالم حماد الدحدوح .35
  2422  مستقل  حسن مصطفى دغمش .36
  2285  قائمة البديل  طلعت جمال الصفدي .37
  2225  مستقل  نهاد رفيق الشيخ ديب .38
  1865  مستقل  كمال ديب إبراهيم ابو قمر .39
  1838  مستقل  جمال محمد علي ابو كاشف .40
  1823  مستقل  حمزة إبراهيم حسن البلتاجي .41
  1753  مستقل  نافذ سليمان محمد شلح .42
  1702  مستقل  هشام فؤاد أبو سيدو .43
  1464  مستقل  عماد وفا الصايغ .44
  1297  قائمة البديل  رائف احمد سليم دياب .45
  1198  مستقل  ؤاد نمر المزينياحمد ف .46
  978  مستقل  بسام عبد القادر دياب .47
  847  مستقل  خالد عبد العزيز يوسف داوود .48
  780  مستقل  سامي عبد اهللا محمد الحشام .49

  
   مرشحا43ً: عدد المرشحين/  مقاعد5:  عدد المقاعد المخصصة للدائرة/ خانيونسدائرة : اسم الدائرة

  عدد األصوات  شيحصفة التر  اسم المرشح  الرقم

  38349  حركة فتح  محمد يوسف شاكر دحالن .1

  37695  قائمة التغيير واإلصالح  يونس محي الدين االسطل .2

  33746  قائمة التغيير واإلصالح  صالح محمد البردويل .3

  33307  قائمة التغيير واإلصالح  خميس جودت النجار .4

  32964  حركة فتح  سفيان عبد اهللا االغا .5

  32687  قائمة التغيير واإلصالح  اهللا الفراسليمان نصر  .6
  32579  قائمة التغيير واإلصالح  صالح حسين سليمان الرقب .7
  29722 حركة فتح  وليد عبد الرحمن مخيمر .8
  28703 حركة فتح  سليمان محمود ابو مطلق .9

  28685 حركة فتح  إبراهيم موسى ابو النجا .10
  5525 مستقل  سليم مصطفى السقا .11
  4581 مستقل  السطلرياض محمود ا .12
  4571 مستقل  رافت عثمان على النجار .13
  3817 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  طالل خليل ابو ظريفة .14
  3620 مستقل  عبد العزيز محمود منصور ابو دقة .15
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  2833 مستقل  إبراهيم سلمان سلمان ابو دقة .16
  2728 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  محمد ايوب ابو هدروس .17
  2488 مستقل  بد السميع حرب النجارع .18
  2456 مستقل  جواد حسني الفرا .19
  2185 مستقل  محمد احمد أبو دقة .20
  1648 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  عبد العزيز العبد حماد قديح .21
  1545 مستقل  نسيم حسن أبو جامع .22
  1519 مستقل  هاشم عبد الرحمن هاشم الفرا .23
  1431 قلمست  ضيف اهللا نصر اهللا األخرس .24
  1401 مستقل  حسام محمد احمد شعت .25
  1327 مستقل  احمد محمد محمود الفرا .26
  1238 مستقل  عبد السالم عبد الحميد زقوت .27
  1136 مستقل  احمد خليل محمد وافي .28
  1126 مستقل  رمضان توفيق محمد قديح .29
  1123 مستقل  عبده عبد القادر محمد صيام .30
  806 مستقل  محمد هدهود سليمان ابو مضية .31
  457 مستقل  عبد اهللا عبد القادر العقاد .32
  452 مستقل  عبد الكريم محمود ابو صالح .33
  423 مستقل  محمود موسى حسين شاهين .34
  389 مستقل  احمد عبد ربه احمد القرا .35
  375 مستقل  زياد محمود داوود شموط .36
  375 مستقل  محمد عبد الرؤوف احمد كالب .37
  339 مستقل  صبحي مالحي محمد القدرة .38
  338 مستقل  سعود احمد سالمة ابو مهنا .39
  290 مستقل  احمد العبد محمد الشيبي .40
  182 مستقل  عبد القادر إبراهيم خليل العوضي .41
  155 مستقل  زياد محمد سالم كالب .42
  152  مستقل  علي اسماعيل محمد حامد .43

  
   مرشحا18ً: د المرشحينعد/  مقاعد3 : المخصصة للدائرةعدد المقاعد/ دير البلحدائرة : اسم الدائرة

  عدد األصوات  صفة الترشيح  اسم المرشح  الرقم

  27976  قائمة التغيير واإلصالح  عبد الرحمن يوسف احمد الجمل .1

  26229  حركة فتح  احمد حسن عواد ابو هولي .2

  26067  قائمة التغيير واإلصالح  سالم احمد عبد الهادي سالمة .3

  25551  ر واإلصالحقائمة التغيي  حمد علي حسن ابن سعيدأ .4
  24192  حركة فتح  سعدي محمود الكرنز .5
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  20954  حركة فتح  جميلة احمد خميس صيدم .6
  4916  مستقل  جبر مطلق وشاح .7
  4228 مستقل  محمد عودة ابو سمرة .8
  3713 مستقل  محمود صدقي الهباش .9

  3553 مستقل  سليم حسين الزريعي .10
  2004 مستقل  محمد مصطفى القطاوي .11
  1174 مستقل   بشيرهدى رجب ابو .12
  1091 مستقل  محمد حسام المصدر .13
  767 مستقل  مصطفى حافظ ابو مدين .14
  639 مستقل  خالد احمد محمد السوسو .15
  485 مستقل  طارق إبراهيم البحيصي .16
  390 مستقل  محمد حسن فرج اهللا .17
  314 مستقل  فريح حماد ابو مدين .18

  
  

   مرشحا12ً: عدد المرشحين/ مقاعد 3: دائرةعدد المقاعد المخصصة لل/ رفحدائرة : اسم الدائرة
  عدد األصوات  صفة الترشيح  اسم المرشح  الرقم

  28527  حركة فتح  محمد سليمان موسى حجازي .1

  28089  حركة فتح  أشرف مصطفى محمد جمعة .2

  26759  حركة فتح  رضزان سعيد سليمان االخرس .3

  21142  قائمة التغيير واإلصالح  عطا اهللا عبد العال ابو السبح .4
  21119  قائمة التغيير واإلصالح  غازي احمد محمد حمد .5
  19675  قائمة التغيير واإلصالح  فؤاد عيد محمد النحال .6
  2318  مستقل  فتحي إبراهيم سليمان بريكة .7
  2286  مستقل  عماد العاصي إبراهيم الطويل .8
  1466  قائمة البديل  زياد عبد اهللا محمد جرغون .9

  834  مستقل  يسليمان سالم خليل الروم .10
  541  مستقل  إبراهيم يوسف إبراهيم الجزار .11
  491  مستقل  حمدي حسن حماد النحال .12

  
  

  األصوات التي حصلت عليها القوائم في الدوائر االنتخابية في قطاع غزة: ثانياً

مة
قائ
 ال
قم
ر

 

 اسم القائمة

زة
 غ
ال
شم

  

زة
غ

طى  
وس
ال

س  
ون
اني
خ

  

ـح
فـ
ر

ع   
مو
مج

ت
وا
ص
األ

 

  4682  585  909  656  1.266  1.266 قائمة البديل 1
 



 90

  5975  567  1.174  857  2.116  1.261 قائمة فلسطين المستقلة 2
 

  12534  848  1.888  2.328  2.497  4.973 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 3
 

  779  94  229  102  227  127 قائمة الشهيد أبو العباس 4
 

  1425  268  369  257  378  153 قائمة الحرية والعدالة االجتماعية 5
 

  193002  20.785 35.070 26.550 74.816 35.781 قائمة التغير واإلصالح 6
 

7 
االئتالف الوطني للعدالة 

 )وعد(والديمقراطية 
73  302  206  106  59  746  

 

  4382  531  1.027  549  1.520  755 قائمة الطريق الثالث 8
 

  1645  245  559  290  348  203 قائمة الحرية واالستقالل 9
 

  354  84  71  42  96  61 العدالة الفلسطينيةقائمة  10
 

  174347  27.395 38.384 28.681 48.328 31.559 حركة فتح 11
 

 
  

  : الطعن في نتائج االنتخابات

أظهـرت  ، والتـي     ونتائجها من النظر في الطعون المقدمة لها بشأن العملية االنتخابية        5/2/2006 بتاريخ محكمة قضايا االنتخابات     تانته
  .أعلنتها لجنة االنتخابات المركزيةتؤثر على النتائج النهائية التي محكمة أنها لم قرارات ال

وكان قد تقدم عدد من المرشحين والقوائم االنتخابية التي شاركت في االنتخابات التشريعية بطعون في النتائج النهائية التي أعلنتها لجنـة                      
يونس والقدس بطعـون     حركة فتح في كل من دوائر سلفيت ونابلس وغزة وخان          حيث تقدمت    ,29/1/2006االنتخابات المركزية بتاريخ    

في النتائج النهائية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، مطالبة بإعادة االنتخابات في تلك الدوائر، بسبب بعض المخالفات التي أثـرت                    
ورفضته المحكمـة   ،  وحركة فتح عن دائرة القدس    حاتم عبد القادر    ح  وكذلك الطعن الذي تقدم به المرش      .ادعائهاعلى النتائج النهائية حسب     

  .من حيث الشكل

 مقعداً بدالً من    30تقدمت قائمة التغيير واإلصالح بطعن في النتائج النهائية على مستوى القوائم، حيث طالبت القائمة بحصولها على                  كما  
    المركزية حسب اإلعالن النهائي للنتائج الصادر عن لجنة االنتخابات29

وحسب األحكام الصادرة عن محكمة قضايا االنتخابات، فإنه قد تم رفض الطعونات المذكورة أعاله، ما يعني انتفاء أي تأثير لهـا علـى                       
     .نتائج االنتخابات وتوزيع المقاعد

دور األحكام بشأنها عن المحكمة     وقد أشارت مصادر مسؤولة في لجنة االنتخابات أنه مع إغالق باب الطعونات في نتائج االنتخابات وص               
   .المختصة، تصبح النتائج المعلنة عن اللجنة نهائية وال يجوز الطعن فيها بأي شكل من األشكال



 91

  :الخالصـة

خلصت نتائج المراقبة التي نظمها مركز الميزان لحقوق االنسان على االنتخابات التشريعية العامة التي جرت في األراضي الفلسطينية في 
. كانت حرة ونزيهةإلى ان االنتخابات , الختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني, 2006) يناير(امس والعشرين من كانون الثاني الخ

  . وأن النتائج النهائية لالنتخابات شكلت تعبيراً حراً عن إرادة الناخبين

اهدة الحترام المحددات القانونية، وكافة النواحي اإلجرائية، كما أشارت خالصة مراقبة المركز إلى أن لجنة االنتخابات المركزية سعت ج
  .سواء من حيث األثر أو من حيث التكرار على الرغم من بعض االنتهاكات المحدودة وذلك

 الهيئات  االنتخابات الرئاسية، وانتخابات مجالس–ويرى مركز الميزان أن االنتخابات التشريعية الثانية شكلت تطوراً ملموساً عن سابقتها 
 سواء لجهة قانون االنتخابات والنظام االنتخابي، أو لجهة التدابير واإلجراءات التي اتخذتها لجنة االنتخابات المركزية، وآليات –المحلية 

دوراً مهماً االتصال والتنسيق الفعالة سواء بين موظفي ومكاتب اللجنة، أو بين لجنة االنتخابات وهيئات الرقابة المحلية، األمر الذي لعب 
  .في متابعة التجاوزات التي كانت تحدث بسرعة لعبت دوراً مؤثراً في الحد من تكرار التجاوزات

 كان قد أوصى - في سياق تقريره الشامل الصادر حول االنتخابات العامة الختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية -يذكر أن المركز 
لسجل الناخبين بحيث يتم اجعة القرار بخصوص السجل االنتخابي العتماد طريقة موحدة بضرورة الضغط على المجلس التشريعي لمر

سجل  اعتماد أن المركز ويؤكد .  وإسقاط السجل المدني,كسجل انتخابيالذي تعده لجنة االنتخابات المركزية الناخبين، سجل اعتماد 
 قد أسهم بفاعلية في الحفاظ على نزاهة العملية االنتخابية وألغى االنتخابي،الناخبين، الذي أعدته لجنة االنتخابات المركزية على أنه السجل 

االمر الذي كان محتمل الحدوث في حال استخدام السجل المدني مع سجل الناخبين المعد من , فرصة تصويت شخص واحد الكثر من مرة
ون االنتخابات العامة الذي يراعي المعايير الديمقراطية  كما دعا المركز إلى االسراع في اصدار قان.قبل لجنة االنتخابات المركزية

والعصرية بما في ذلك منح فرص لتمثيل المرأة والشباب واقرار النظام االنتخابي المختلط وهو األمر الذي أسهم في توسيع المشاركة 
 فرصة حقيقية لتمثيلها في المجلس الشعبية في االنتخابات، وأضفى حيوية على المنافسة، حيث شعرت معظم القوى واألحزاب بوجود

  . التشريعي

والمركز إذ ينظر بإيجابية للتطور الذي شهده قانون االنتخابات، فإنه يرى وبعد التجربة أن هناك ثغرات ال بد من تجاوزها في االنتخابات 
جلس التشريعي حيث يتيح هذا النظام القادمة، وهذه الثغرات تتمحور في نظام األغلبية، الذي شكل مدخالً يسمح بهيمنة حزب على الم

إمكانية أن يفوز حزب واحد بكافة المقاعد المخصصة للدوائر، ويصبح من السهل عليه أن يحوز على أغلبية مطلقة، تفرغ عملية توسيع 
كما خال . عيالمشاركة السياسية من مضمونها، حيث تفقد كافة األحزاب األخرى أي قدرة على لعب دور مؤثر في عمل المجلس التشري

نظام األغلبية من تحديد حصة للنساء األمر الذي يضعف من تمثيلهن في المجلس التشريعي بما ال يتناسب مع تمثيلهن في المجتمع، كما 
  . يفرغ ضعف تمثيلهن مشاركتهن من مضمونها، بحيث ال يتمكن من الدفاع عن مصالح المرأة في التشريعات والقوانين

ام لجنة االنتخابات للقانون، فيما يتعلق بإتاحة مراقبة االنتخابات بشكل فاعل، ودون اتخاذ قرارات من شأنها الحد ويؤكد المركز أن احتر
 منع تدخل هيئات - وفي حالة حدوثها -من فعالية دور هيئات الرقابة المحلية والدولية، لعب دوراً مهماً، في الحد من حدوث التجاوزات 

ات، األمر الذي عكس نفسه على حجم المالحظات والشكاوى التي سجلت أو قدمت للجنة، حيث لم تتجاوز حجم الرقابة تكرار هذه التجاوز
  .التجاوزات التي سجلها المركز على المرحلة الثانية من انتخابات هيئات المجالس المحلية في قطاع غزة

فإن مركز الميزان، إذ يقدر جهد , 2006) يناير(ون الثاني  كان25وفي سياق االستفادة من تجربة االنتخابات التشريعية التي جرت في 
فإنه الزال يوصي بضرورة ايالء المزيد من الجهد لضمان االلتزام بالخطوات االجرائية التي , وتعاون موظفي لجنة االنتخابات المركزية

حيث لمس مراقبو المركز تفاوتاً في تطبيق , ةاعدتها لجنة االنتخابات المركزية من قبل مسئولي وموظفي المراكز والمحطات االنتخابي
اجراءات اللجنة خصوصاً فيما يتعلق باقتراع االميين والمعوقين والتدابير التي من شأنها تنظيم عملية تصويتهم مع مرافقيهم بحيث يضمن 

عبير النزية عن ارادة الناخب األمي ان ال تتم مرافقة الشخص الواحد ألكثر من أمي أو معاق واحد وان يراقب موظفو محطة االقتراع الت
  .باالضافة الى ضرورة التحقق من شخصية المقترع وخاصة السيدات المنقبات, والمعاق
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ويرى المركز أن االنتخابات التشريعية الثانية أبرزت تطوراً ملموساً في وعي المتنافسين على االنتخابات، األمر الذي عكس نفسه على 
  .رشحين، لجهة احترام القانون، األمر الذي لعب دوراً في الحد من حجم التجاوزاتسلوك وكالء القوائم والم

والمركز إذ يورد في تقريره المالحظات والشكاوى كافة، التي رصدها وتقدم بها مراقبو ومنسقو حملته الرقابية، فإنه يهدف فقط إلى 
اخبين والمتنافسين باألصول الصحيحة من خالل إيراد األخطاء تعزيز التجربة الديمقراطية في األراضي الفلسطينية، ورفع وعي الن

  .والتجاوزات
ن وقعتا على خلفية يعتقد بأنها مرتبطة اللتي باستثناء حالتي الوفاة - أن التجاوزات التي رصدها واستعرضها التقريريؤكد المركز و

على تيجة النهائية لالنتخابات، كما أن المركز لم يلمس لها أثراً ها لم تؤثر على النلم تكن من النوع الخطير، وأن -بالدعاية االنتخابية 
  .االختيار الحر للناخبين

  
  
  
  

  انتهــى
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  :قـالمالح
  :الدوائر االنتخابية •

 عـضواً بنظـام     122يتم انتخاب نصف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي البلغ عـدد أعـضائة             , وفقاً للنظام االنتخابي المختلط   
ينتخب مواطنوها عدداً من األعضاء من بين المرشحين المتنافسين بالقدر المخـصص            ,  دائرة 16تم تقسيم الوطن إلى     حيث ي , االغلبية

  :وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي, لها حسب عدد سكانها
  

 المقاعد المخصصة للمسيحيينإجمالي المقاعد المخصصة للدائرة اسم الدائرة

 2 6 القدس

 0 4 جنين

 0 3 طولكرم

 0 1 طوباس

 0 6 نابلس

 0 2 قلقيلية

 0 1 سلفيت

 1 5  بيرة ال اهللا ورام

 0 1 أريحا

 2 4 بيت لحم

 0 9 الخليل

 0 5 شمال غزة

 1 8 غزة

 0 3 دير البلح

 0 5 خان يونس

 0 3 رفح

 6 66 المجموع
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  )1(ملحق رقم 

  
  

  بشأن االنتخابات2002لسنة ) 14(مرسوم رئاسي رقم 

  
 

 لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

   بشأن االنتخابات،1995لسنة  (13( بشأن السلطات والصالحيات، وعلى القانون رقم 1995لسنة ) 5(على القانون رقم  بعد اإلطالع
 التالي المرسوم: أصدرنا وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

 .ناصر رئيساً للجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية يعين الدكتور حنا موسى .1

 كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فـي الجريـدة   على جميع الجهات المختصة، .2

 .الرسمية
  

 م10/10/2002: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ
 
 

 
 رفاتياسر ع

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس

 الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية
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  )2(ملحق رقم 

 بشأن الدعوة لالنتخابات العامة) 9(مرسوم رئاسي رقم 

  
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التن، رئيس دولة فلسطين

، نتخابات بشأن اال1995لسنة ) 13(وعلى القانون رقم ،  بشأن نقل السلطات والصالحيات1995لسنة ) 5(الع على القانون رقم بعد اإلط
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا

  وتحقيقاً للمصلحة العامة
  :رسمنا بما هو ات

  )1(مادة 

  .2004) أيلول( سبتمبر 4 السبت يتم البدء بإعداد سجل الناخبين وفتح باب التسجيل إعتباراً من يوم
  )2(مادة 

  .ولمدة خمسة أيام) تشرين ثاني( نوفمبر 20يتم نشر سجل الناخبين االبتدائي لإلعتراض اعتباراً من يوم السب 
  )3(مادة 

  .على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
  

 م2002لسنة ) 15(م مرسوم رئاسي رق

  رئيس السلطة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بشأن االنتخابات، 1995لسنة ) 13( بشأن نقل السلطات والصالحيات، وعلى القانون رقم 1995لسنة ) 5(بعد اإلطالع على القانون رقم 
   :نا المرسوم التاليو بناء على الصالحيات المخولة لنا، أصدر

  )1(مادة 

  تشكل لجنة االنتخابات الدائمة على النحو التالي
   رئيساً للجنة   حنا موسى ناصر. د .1
   أميناً عاماً للجنة علي الجرباوي. د .2
   عضواً              القاضي اسحق مهنا .3
   عضواً         القاضي مازن سيسالم .4
   عضواً      المحامي علي السفاريني .5
   عضواً شيبيالمحامي شكري النشا .6
   عضواً        الدكتور رامي الحمد اهللا .7
   عضواً              السيدة لميس العلمي .8
   عضواً          المحامي إبراهيم السقا .9

  . أو أي تشريع آخر يتعلق باالنتخابات في فلسطين/تعمل اللجنة وفقاً ألحكام قانون االنتخابات و: )2(المادة 
  . ل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةعلى جميع الجهات المختصة ك: )3(المادة 

  م 27/10/2002: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات

  

  )3(ماحق رقم 
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  بشأن تشكيل محكمة قضايا االنتخابات2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
   وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2005لسنة ) 9(من قانون االنتخابات رقم ) 29(وبناء على احكام المادة 
  ،29/10/2005سيب مجلس القضاء األعلى بجلسته بتاريخ وبناء على تن

  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
  وتحقيقا للمصلحة العامة،

  :رسمنا بما هو آت
  )1(مادة 

  :تشكل محكمة قضايا االنتخابات من رئيس وثمانية قضاة على النحو التالي
 رئيساً   شرار  أبو  األستاذ عيسى . 1

 عضواً  ياألستاذ أمين واف. 2 

 عضواً األستاذ سعد شحيبر. 3 

 عضواً  فتحي أبو سرور . 4

 عضواً  مصطفى القاق . 5

 عضواً  األستاذ علي الفرا . 6 

 عضواً  األستاذ حسن الجدبة . 7 

 عضواً    األستاذ محمد العمر . 8

 عضواً  األستاذ محمد الحاج ياسين. 9 

  )2(مادة 

  

  .ما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسميةعلى الجهات المختصة كل في

  31/10/2005: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ

  محمود عباس 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )4(ملحق رقم 

  تشكيل محكمة قضايا االنتخابات بشأن2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

   وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2005لسنة ) 9(من قانون االنتخابات رقم ) 29(وبناء على احكام المادة 

  ،12/12/2005س القضاء األعلى بجلسته بتاريخ وبناء على تنسيب مجل

  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

  وتحقيقا للمصلحة العامة،

  :رسمنا بما هو آت

  )1(مادة 

  
يعفى األستاذ القاضي أمين وافي من عضوية محكمة قضايا االنتخابات ليتمكن من أداء فريضة الحج، ويحل محله األستاذ القاضي سراج 

  .الخزندار

  )2(ادة م

  . على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية

  12/12/2005صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ 

  محمود عباس

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )5(ملحق رقم 

  بشأن تغيير في عضوية محكمة قضايا االنتخابات2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
   وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2005لسنة ) 9(بات رقم من قانون االنتخا) 29(وبناء على أحكام المادة 
  ،26/12/2005وبناء على تنسيب رئيس مجلس القضاء األعلى بتاريخ 
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

  وتحقيقا للمصلحة العامة،
  :رسمنا بما هو آت

  )1(مادة 

  .يعين األستاذ القاضي سعد شحيبر رئيسا لمحكمة قضايا االنتخابات
  )2(مادة 

  :االنتخابات كل منيعين أعضاء في محكمة 
  . االقضي رفيق زهد-1
  . القاضي هاني الناطور-2

  )3(مادة 

  .على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية
  26/12/2005: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ

  

  محمود عباس

  التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )6(ملحق رقم 

  بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر االنتخابية2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

هاز المركزي لإلحصاء واالطالع على بيانات الج ،2005نتخابات العامة لسنة قانون االمن ) 2 فقرة 3(بعد االطالع على المادة 
رسمنا بما المخولة لنا،وتحقيقا للمصلحة العامة، وبناء على الصالحيات ائيات لجنة االنتخابات المركزية،واالطالع على إحصالفلسطيني، 

  :هو آت
  )1(مادة 

أ من قانون االنتخابات العامة لسنة /2ائر االنتخابية الستة عشر المنصوص عليها في الفقرة يتوزع عدد نواب المجلس التشريعي في الدو
  : وفقا لعدد السكان على النحو التالي2005

 المقاعد المسيحية  عدد المقاعد  الدائرة 

  4  جنين 

  1    طوباس

  3  طولكرم 

  2   قلقيلية

   1   سلفيت

  6   نابلس

  1   أريحا

 1  5    اهللا والبيرةرام

 2  6   القدس

 2  4   بيت لحم

  9   الخليل

  5   شمال غزة

 1  8  غزة

  3  دير البلح

  5  خان يونس

   3  رفح 
  

  )2(مادة 
صدر  .على جميع الجهات المخنصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية                   

   .م15/9/2005في مدينة غزة بتاريخ 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةنرئيس اللجنة الت/ محمود عباس

  
  

  )7(ملحق رقم 
 بشأن الدعوة لالنتخابات العامة) 9(مرسوم رئاسي رقم 
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  رئيس دولة فلسطين
  ينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
   بشأن نقل السلطات والصالحيات1995لسنة ) 5(بعد اإلطالع على القانون رقم 

   بشأن االنتخابات1995لسنة ) 13(وعلى القانون رقم 
  وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبناء على الصالحيات المخولة لنا

  :رسمنا بما هو ات
  )1(مادة 

  .2004) أيلول( سبتمبر 4ل الناخبين وفتح باب التسجيل إعتباراً من يوم السبت يتم البدء بإعداد سج
  )2(مادة 

  .ولمدة خمسة أيام) تشرين ثاني( نوفمبر 20يتم نشر سجل الناخبين االبتدائي لإلعتراض اعتباراً من يوم السب 
  )3(مادة 

  .ه وينشر في الجريدة الرسميةعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدور
  2005لسنة () مرسوم رئاسي رقم 

  بشأن فتح باب الترشح إلجراء االنتخابات التشريعية
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 بشان االنتخابات، وبناء 2005لسنة ) 9(حكام قانون رقم  وتعديالته، وبناء على أ2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  -:على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت
  ):1(مادة رقم 

  .2006-1-25تجري االنتخابات لعضوية المجلس التشريعي في القدس، وجميع محافظات الوطن في موعدها المحدد يوم األربعاء 
  ):2(مادة رقم 

اثني عشر يوماً، وعلى األحزاب والحركات ) 12(، ويستمر لمدة 2005-12- 3يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي يوم السبت 
السياسية وغير المنتمين لها، إعداد قوائمهم االنتخابية الرسمية وتسمية مرشحيهم لالنتخابات التشريعية وتقديمها للجهات المختصة خالل 

  .ةهذه الفتر
  ):3(مادة رقم 

  .2006-1-23، وتتوقف مساء يوم االثنين 2006-1-3تبدأ الدعاية االنتخابية يوم الثالثاء 
  ):4(مادة رقم 

  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم
  ):5(مادة رقم 

 .لرسميةعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة ا

 .2005-11-20صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ 

  )8(ملحق رقم 

  .رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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   .2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  . وتعديالته 1995 لسنة 13وعلى قانون االنتخابات العامة رقم 

  .2005-1-8 بتاريخ 5ى المرسوم الرئاسي رقم وعل
  .2005-5-23 بتاريخ 2005 -939ت . وعلى كتاب لجنة االنتخابات المركزية رقم م

 المقر بالقراءة الثالثة واستناداً لمالحظاتنا 1995 لسنة 13وباالستناد إلى التوافق الوطني حول تعديل قانون االنتخابات العامة رقم 
  .ق الوطني في القاهرة والمتعلقة بالقراءة الثالثة لمشروع هذا القانونالمنسجمة مع التواف

  
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا؛ وتحقيقاً للمصلحة العامة؛

  :رسمنا بما هو آت

  
  )1(مادة 

  .2005-1-8 بتاريخ 5يلغى الموعد المحدد لالنتخابات التشريعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

  
  )2(مادة 

  .وعد االنتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنيةيحدد م

  .على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

  2005-6-3صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ 
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  )9 (ملحق رقم

  بشأن فتح باب الترشح إلجراء االنتخابات التشريعية2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
   وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

   بشان االنتخابات،2005ة لسن) 9(وبناء على أحكام قانون رقم 
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا، 

  وتحقيقاً للمصلحة العامة،
  -:رسمنا بما هو آت

  
  ):1(مادة رقم 

  .2006-1-25تجري االنتخابات لعضوية المجلس التشريعي في القدس، وجميع محافظات الوطن في موعدها المحدد يوم األربعاء 
  
  ):2(مادة رقم 

اثني عشر يوماً، وعلى األحزاب والحركات ) 12(، ويستمر لمدة 2005-12- 3يح لعضوية المجلس التشريعي يوم السبت يفتح باب الترش
السياسية وغير المنتمين لها، إعداد قوائمهم االنتخابية الرسمية وتسمية مرشحيهم لالنتخابات التشريعية وتقديمها للجهات المختصة خالل 

  .هذه الفترة
  
  ):3(مادة رقم 

  .2006-1-23، وتتوقف مساء يوم االثنين 2006-1-3بدأ الدعاية االنتخابية يوم الثالثاء ت
  
  ):4(مادة رقم 

  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم
  
  ):5(مادة رقم 

  .على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية
  .2005-11-20دينة رام اهللا بتاريخ صدر في م
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  )10(ملحق رقم 

  م بشأن الدعوة لالنتخابات التشريعية2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 وعلى .م بشأن االنتخابات وتعديالته1995لسنة  ) 13(م وعلى القانون رقم 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  . وبناء على الصالحيات المخولة لنا. م بشأن الدعوة النتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية2004لسنة ) 10(المرسوم الرئاسي رقم 

  :رسمنا بما هو آت
  )1(مادة  

مجلس التشريعي الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة مدعو النتخابات تشريعية حرة ومباشرة النتخاب أعضاء ال
  .م2005) يوليو( تموز 17الفلسطيني، وذلك يوم األحد الموافق 

  )2(مادة 
  .تجري عملية االقتراع ألعضاء المجلس التشريعي وفقاً للجداول النهائية للمرشحين والناخبين وسجل األحوال المدنية

  )3(مادة  

  .م ولمدة إثني عشر يوما2005ً)يونيو ( حزيران 5يفتح باب الترشيح اعتباراً من يوم األحد 
  )4(مادة  

  .م2005) يوليو( تموز 16م وتتوقف فعالياتها صباح السبت 2005) يوليو ( تموز 2تبدأ الدعاية االنتخابية يوم السبت الموافق 
  )5(مادة  

يل أسمائهم خالل فترة التسجيل تقوم لجنة االنتخابات المركزية بإجراء تسجيل استكمالي للناخبين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تسج
  .األصلية

  )6(مادة 

م وانتخابات أعضاء المجلس التشريعي المحدد 2005) يناير( كانون ثاني 9تعتبر انتخابات رئيس السلطة الوطنية يوم األحد الموافق 
  .من هذا المرسوم انتخابات مترابطة لدورة واحدة بالرغم من عدم تزامنها) 1(موعدها في المادة 

  )7(ادة م 
  .يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم

  )8(مادة 
على رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً 

  .من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
  . هجرية1425-ذو القعدة-27ية، الموافق  ميالد2005-1-8صدر في مدينة غزة يوم السبت 

  
  بشأن تأجيل موعد إجراء االنتخابات التشريعية العامة2005لسنة ( ) مرسوم رئاسي رقم 

  
  

  
  

  )11(ملحق رقم 

 من قانون االنتخابات بشأن التصويت المسبق لرجال األمن) 73(تعديل المادة 

3/1/2006   
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  2006لسنة  )   (رقم  قانون بقرار

  2005لسنة ) 9(من قانون االنتخابات رقم ) 73(ل المادة بشأن تعدي
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
   وتعديالته،2003من القانون األساسي المعدل لسنة ) 43(بعد االطالع على المادة 

  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

  , العامةوتحقيقاً للمصلحة
  :أصدرنا القانون التالي

  )1(مادة 
  :، لتصبح على النحو التالي2005لسنة ) 9(من قانون االنتخابات العامة رقم ) 73(تعديل المادة 

  .يعتبر يوم االقتراع يوم عطلة رسمية .1
  .سابعة من مساء ذلك اليوممن صباح اليوم المحدد لالنتخاب، وينتهي في تمام الساعة ال يبدأ االقتراع في تمام الساعة السابعة .2
على أن ال تتجاوز  للجنة االنتخابات، بناء على طلب رئيس مركز االقتراع تمديد فترة االقتراع بقرار من رئيس لجنة االنتخابات، .3

في ساحة فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز االقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى االشخاص الموجودين 
  .مركز االقتراع

على , أعاله) 2( يسمح ألفراد الشرطة وقوى األمن االقتراع على مدار األيام الثالثة التي تسبق الموعد المحدد لالقتراع وفقا للبند .4
راع في للشرطة وأفراد األمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق االقت أن يتم البدء بفرز األصوات من صناديق االقتراع

ويجري االقتراع طبقا لنفس األحكام و اإلجراءات المطبقة في يوم االقتراع , باعتبار أن العملية االنتخابية جزء ال يتجزأ, االنتخابات العامة
  .أعاله  ) 1( المبين في الفقرة

  )2(مادة 
  .هذا القانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدوره إلقراره يعرض

  )3 (مادة
  .يسري هذا القانون من تاريخه

  )4(مادة 
  .يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

  )5(مادة 
  .هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام

  م03/01/2006: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ
  محمود عباس

  لفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية ا

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  

  )12(ملحق رقم 

 مرسوم رئاسي بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن

  2006لسنة ( ) قرار بمثابة قانون رقم 

  بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن
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  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  السلطة الوطنية الفلسطينيةرئيس 

   وتعديالته،2003من القانون األساسي المعدل لسنة ) 43(بعد اإلطالع على المادة 
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

  وتحقيقاً للمصلحة العامة،
  :أصدرنا القرار بمثابة قانون التالي

  )1(مادة 
  

ثة أيام تسبق الموعد المحدد لبدء االقتراع تحدد بقرار من لجنة االنتخابات يسمح ألفراد الشرطة وقوى األمن االقتراع على مدار ثال
المركزية، على أن يتم البدء بفرز األصوات من صناديق االقتراع ألفراد الشرطة وقوى األمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز 

 كل متكامل، ويجري االقتراع طبقا لنفس األحكام واإلجراءات صناديق االقتراع في االنتخابات العامة، باعتبار أن العملية االنتخابية
  .المطبقة في يوم االقتراع المحدد بالمرسوم الرئاسي

  )2(مادة 
  

  .يعرض هذا القرار بمثابة قانون على المجلس التشريعي إلقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره
  )3(مادة 

  
  .ة قانونيلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بمثاب

  )4(مادة 
  

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بمثابة قانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 
  .الرسمية

  .م19/01/2006: صدر في مدينة رام اهللا بتاريخ
  

  محمود عباس

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  لطة الوطنية الفلسطينيةرئيس الس
  )13(ملحق رقم 

  وصف المخالفات بالتفصيل

القائمة التي ارتكبت  اسم المرشح الذي ارتكب المخالفةاسم الدائرة
  بالتفصيلالفةوصف المخ المخالفة

 قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلةخان يونس
 بتمزيق صور تابعة لقائمة حركة التحرير قام بعض المواطنين تابعين لقائمة فلسطين المستقلة

 جدرانعلى من ) فتح(الوطني الفلسطيني 

 حرآة فتح" فتح" الفلسطينيحركة التحرير الوطنيخان يونس
 وتمزيق اإلصالحو لقائمة التغيير أعالم  إزالة من فتح بتمزيق بوسترات وأفرادقام بعض 

 بوسترات لقائمة البديل

 قائمة الطريق الثالث لثالثقائمة الطريق اخان يونس
 والوزراء فياألشخاصقام بعض المندوبين عن المرشحين من الطريق الثالث بالتشهير ببعض 

  والتمجيد بالوزير السابق سالم فياض واإلهمالالسلطة بتهمة الفساد 

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و خان يونس
 التي ترمز لحركة حماس بتمزيق الملصقاتاء القبعات الخضر الذين يرتدوناألطفالقام بعض 

  دقة المرشح المستقلأبوالتابعة لعزيز 
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 عزيز - مستقل سليم ال-حمد محمد أخان يونس
  دقةأبو

 مستقل
 على جدران مدرسة حيفا بخط كبير وهي بالكتابةللمرشحين  قامت الحملة االنتخابيةحيث 

 ه صور عليإلصاقبة عليه و مركز اقتراع و مكان ممنوع الكتا

 "مسجد خليل الرحمن " اق صور للمرشح على باب المسجد صلإ مستقل"22"  دقة الرقم االنتخابي إبراهيم أبوخان يونس

أآثر من مرشح ومن قائمة من قائمةوأكثرأكثر من مرشح مستقل خان يونس
 وقائمة الطريق خرساألللمرشح المستقل ضيف   شعارات على جدران بلدية خان يونسوضع

 الثالث وكذلك ملصقات صور للمرشحين

 قام مواطنين تابعين للمرشح بلصق صور للمرشح على جدران مستشفى ناصر   قائمة أبو علي مصطفى  هدروسأبو أيوبالمرشح محمد خان يونس

 قائمة البديل قائمة البديلخان يونس
 فياإلصالحورات والصور التابعة لقائمة التغيير قام مواطنين تابعين لقائمة البديل بإزالة الشعا

  بحي األملشارع المدرسة

قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطينيخان يونس
 )فتح(

 حرآة فتح
 مرشحين بأنهم اإلصالحوقام بعض المواطنين التابعين للحركة بتحريض على قائمة التغيير 

 ديمقراطية في المنطقة

 حرآة فتحلدائرة خان يونس) فتح(قائمة مرشحين خان يونس
 االحتفال الذي نظم في يوم الجمعة الساعةأثناءحيث قام بعض الشبان الذين ينتمون لحركة فتح 

  عن تأييدهم للمرشحين نار الهواء تعبيراًبإطالقالثالثة بعد عصر اليوم 

 قائمة البديل قائمة البديلخان يونس

 الملصقات الخاصة بقائمة بإلصاقبان الذين يقومون حيث قامت في هذا اليوم مجموعة من الش
 أبو بعض الصور على صورة المرشح المستقل على بإلصاقالبديل في منطقة عبسان الجديدة 

  الشارع العام-نوار بجوار صيدلية عبسان الجديدة 

 مستقل  مستقل-طالل أبو ظريفة خان يونس

 آخرريفة على صورة مرشح مستقل قام بعض الشبان بإلصاق صورة المرشح طالل أبو ظ
 أبو هدروس في منطقة بني سهيال منطقة سوق الخضار الكائن على الشارع أيوبوهو محمد 

 العام

 قائمة البديل قائمة البديلخان يونس
 الشوارع وخاصة فيمنبتمزيق صور المرشح محمد أبو هدروس ) قائمة البديل(قام مواطنين 

 السوق

  صور للمرشح على مبنى بلدية خزاعةبإلصاقالقيام  مستقل "12"يفة  ظرأبوطالل خان يونس

 مستقل األخرسالمرشح ضيف اهللا خان يونس
خالف ي مما البناق صور تابعة للمرشح على جدران المسجد حسن اصإلقيام بعض المواطنين ب

 .مع الدعاية االنتخابية

 مستقل )مستقل(المهندس عبد السالم زقوت خان يونس
 بوضع ملصقات للمرشح عبد السالم زقوت فوق ملصقات للمرشح األشخاصعض قام ب

 باأليديمصطفى البرغوثي، وقد حصل بينهما مشدات كالمية وعراك 

 حرآة فتح"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني خان يونس
ة فتح لحرك تم رفع رايات لفتح على سيارة األمن الوطني والسير في موكب للدعاية االنتخابية

  خزاعةإلىمن دوار عبسان 

 )يالفارابمدرسة  (الاق صور للقائمة على جدران مدرسة الالجئين في بني سهيصتم إل قائمة البديل قائمة البديلخان يونس

 القيام لصيق بوسترات للمرشح على حائط المسجد مستقل )أبو يامن(عبد العزيز قديح خان يونس

قلمست *27*محمد كالب خان يونس  
التابعة للمرشح بوضع صور وشعارات على جدران محكمة  قام أعضاء الحملة االنتخابية
 االبتدائية في وسط البلد وهذا مخالفة نص عليها القانون الصلح في خان يونس

 يث للمرشح مروان البرغوة العمل ونقابة العمالار بوضع صورة كبيرة فوق وزأشخاصقام  حرآة فتح )فتح(قائمة حركة التحرير الوطني خان يونس

 المستقل هاشم ،وقائمة فتح المرشحخان يونس
 أيوب المرشح محمد والفرا،

 حرآة فتح
 بخان يونستعليق صور وملصقات للمرشحين على جدران المحكمة الشرعية 

 مستقل )مستقل(سطل المرشح رياض األخان يونس
 والصور الخاصة األوراق عند انتهاء صالة العصر وزع في داخل المسجد وخارجه بعض

 سطلألللمرشح رياض ا بالدعاية االنتخابية

 قائمة فلسطين المستقلة قائمة فلسطين المستقلةخان يونس
 ويدعىاإلصالح صور قائمة التغيير وإزالةحد المواطنين التابعين لقائمة فلسطين المستقلة بأقام 

  حائط لبيتهأنها

 ئمة فلسطين المستقلةقا قائمة فلسطين المستقلةخان يونس
قام بعض المواطنين من قائمة فلسطين المستقلة بتمزيق صور للمرشحين التابعيين لدائرة خان 

 اإلصالحوالمرشحين عن التغيير و يونس

 ط المستشفىحد المواطنين بلصق صور قائمة فلسطين المستقلة داخل وعلى حائأقام  قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلةخان يونس

قائمة الشهيد أبو علي   أبو هدروسأيوبمحمد خان يونس
 مصطفى

 قام بعض المواطنين التابعين للمرشح محمد أيوب هدروس المستقل عن دائرة خان يونس
 بلصق الصور المرشح على حائط مستشفى ناصر في شارع البحر

عض المواطنين لقائمة فلسطين المستقلة بلصق صور المرشحين على حائط مسجد حسن قام ب قائمة فلسطين المستقلة قائمة فلسطين المستقلةخان يونس
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 البنا

 مستقل عبده عبد القادر صيدمخان يونس
لصق صور وشعارات فوق صور قائمة بدم يقام مواطنين التابعين لمرشح عبده عبد القادر ص
 اإلصالحالتغيير و

 قائمة البديل  قائمة البديلخان يونس
 فياإلصالح الشعارات والصور التابعة لقائمة التغيير وبإزالةنين تابعين لقائمة البديل قام مواط

 شارع المدرسة

 قائمة التغير واإلصالح قائمة حركة حماسخان يونس
 أهلشاهدت صور لقائمة حركة حماس ملصقة فوق صور الجبهة الشعبية بالقرب من مسجد 

 السنة

ة فتح بخان مرشح دائر محمد دحالن خان يونس
 يونس

حيث ، في مدينة خان يونسأمنية مقرات  أمامة االنتخابيةيحيث قام السيد دحالن ممارسة الدعا
 األمنية المقرات أمام األمن أفراد وجمع األمنقام مهرجان انتخابي لقوات أ

 لصق صورها فوق صور حركة فتح قائمة فلسطين المستقلة  خان يونس

 قائمة الطريق الثالث الطريق الثالثخان يونس
قام بعض المواطنين من قائمة الطريق الثالث بلصق صور المرشحين في المسجد وعلى 

 .األملجدران المسجد الرحمة في منطقة حي 

ير الوطني الفلسطينيرقائمة حركة التحخان يونس
 فتح

 حرآة فتح
 تعارض معإلىذا يؤدي  في المنطقة وهاإلصالحقام احد المرشحين بتشهير في قائمة التغير و 

 .الدعاية االنتخابية

 قائمة التغير و اإلصالح "سرايا القدس " اإلسالميالجهاد خان يونس

 مهرجان في الذكرى وأقامتقامت مجموعة من سرايا القدس بإغالق الشارع وسط البلد 
تور ارات النارية وعرضوا على شاشة البروجكي العوأطلقواالسنوية الستشهاد نضال صادق، 
  عدة عمليات قامت بها الحركةعن 

  صور للمرشح على باب البريدإلصاق مستقل  "40" نسيم حسن أبو جامع رقم خان يونس

 األخرىلقائمة فتح لصق صور فوق صور القوائم   من الحملة االنتخابيةأعضاءقام  حرآة فتح قائمة فتحخان يونس

 اإلصالحغيير و قائمة الت اإلصالحقائمة التغير و خان يونس
 على مستوى الدائرة و القائمة على جدران المسجد اإلصالحوضعت ملصقات لقائمة التغير و 

  وضع الملصقات الخاصة بالمسجدأماكنو 

*8*نحن نعرف الطريق رقم (القائمة خان يونس
 قائمة الطريق الثالث) 

 قائمة الطريق الثالث
 ل في عبسان الكبيرةق بوستر للقائمة على مبنى مكتب العمصتم ل

 لمقرات األمنية صور وشعارات لجدران الخارجية الحيث وجد داخل وعلى  حرآة فتح قائمة حركة فتحخان يونس

 مستقل دقةأبو، احمد الفرا ، عزيز السقاسليم خان يونس
  ، احمد الفرا، عزيز أبوالسقاللمرشحين المستقلين سليم  حيث قام أعضاء الحمالت االنتخابية

  الثانوية للبنات خان يونسدقة، بكتابة شعارات على جدران مدرسة 

 الكهرباءأعمدة من على اإلصالحقائمة التغير و لرات االشعبإنزال حيث قام هؤالء األعضاء  حرآة فتح أعضاء تابعين لحركة فتحخان يونس
 "مسجد التقوى" لمسجد  صور للمرشح على حائط ابإلصاقالقيام  مستقل رمضان توفيق قديحخان يونس

 مستقل *مستقل*طالل أبو ظريفة خان يونس
 قيامهم بإلصاق الملصقات الخاصة بمرشحهم قاموا بإلصاق أثناءحيث قام فرقة من الشبان 

 الملصقات على قائمة فلسطين المستقلة وذلك في منطقة بني سهيال الشارع العام

 حيث وضعت صور وملصقات على جدران المسجد وهو مسجد الصفا من مدينة خان يونس ير و اإلصالحقائمة التغي اإلصالحقائمة التغير و خان يونس

 حرآة فتححركة التحرير الوطني الفلسطيني فتحخان يونس
 المهرجان الذي قامت به حركة التحرير أثناء النارية الكثيفة األعيرة بإطالققيام مسلحين 

 الوطني الفلسطيني فتح

  بوسترات للقائمة على حائط المسجد وكذلك على مدرسة خزاعة االبتدائيةالساقتم  )قائمة البديل ة البديلقائمخان يونس

 حرآة فتح حركة التحرير الفلسطينية فتحخان يونس

 النارية في المسيرة بكثافة عند دوار األعيرة وإطالق خزاعة إلىن عبسان الكبيرة ممسيرة 
كة التحرير الوطن الفلسطيني فتح وكذلك انتشار حمل  حرأنصارعبسان الكبيرة من طرف 

 السالح في المسيرة

 حرآة فتح  من كتائب شهداء األقصىأفرادخان يونس

 في اإلصالحقيام بعض األشخاص بإطالق األعيرة النارية و الحجارة على قائمة التغير و 
ما أدى إلى إصابة الملعب الكائن في شارع أبو رجيلة وقذف المرشحين بالشتائم و السب م

 بعض األشخاص بجروح من أنصار حماس

 حرآة فتح قائمة حركة فتحخان يونس
 التابعة لحركة حماس اإلصالحمزق مواطنون لقائمة حركة فتح شعارات تابعة لقائمة التغير و 

 في منطقة حي األمل 

 قائمة فلسطين المستقلة قائمة فلسطين المستقلةخان يونس
مرشحين تابعين لقائمة فتح في صور ائمة فلسطين المستقلة صور على لصق مواطنون من ق

 منطقة حي األمل
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 مستقل  مستقل-محمد أبو دقة خان يونس
صور للمرشح الدعاية للمرشح المستقل محمد أبو دقة على صور أخرى لقائمة البديل إلصاق 

 وذلك في بني سهيال منطقة وسط البلد

 مستقل مستقل -نسيم أبو جامع . دخان يونس

 كان هناكبأنهحيث قام بعض الشبان التابعين له بلصق صور له داخل سور المدرسة مع العلم 
لعبة كرة قدم ودية كانت تجري بداخل المدرسة وقام المرشح باستغالل الفرصة و إلقاء كلمة 

 أثناء الحفل الذي نظم

و العدالة قائمة الحرية  قائمة الحرية و العدالة االجتماعيةخان يونس
 االجتماعية

  بوسترات للقائمة على مبنى البلدية ومبنى مكتب العمللصق

 حرآة فتحسطيني فتحلحركة التحرير الوطني الفخان يونس
للحركة  إطالق أعيرة نارية في مسيرة من طرف كتائب شهداء األقصى في الدعاية االنتخابية

 .التحرير الوطني الفلسطيني فتح 

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحة التغيير وقائم دير البلح

 وكذلك اإلصالحقامت مجموعة من األفراد بتوزيع النتيجة السنوية الخاصة بقائمة التغيير و
توزيع النشرة الخاصة للمرشحين بعد االنتهاء من صالة عيد األضحى المبارك على مسافة تبعد

  متر من المسجد5حوالي 

 مستقل  مستقل-و مسرةمحمود عودة أب دير البلح
قامت مجموعة من األفراد بكتابة الشعارات الخاصة و إلصاق الصور للمرشح المستقل على 

 .مسجد أبو سليم من الخارج وعلى كراج السيارات الخاصة ببلدية دير البلح

 دير البلح
لقائمة فتح  مكتب الدعاية االنتخابية
 منطقة الزوايدة

 حرآة فتح
بلصق صور للرشح  اد الذين يعملون ضمن مكتب فتح للدعاية االنتخابيةقام مجموعة من األفر

 سعدي الكرنز فوق صور قائمة البديل

 دير البلح
المرشح محمد يونس فريح المصدر 

 قائمة البديل
 قائمة البديل

لصق صور خاصة بالمرشح محمد المصدر على جدران بلدية المصدر وكذلك لصق صور 
 خاصة بقائمة البديل 

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث  البلحدير
للقائمة بإلصاق صور فوق صور  قامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية
 قوائم مرشحين آخرين 

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

فيشوهد ثالث سيارات من بينهم سيارة تحمل مكبرات الصوت و التي تدعوا الناس للمشاركة 
مهرجان تنظمه حركة فتح في منطقة الزوايدة وكان يرافق هذه السيارة سيارتان تقل مسلحين 

 قات الدعاية االنتخابيةوكان يركبون فوق السيارات وهذا بعض من خر

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

يق بتمز" عين جالوت" قام بعض األفراد الذين يعملون لحساب قائمة فتح في منطقة األبراج 
 و لصق اإلصالحوإزالة الصور التي كانت معلقة على احد أبراج و التي تتبع قائمة التغير و 

 مكانها صور ألحد المرشحين التابعين لحركة فتح 

 مستقلالمرشح المستقل محمد حسن فرج اهللا دير البلح

قام بعض األشخاص الذين يعملون لحساب المرشح محمد حسن فرج اهللا بلصق صور خاصة 
بهذا المرشح على جدران المسجد كما قاموا بتمزيق بعض الصور الخاصة بقائمة التغير و 

لصق الصور الخاصة بهذا المرشح فوق صور قائمة ً  في منطقة النصيرات وأيضااإلصالح
 .اإلصالحالتغير و 

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

 على مهرجان الدعاية بالتشويشقام بعض األشخاص التابعين لمكتب فتح في منطقة الزوايدة 
 في المنطقة وذلك عن طريق فتح جهاز مكبر الصوت اإلصالحلقائمة التغير و  االنتخابية

بجانب المهرجان وكانت السيارة التي تحمل مكبرات الصوت تسير بشكل بطيء واستفزازي 
 ماس يهدفون من وراء ذلك تخريب هذا المهرجان التابع لحركة حأنهموكان من الواضح 

لصق ملصقات خاصة بالمرشح على قائمة فتح في المنطقة الوسطى على جدران بلدية الزوايدة حرآة فتح  جميلة صيدم-قائمة فتح  دير البلح

 دير البلح
أبو بشير ورقمه  هدى رجب إبراهيم

 10االنتخابي 
 قائمة البديل

إلصاق صور للمرشح فوق للمرشح هدى أبو بشير ب حيث قام العاملين في الدعاية االنتخابية
صور القوائم ومرشحين آخرين وتم ذلك في الساعة الواحدة ظهرا عند المدخل الرئيسي مقابل 

  ، الشارع العامCشركة توزيع الكهرباء وبلوك 

 دير البلح
محمود صدقي الهباش رقم االنتخابي 

*1* 
 مستقل

الهباش بإلصاق صور للمرشح ة للمرشح محمود صدقي بيحيث قام العاملين في الدعاية االنتخا
فوق شعارات وصور قوائم مرشحين آخرين وتم ذلك في الساعة الحادية عشر صباحا في 

 D بلوك - الشارع العام - C بلوك - Bمناطق مختلفة بلوك 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحالتغيير و دير البلح

عدة ظواهر منها الفلتان ملصق في داخل المسجد يدعو إلى مسيرة بعد صالة العشاء ل
 وعلى اإلصالحاألمني،االشتباكات التي حصلت على الحدود المصرية، الدعم لقائمة التغيير و

 لها بالمثل عبر تكبيرات الصوتا غرار ذلك دعو

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح
الث بإلصاق صور للقائمة على جدران لقائمة الطريق الثاالنتخابية لقد قام العاملين في الدعاية 

 مسجد الدعوة
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 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
شوهدت عدة سيارات تابعة للشرطة الفلسطينية وهي تحمل الرايات وترفع الرايات على 

 "الرايات الصفراء" السيارات التابعة للشرطة وهذه الرايات تابعة لحركة فتح 

 لصق ملصقات خاصة بقائمة البديل على جدران مبنى بلدية الزوايدة ديل قائمة الب قائمة البديل دير البلح

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
قامت مجموعة من األفراد بكتابة الشعارات وإلصاق الصور الخاصة بقائمة فتح على مركز 

 شرطة دير البلح وعلى بلدية دير البلح وعلى المدارس الحكومية

 لصق ملصقات على مبنى بلدية الزوايدة للمرشح على قائمة حركة فتح و المنطقة الوسطى حرآة فتح عدي الكرنز س-قائمة فتح  دير البلح

 مستقل محمود صدقي الهباش دير البلح
قيام بعض األفراد بتوزيع منشور للمرشح المستقل محمود الهباش، بعد االنتهاء من صالة العيد

 .حي السالم-بلدال-على مدخل مسجد السالم في دير البلح 

 حرآة فتح  احمد أبو هولي-قائمة فتح  دير البلح
لصق ملصقات خاصة بالمرشح احمد أبو هولي وهو من مرشحي حركة فتح في المنطقة 

 الوسطى على جدران مبنى البلدية

  جدران مبنى بلدية الزوايدةلصق ملصقات خاصة بالمرشح المستقل محمد الصدر على مستقل المرشح المستقل محمد يونس الصدر دير البلح

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

 لصق ملصقات خاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى على جدران مبنى بلدية الزوايدة

 دةلصق ملصقات خاصة بالقائمة فتح ومرشحيها على جدران بلدية الزواي حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

  على جدران مبنى بلدية الزوايدةاإلصالحلصق ملصقات الخاصة بمرشحي قائمة التغيير و  قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح
المواطنين  ي تدعونى العيادة الحكومية في قرية الزوايدة لصق من ملصقات التبشوهد على م

 النتخاب قائمة الطريق الثالث وهذه تسجل مخالفة قانونية لممارسة الدعاية االنتخابية

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح

 هؤالء حركة فتح وكان ضمن أبناء قرية المصدر العديد من السيارات التي تقل شوهدت في
 في أقيمت في الهواء وانتهت هذه الجولة بندوة  النارأطلقواحين الذين لاألفراد العديد من المس

  لنار في الهواءأطلقوامنطقة المصدر حيث تواجد المسلحون في المكان بكثرة و 

 ات خاصة بقائمة فلسطين المستقلة على جدران بلدية الزوايدةقلصق ملص قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلة دير البلح

 دير البلح
بو بشير والرقم االنتخابي هدى رجب أ

"10" 
 قائمة البديل 

 رجب أبو ىلقائمة البديل والمرشح هدة لقد قامت مجموعة من العاملين في الدعاية االنتخابي
باب وجدران مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنات،  بشير بإلصاق صور للمرشح على

 وإلصاق صور للمرشح فوق صدر قوائم ومرشحين آخرين

 حرآة فتح "11"احمد حسن أبو هولي  بلحدير ال
للمرشح احمد حسن أبو هولي بإلصاق صور فوق صور  لقد قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  مقابل محطة البترول-القوائم والمرشحين اآلخرين عند مدخل المغازي 

 حرآة فتح "8"قائمة فتح  دير البلح

لقائمة فتح بإلصاق صور لقائمة  الدعاية االنتخابيةلقد قامت مجموعة من األفراد العاملين في 
فتح والمرشح مروان البرغوثي فوق صور قوائم مرشحين آخرين في مناطق متفرقة في 

  بعد الظهر2:30معسكر المغازي في الساعة 

 مستقل "8"محمد حسن فرج اهللا  دير البلح
رشح محمد فرج اهللا بإلصاق صورللم قامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية

  ""Dبلوك في فوق صور مرشحين وقوائم آخرين بالقرب من ديوان آل المغازي 

 مستقل "2"محمد يونس فريح المصدر  دير البلح
للمرشح محمد المصدر بإلصاق صور فوق  قامت مجموعة من العاملين في الدعاية االنتخابية
 األهل االجتماعي مقابل مركز الشرطةقوائم ومرشحين آخرين وتم ذلك على مبنى 

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

 الشهيد أبو علي مصطفى لقائمةقامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية 
 بإلصاق صور فوق صور قوائم مرشحين آخرين في مناطق متفرقة في معسكر المغازي

 الوطني للعدالة و االئتالف الحرية والعدالة االجتماعية  البلحدير
 "وعد " الديمقراطية 

لقائمة الحرية والعدالة االجتماعية  لقد قامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية
  الشارع العام-بإلصاق صور فوق قوائم ومرشحين آخرين عند مدخل المغازي الرئيسي 

 مستقل "7"محمد مصطفى القطاوي  حدير البل
للمرشح محمد مصطفى القطاوي  قامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية

 بإلصاق صور فوق صور قوائم ومرشحين آخرين بالقرب من مركز شرطة المغازي

 قائمة البديل  قائمة البديل دير البلح

ة البديل بإلصاق صور للقائمة فوق صور وشعارات لقائم قام العاملين في الدعاية االنتخابية
قوائم ومرشحين آخرين وتم ذلك في الساعة الواحدة ظهرا عند مدخل معسكر المغازي بلوك 

"C"الشارع العام  

 قائمة البديل  البديلقائمة  دير البلح

 شعارات بإلصاق صور وكتابةالبديل لقائمة  قامت مجموعة من العاملين في الدعاية االنتخابية
انتخابية للقائمة على باب وجدران شهداء المغازي الثانوية للبنات وكذلك إلصاق صور فوق 

 صور قوائم ومرشحين آخرين
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 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح

 قامت مجموعة من عناصر حركة فتح 12/1في حوالي الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 
 قاموا بشطب وأيضاًي مصطفى لكتابة شعارات لهم بشطب شعارات لقائمة الشهيد أبو عل

 شعارات لقائمة البديل

 قائمة فلسطين المستقلة قائمة فلسطين المستقلة دير البلح

للقائمة بإلصاق صور فوق صور قوائم  قامت مجموعة من العاملين في الدعاية االنتخابية
ب وجدران مدرسة ومرشحين آخرين بالقرب من كراج السيارات، وبإلصاق صور على با

 شهداء المغازي الثانوية للبنات

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

قامت مجموعة من األفراد بكتابة الشعارات الخاصة لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى على بلدية
  الحكوميةواإلعداديةدير البلح وعلى المدارس االبتدائية 

 حرآة فتح حركة فتح لحدير الب

خالل المهرجان الذي نظمته حركة فتح في منطقة الزاوايدة و الذي حضره المرشحون عن 
دائرة الوسطى لحركة فتح قام عدد كبير من المسلحين باإلطالق النار بشكل كثيف أثناء عقد 

 المهرجان في الهواء

 مستقل يالذر يعسليم  دير البلح

لشعارات على مركز شرطة دير البلح من الخارج وكذلك كتابة بعضقيام بعض األفراد بكتابة ا
 الحكومية للمرشح المستقل واإلعداديةالشعارات على بلدية دير البلح على المدارس االبتدائية 

 يالذر يعسليم 

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح
. مة الطريق الثالث وخاصة للمرشح دقام مجموعة من األفراد بإلصاق الصور الخاصة بقائ

 سالم فياض على مقر االستخبارات العسكرية في دير البلح المحطة من الخارج 

 قائمة البديل قائمة البديل دير البلح
قامت مجموعة من األفراد بكتابة الشعارات وإلصاق الصور الخاصة بقائمة البديل على بلدية 

 ومية على المدارس الحكوأيضاًدير البلح 

 حرآة فتح "12"جميلة احمد صيدم  دير البلح
للمرشح جميلة صيدم بإلصاق صور   من العاملين في الدعاية االنتخابيةأفرادقامت مجموعة 

 C ، بلوك D في بلوك أخرنفوق قوائم ومرشحين 

 قائمة التغيير و اإلصالح "6" اإلصالحقائمة التغيير و دير البلح

 بإلصاق صور اإلصالحلقائمة التغيير و ي الدعاية االنتخابيةقامت مجموعة من العاملين ف
من الخارج ، وكذلك قامت بإلصاق صور فوق صور * الدعوة*للقائمة على جدران مسجد 

 من مرة خالل هذا اليوم وفي مناطق أكثرقوائم ومرشحين آخرين وتكررت هذه المخالفة 
 متفرقة في معسكر المغازي

 حرآة فتح حيها في الدوائرقائمة فتح ومرش دير البلح

انطلقت في الساعة الرابعة بعد العصر مسيرة حاشدة مستقلين سيارات ويوجد بينهم مسلحون 
 األمنية بانتخاب قائمة فتح ومرشحيها في األجهزةواخذوا يطلقون النار في الهواء ويدعو 

 الدوائر

 مستقل مستقل/ محمود الهباش  دير البلح
للمرشح محمود الهباش بإلصاق صور فوق صور قوائم  ية االنتخابية العاملين في الدعاأقام

"ج، أ"  بالقرب من نادي الخدمات مدرسة االبتدائية المشتركة "C"ومرشحين آخرين في بلوك 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغير و دير البلح

 مسجد الدعوة أمام حماس  حركةألفراد بعد صالة العشاء كان تجمع  مساء7.00في الساعة 
 اإلصالحقائمة التغير و  يهتفون ويستخدمون سيارة مكبرات الصوت للدعاية االنتخابية

  المعسكرشوارعوانتخاب مرشحيها في دائرة دير البلح ثم انطلقت المسيرة في 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و  دير البلح
 بإلصاق صور للقائمة على جدران اإلصالحلقائمة التغير و  نتخابيةقام العاملون في الدعاية اال

 مقر شرطة معسكر المغازي

 حرآة فتح قائمة فتح و مرشحيها في الدائرة دير البلح
لقائمة فتح بإلصاق صور فوق صور قوائم ومرشحين  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
 يارات بالقرب من موقف السA بلوك Cآخرين في بلوك 

 حرآة فتح  جميلة احمد صيدم-المرشحة  دير البلح
للمرشح جميلة صيدم بإلصاق صور على كبينة االتصاالت   العاملين في الدعاية االنتخابية قام

 رطةبالقرب من مركز الش

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
الق النار أثناء حين يشاركون في مسيرة تابعة لحركة فتح قام هؤالء المسلحين بإطلوجود مس

 المسيرة

 حرآة فتح فتح دير البلح

تم توزيع بيان باسم حركة فتح في منطقة األبراج وتحديداً في مسجد شهداء األقصى حيث وزع
 المرشحين من قائمة بأحدقذف ال بالتشهير واوقاموالبيان على المصلين أثناء صالة الجمعة، 

  اإلصالحالتغير و 

 مستقل مصطفى القطاويالمرشح محمد  دير البلح
للمرشح محمد القطاوي فوق صور وشعارات قوائم  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 "D"ومرشحين آخرين بالقرب من نادي خدمات المغازي في بلوك 
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 قائمة فلسطين المستقلة قائمة فلسطين المستقلة دير البلح
 فلسطين المستقلة على مسجد أبو قامت مجموعة من األفراد بإلصاق الصور الخاصة لقائمة

 سليم في دير البلح 

 لصق صور للمرشح فوق صورة لمرشحين لحركة حماس مستقل مستقل/ الدكتور محمد القطاوي  دير البلح

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح

 الثالث بإلصاق صور لقائمة الطريق قامت مجموعة من األفراد العاملين في الدعاية االنتخابية
وبلوك " C"فوق صور قوائم ومرشحين آخرين في بلوك " سالم فياض" للقائمة واحد مرشحيها 

"A "الشارع العام 

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

 لصق صورة لقائمة أبو علي مصطفى فوق صور ل حماس

 ة فلسطين المستقلةقائم قائمة فلسطين المستقلة دير البلح

لقائمة فلسطين المستقلة بإلصاق صور للمرشح طالل فارس  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
 cشعبان الشريف من قائمة فلسطين المستقلة فوق صور قوائم ومرشحين آخرين في بلوك 

 الشارع العام

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
 تدل على حركة فتح ومرشحيها على مبنى العيادة الحكومية شوهد العديد من الملصقات التي

 في منطقة الزوايدة

 شوهد العديد من الملصقات التابعة لقائمة البديل على جدران مبنى عيادة الزوايدة الحكومية قائمة البديل  قائمة البديل دير البلح

 دير البلح
المرشح المستقل حافظ مصطفى أبو 

 مدين
 مستقل

د من الملصقات التابعة للمرشح المستقل حافظ أبو مدين على مبنى العيادة الحكوميةشوهد العدي

 لصق الملصقات الخاصة بقائمة الطريق الثالث على مبنى مجلس البلدية قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
لرايات الصفراء و التي تتبع حركة فتح على مبنى بلدية قامت مجموعة من حركة فتح برفع ا

 كة فتح على مبنى البلديةرالمصدر وكذلك لصق الملصقات الخاصة بمرشحي ح

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و  دير البلح

ق صور  بإلصاق صور للقائمة فواإلصالحلقائمة التغير و  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
 بالقرب B شارع السوق وبلوك "C" لوكالقوائم و المرشحين اآلخرين في مناطق متفرقة من ب

 ل خريسآمن ديوان 

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى بشطب شعارات مرشحين  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
بإلصاق صور للقائمة فوق صور   عن الجدران وكتابة شعارات للقائمة، وقاموا أيضاًآخرين

  الشارع العام"C"قوائم ومرشحين آخرين في بلوك 

 مستقل مستقل/ خالد احمد السوسو  دير البلح
للمرشح خالد السوسو بإلصاق صور فوق صور القوائم و  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  الشارع العام بالقرب من مكتبة الوسام"C"خرين في بلوك المرشحين اآل

 مستقل مستقل/ البحيصي  طارق إبراهيم دير البلح

البحيصي بإلصاق صور فوق  للمرشح طارق إبراهيم لقد قام العاملون في الدعاية االنتخابية
لىبالقرب من موقف السيارات و إلصاق صور للمرشح ع" C"صور المرشحين اآلخرين بلوك 

 جدران مسجد الدعوة 

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح

لقائمة الطريق الثالث بإلصاق صور فوق صور وشعارات  قام العاملين في الدعاية االنتخابية
 بالقرب من "A"بالقرب من شركة الكهرباء وفي بلوك " "Cقوائم ومرشحين آخرين في بلوك 

 موقف السيارات

قائمة الحرية و العدالة  قائمة الحرية و العدالة االجتماعية بلحدير ال
 االجتماعية

قامت مجموعة من القائمة بإلصاق صور على صور مرشحين القوائم و مستقلين وذلك في عدة
  بإلصاق صور على جدران مدارس وكالة الغوث الدوليةاقامو  وأيضاًأماكن

 قائمة البديل  قائمة البديل دير البلح
لقائمة البديل بإلصاق صور فوق صور قوائم ومرشحين  ام العاملين في الدعاية االنتخابيةق

 "B"آخرين على الجدران بلوك 

 مستقل حمد السوسوأ الدخ دير البلح
للمرشح خالد السوسو بإلصاق صور على جدران مسجد  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 الدعوة

 ححرآة فت حركة فتح دير البلح
استخدام سيارات عسكرية تابعة لالستخبارات العسكرية وهي تتجول في النصيرات وهي تحمل

  الحملة الدعائيةألحكامرايات حركة فتح مخالفين 

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و دير البلح

 الهتافات  مسجد القسام وذلك بعد صالة الجمعة و إطالق الشعارات وأمامتنظيم مسيرة من 
 داخل المسجد مخالفين بذلك قوانين اإلصالحوتوزيع دعوات خاصة بقائمة التغير و  االنتخابية

 الحملة الدعائية

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
ق الصإلحركة فتح في منطقة األبراج ب قامت مجموعة تعمل ضمن مكتب الدعاية االنتخابية
 لى جدران مسجد شهداء األقصىصور وبوسترات خاصة باالنتخابات ع
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 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغيير و  دير البلح

األمام مسجد الشهيد أمام لقاء انتخابي اإلصالح نظمت قائمة التغير و 7.00في حوالي الساعة 
 شخص وتحدث 500 واستمر اللقاء حوالي ساعة ونصف بحضور عدد يقدر ب البناحسن 

 منها الغاز و الكهرباء و األساسية برنامج القائمة وعن الفساد و غالء السلع سالم سالمة عن
 سطينيلالسكر و الطحين وان السبب في ذلك المفاوض الف

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح

 أثناء خطبة الجمعة بمسجد فاطمة 20/1/2006 مساء الجمعة 12.30في حوالي الساعة 
 كامل بدعوة الناس النتخاب قائمة التغير ج خطيب المسجد الحاقاملزهراء بمدينة الزهراء ا
 غضب المصلين عامة حيث أدى ذلك لحدوث مشادة كالمية بينهمأثار الذي األمر و اإلصالحو

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
 تابعة لفتح بإطالق  أثناء مهرجان انتخابي لحركة فتح قامت مجموعة4.20في حوالي الساعة 

 النار في الهواء وهذا من مخالفة من مخالفات الدعاية االنتخابية

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
 عصراً بإلصاق صور لمرشحي 4.15قامت مجموعة من عناصر فتح في حوالي الساعة 

 الحركة على صور مرشحين آخرين تابعة لقائمة فلسطين المستقلة ومرشحين مستقلين

 قائمة البديل  قائمة البلد ر البلحدي
لقائمة البديل بإلصاق صور فوق صور القوائم و  لقد قام العاملون في الدعاية االنتخابية

  ومقابل شركة الكهرباءCالمرشحين اآلخرين بالقرب من موقف السيارات بولك 

 س التابعة للوكالة وعلى صور مرشحينارور للقائمة على جدران المدقاموا بإلصاق ص اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و دير البلح

 مستقل البحيصي المرشح طارق إبراهيم دير البلح

للمرشح طارق البحيصي بإلصاق صور للمرشح على  لقد قام العاملين في الدعاية االنتخابية
 "Aك صور وشعارات قوائم ومرشحين آخرين، في بلوك بالقرب من شركة الكهرباء وبلو

 الشارع العام"

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

 اور مرشحين آخرين وقوائم أخرى ومنهقامت مجموعة من حركة فتح بإلصاق صور على ص
إلصاق عدد منها على مدارس وكالة الغوث  ي وجميلة صيدم وأيضاًهولحمد أبو الصور 

 الدولية

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح
 بمسيرة حاشدة تحت اسم الزحف اإلصالح خرجت قائمة التغير و 12.45في حوالي الساعة 

  وهذه المسيرة كانت من ضمن مسيرات خرجت بها من مساجد النصيراتاألخضر

 مستقل مستقل/ محمد مصطفى القطاوي  دير البلح
 صور للمرشح فوق صور للمرشح محمد القطاوي بإلصاق قام العاملون في الدعاية االنتخابية

  ""Dالمدخل الجديد وفي بلوك " C"قوائم ومرشحين آخرين في بلوك 

 حرآة فتح مستقل/ جميلة احمد صيدم  دير البلح

للمرشح جميلة صيدم بإلصاق صور للمرشح فوق صور  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
 B"يل المجتمعي، وفي بلوك  على مبنى التأهD""وشعارات قوائم ومرشحين آخرين في بلوك 

 على مبنى جمعية براعم األمل وفي مناطق متفرقة أخرى"

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

لقائمة فتح بإلصاق صور فوق صور قوائم ومرشحين  لقد قام العاملون في الدعاية االنتخابية
معية براعم  على مبنى ج"B"على مبنى التأهيل المجتمعي، وفي بلوك " D "آخرين في بلوك

 األمل ومناطق متفرقة

 اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح

 وحرس المرشحين رافقي في البريج قام ماإلصالحفي المهرجان الذي نظمته قائمة التغير و 
بالتواجد بكثافة أثناء المهرجان و المنطقة المحيطة بالمكان وعلى خشبة المسرح بجوار 

  تجاوزات خارجيةأو مخالفات أيةين كعرض للقوة وعدم السماح بحدوث المرشح

 لصق صور فوق صورة لمرشحين حركة حماس حرآة فتح حركة فتح دير البلح

 لصق صورة لطريق الثالث فوق صورة لمرشحين حماس قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح

 لصق صورة الطريق الثالث فوق القائمة المستقلة يق الثالثقائمة الطر الطريق الثالث دير البلح

 لصق صورة فوق صورة لمرشحين قائمة الشعلة اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح

 حرآة فتح حركة فتح دير البلح
على باب عن حركة فتح بتوزيع البرنامج االنتخابي أفراد ظهراً قام 12.30في حوالي الساعة 

 المسجد

قائمة الشهيد أبو علي  محمود القطاوي دير البلح
 مصطفى

 لصق صورة للمرشح فوق صورة لقائمة أبو علي مصطفى

 دير البلح
ورقمه , خالد أحمد محمد السوسو

 ""13االنتخابي 
 مستقل

للمرشح خالد احمد محمد السوسو   من العاملين للدعاية االنتخابيةأفرادحيث قامت مجموعة 
 بإلصاق صور للمرشح فوق صور لقوائم ومرشحين آخرين

 مستقل "10" يالزر يعسليم حسين  دير البلح

 بإلصاق صور فوق صور المرشحينيالزر يعللمرشح سليم  قام العاملين في الدعاية االنتخابية
 وكتابة شعارات انتخابية للمرشح على جدران مدرسة شهداء Bاآلخرين في منطقة بلوك 

 .الثانوية للبناتالمغازي 
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 مستقل "17"حافظ مصطفى أبو مدين  دير البلح
للمرشح حافظ أبو مدين بإلصاق صور فوق صور مرشحين  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  بالقرب من مبنى التأهيل االجتماعي""Bآخرين في منطقة بلوك 

"11"احمد حسن أبو هولي  دير البلح  حرآة فتح 
حمد أبو هولي فوق صور أللمرشح بإلصاق صور المرشح   الدعاية االنتخابيةقام العاملين في

 شارع السوق" A"المرشحين اآلخرين في منطقة بلوك 

قائمة الشهيد أبو علي  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى دير البلح
 مصطفى

صور لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى بإلصاق صور فوق  قام العاملين في الدعاية االنتخابية
ومدخل المغازي " C"قوائم ومرشحين آخرين خالل هذا اليوم في مناطق متفرقة في بلوك 

 الشارع العام

 اإلصالحتوزيع كتيبات بعنوان حكم مشروعية االنتخابات التشريعية باسم قائمة التغيير و اإلصالحقائمة التغيير و  اإلصالحالتغيير و دير البلح

  المنطقة الغربية-لصيق صور المرشحين على مدخل المسجد  اإلصالحائمة التغيير و ق اإلصالحالتغيير و دير البلح

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
إلصاق صور المرشحين فوق اليافطة الخاصة بمكتب صحة البيئة التابع للوكالة، وتلصق 

 بوسترات على أبواب عيادة الوكالة وإلصاق صور فوق صور المرشحين اآلخرين

 كتابة على جدران البلدية مستقل *جبر وشاح*مرشح مستقل  دير البلح

 لصيق صور للمرشح جبر وشاح على جدران البلدية مستقل *جبر وشاح*مرشح مستقل  دير البلح

 حرآة فتح *11*قائمة فتح  دير البلح

 صور لقائمة فتح بإلصاق صور فوق  من العاملين في الدعاية االنتخابيةأفرادقامت مجموعة 
وتم " 2" من منطقة في المعسكر أكثرقوائم ومرشحين آخرين وتكررت هذه المخالفة في 

بإلصاق صور على باب وجدران مدرسة شهداء المغازي للبنات وتعليق رايات بجوار المدرسة

 مستقل مستقل/ محمد يونس المصدر  دير البلح
س المصدر بإلصاق صور فوق صور لمرشح محمد يون لقد قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 قوائم ومرشحين آخرين

 لصيق صور لقائمة البديل قائمة البديل قائمة البديل دير البلح

 مستقل مرشح مستقل محمد يونس المصدر دير البلح
للمرشح محمد المصدر بإلصاق صور فوق صور لقوائم  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  ""D بلوك االجتماعي في التأهيلنى المرشحين اآلخرين على مب

 حرآة فتح "18"سعدي محمود الكرنز  دير البلح

للمرشح سعدي الكرنز بإلصاق معظم   من العاملين في الدعاية االنتخابيةأفرادقامت مجموعة 
 منأكثرفوق صور قوائم ومرشحين آخرين وتكررت المخالفة ) سعدي الكرنز(صور المرشح 

 . الشارع العامCوك مرة خالل اليوم في بل

 حرآة فتح قائمة فتح دير البلح
لقائمة فتح بإزالة صور قوائم ومرشحين آخرين وتمزيقها و   االنتخابيةعايةقام العاملين في الد

إلصاق صور للقائمة فوق صور قوائم ومرشحين آخرين وتم ذلك بجوار نادي خدمات المغازي

 آة فتححر  سعدي محمود الكرنز-المرشح  دير البلح
للمرشح سعدي الكرنز بإلصاق صور فوق صور قوائم  لقد قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  االجتماعي التأهيلعلى مبنى " "Dومرشحين آخرين في بلوك 

 قائمة البديل  قائمة البديل دير البلح
ن آخرين وكتابةلقائمة البديل بشطب شعارات لقوائم ومرشحي قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 . الشارع العام"C"شعارات لقائمة البديل في بلوك 

 مستقل المرشح محمد حسن فرج اهللا دير البلح
للمرشح محمد فرج اهللا بشطب شعارات مرشحين آخرين  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  حارة البطنية D وبلوك Cوكتابة شعارات للمرشح محمد فرج اهللا في بلوك 

 مستقل يالزر يع سليم حسين -المرشح   البلحدير

 بإلصاق صور فوق صور قوائم يالزر يعللمرشح سليم  قام العاملين في الدعاية االنتخابية
ومرشحين آخرين وشطب الشعارات عن الجدران القوائم ومرشحين آخرين وكتابة شعارات 

 د الدعوة الشارع العام بالقرب من مسجc"" في بلوك يالزر يعللمرشح سليم 

 مستقل المرشح محمود أبو سمرة دير البلح
للمرشح محمود أبو سمرة بإلصاق فوق صور قوائم  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

  الشارع العام "c"ومرشحين آخرين في بلوك 

 مستقل المرشح محمد مصطفى القطاوي دير البلح
ق صور فوق صور قوائم ومرشحين آخرين للمرشح بإلصا قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 الشارع العام " c"في بلوك 

 مستقل المرشح خالد احمد السوسو دير البلح
للمرشح بإلصاق صور فوق صور قوائم ومرشحين آخرين  قام العاملين في الدعاية االنتخابية

 بالقرب من موقف السيارات" c"في بلوك 

 كتابة على جدران البلدية لقائمة البديل قائمة البديل  قائمة البديل دير البلح

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
إطالق نار   فتح في المنطقة وكان أيضاًأقامتهكان شتم وقذف لحماس أثناء المهرجان الذي 

  و الشرطةاألمنرجال  كثيف داخل المهرجان من قبل أنصار حركة فتح وأيضاً
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 قائمة فلسطين المستقيلة دير البلح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 الصور الخاصة بقائمة فلسطين المستقلة على مركز شرطة بإلصاققام مجموعة من األفراد 
  البلد-دير البلح 

 قائمة فلسطين المستقلة دير البلح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

لقائمة فلسطين المستقلة بإلصاق صور فوق صور قوائم   الدعاية االنتخابيةن فيي العاملحد اقام
 التأهيل وعل مبنى "C " وبلوك"B"."A"ومرشحين آخرين في مناطق مستغرقة من بلوك 

 المجتمعي و الشارع العام

 اإلصالحقائمة التغيير و   فتح- اإلصالحقائمة التغير و  دير البلح
 مدرسة خالد بن الوليد من قبل ضمن قائمة التغير أسوارلى تعليق يافطات وصور مرشحين ع

 . مراكز االقتراعاخل ، وحمل أنصار حركة فتح السالح داإلصالحو 

 حرآة فتح قائمة حركة فتح دير البلح
استخدام سيارة   النصيرا ت وCتم إطالق النار في المهرجان الذي نظمته الحركة في بلوك 

 ائية في ترويج الحملة الدعاألمن

 جميع القوائم دير البلح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

عمل دعاية انتخابية على أبواب مدرسة خالد مركز االقتراع وكان هناك قذف وتشهير وتمزيق
 وحمل سالح واستخدام وسائل النقل العام

 ة فتح على السيارة في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراًشوهدت سيارة شرطة ترفع راي حرآة فتح قائمة فتح دير البلح

 دير البلح
 ومرشحين - اإلصالحقائمة التغير و 

 في الدوائرالقائمة 
 اإلصالحقائمة التغيير و 

 بإلصاق صور فوق صور قوائم اإلصالحلقائمة التغير و  قام العاملون في الدعاية االنتخابية
و إلصاق صور أخرى على " "Cبلوك " "Bبلوك ومرشحين آخرين في مناطق متفرقة من 

  للقائمة ومرشحيها في دائرة دير البلح"A"جدران مسجد الدعوة بلوك 

 قائمة فلسطين المستقلة دير البلح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

بإلصاق ) ين المستقلةقائمة فلسط(للقائمة   من العاملين للدعاية االنتخابيةأفرادقامت مجموعة 
 صور للقائمة فوق صور قوائم ومرشحين آخرين

جميلة احمد صيدم والرقم االنتخابي  دير البلح
12 

 حرآة فتح
بإلصاق ) حمد صيدمأجميلة (للمرشحة   من العاملين في الدعاية االنتخابيةأفرادقامت مجموعة 

 صور فوق صور قوائم للمرشحين آخرين

 دير البلح
 رقمه -ريح المصدر محمد يونس ف

 2االنتخابي 
 مستقل

بإلصاق) محمد المصدر (حاالنتخابية للمرش من العاملين في الدعاية أفرادحيث قامت مجموعة 
 فوق صور المرشحين وقوائم آخرين) محمد يونس فريح المصدر(صور للمرشح 

 قائمة البديل  دير البلح

ور قائمة فلسطين المستقلة وفوق قيام بعض عناصرمن قائمة البديل بإلصاق صور فوق ص
 من النصيرات ومخيم 2 وذلك في المخيم الجديد ومنطقة مخيم اإلصالحصور قائمة التغيير و

 أيضاً من النصيرات 1

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و دير البلح
قرب من مركز شرطة  بالاإلصالحقيام بعض األفراد بتعليق اليافطات الخاصة بقائمة التغيير و

 . مترا50ً ويافطات أخرى تبعد عن المركز بحوالي -دير البلح 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغير و دير البلح

شخص من حماس وعد مواطن بتوفير له كرت جوال في حالة انتخابه لقائمة التغير و 
فرادهم أائمة التي انتخابها كل من  حماس جوال الكاميرا لتصوير القأبناء واستخدام اإلصالح

 داخل المحطات

 مستقل محمود عودة أبو سمرة دير البلح
 قيام بعض األفراد من عائلة أبو سمرة بكتابة بعض الشعارات الخاصة، بدعاية االنتخابية

 البلد/ على مركز شرطة دير البلح ) محمود عودة أبو سمرة(للمرشح المستقل 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحر وقائمة التغيي دير البلح

تحدث الشيخ يوسف فرحات وهو احد قيادي حماس بمحافظة الوسطى في خطبة الجمعة في 
مسجد معاذ بن جبل بداية عن االنتخابات ودعا من خالل ذلك بشكل علني وصريح إلى انتخاب

 والتغيير اإلصالح

 مستقل محمود صدقي الهباش دير البلح
للمرشح المستقل محمود  األفراد بإلصاق الصور الخاصة بالدعاية االنتخابيةقامت مجموعة من

 . حي البصة-صدقي الهباش على جدران مسجد الرباط من الخارج في دير البلح

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و دير البلح
 على جدران إلصالحاقامت مجموعة من األفراد بإلصاق الصور الخاصة بقائمة التغيير و

  البصة علماً بان المسجد القائمين عليه حركة حماس-المسجد من الخارج في دير البلح 

 مستقل محمد يونس المصدر دير البلح
قامت مجموعة من األفراد بإلصاق الصور الخاصة للمرشح المستقل محمد المصدر على 

  البلد من الخارج-جدران مركز شرقة دير البلح 

 قائمة التغيير و اإلصالح عبد الرحمن الجمل  لحدير الب
عبد الرحمن الجمل من قائمة .  نظم د2/1/2006 من يوم االثنين 3:10في حوالي الساعة 

   ندوة في ديوان آل ثابت وذلك قبل الموعد المحدد لبدء الدعاية االنتخابيةاإلصالحالتغيير و

 و اإلصالحقائمة التغيير  عبد الرحمن الجمل . د دير البلح

عبد الرحمن الجمل لقاء مع .  قام د1/1/2006 مساء من يوم األحد 7:00في حوالي الساعة 
 فرج اهللا وذلك عن إسماعيلآل فرج اهللا وبعض الناس من عائالت ثانية وذلك في منزل 

 شخص وكان حديثه عن االنتخابات ومطالبة الناس 50 من أكثراالنتخابات وحشد اللقاء 
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حرص على خدمة الناس وحماية  األألنهم ومن يخاف اهللا اإلصالحمة التغيير وبانتخاب قائ
 مصالحهم

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالث دير البلح
لقائمة الطريق الثالث  قامت مجموعة من األفراد بإلصاق الصور الخاصة بالدعاية االنتخابية
 على جدران مركز شرطة دير البلح من الخارج

 حرآة فتح  رفح
 تل - أنصار قائمة فتح بكتابة شعارات و لصق ملصقات علي جدران مدرسة العمرية  قام

 السلطان

جميع الفصائل و القوائم و   رفح
 المرشحين

 بعد انتهاء المدة المحددة اية االنتخابيةعلم يقم احد بإزالة أي مظهر من مظاهر الد

 بعد الموعد المحدد لها استمرار الدعاية االنتخابية حرآة فتح  رفح

 استمرار الدعاية بعد الموعد المحدد لها ووجود شعارات علي جدران مدرسة القادسية قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 كتابة شعارات علي جدران مكتب العمل حرآة فتح  رفح

  المدخل و الجدران- بريد رفح لى ع للقائمة لصق صور قائمة الطريق الثالث  رفح

  المدخل و الجدران- بريد رفح لى ع للقائمة لصق صور قائمة التغيير و اإلصالح  حرف

 حرآة فتح  رفح
قام أنصار حركة فتح بتمزيق صور المرشح فتحي بريكة ثم قام بلصق صور و ملصقات قائمة

 فتح

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

ة بلصق صور لمرشحيها فوق صور قائمة التغير  االجتماعيالعدالةقام أنصار قائمة الحرية و 
 اإلصالحو 

قائمة الشهيد أبو علي   رفح
 مصطفى

 صور لمرشحي قائمة أبو علي مصطفي علي جدران روضة البلديةإلصاقتم كتابة شعارات و 

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 ة علي جدران روضة البلدية في تل السلطانستقلالملصق صور لمرشحي قائمة فلسطين 

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 لصق صور لمرشحي قائمة فلسطين المستقلة علي جدران روضة البلدية في تل السلطان

 ا علي مدرسة بئر السبع و علي مدرستي السكة لمرشحيهلصق صور بعدد كبير جداً حرآة فتح  رفح

 لصق صورها علي جدران مسجد األنصار قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 وضع صور و رايات علي جدران مداخل المساجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 صور لقائمة الطريق الثالثفوق لصق صور  حرآة فتح  رفح

  صور لقائمة فتحفوق لصق صور  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 فتححرآة   رفح
 الجهات إبالغ بها علي الرغم من ت االنتخاباإجراءنصب خيم علي أبواب المداس المقرر 

 .المعنية لرفعها 

  رفح

 قائمة التغير و -قائمة فتح 
ق الثالث ي الطر-اإلصالح 

 - فلسطين المستقلة -
 االجتماعيةةالحرية و العدال

م من انتهاء الموعد المقرر للدعاية لها صباح يوم الثالثاء علي الرغ زيادة الدعاية االنتخابية

  علي صور الطريق الثالث القائمةلصق صور قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 اإلصالحعلي صور قائمة التغير و القائمة لصق صور  مستقل فتحي بريكة رفح

  علي مدخل وزارة الداخلية القائمة لصق صور قائمة الحرية و االستقالل  رفح

  رفح
" ئمة فلسطين المستقلة قا

مصطفى البرغوثي و 
 "المستقلون 

  علي مدخل وزارة الداخلية القائمة لصق صور

  علي جدران روضة البلديةاإلصالحلصق صور لمرشحي قائمة التغير و  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 قالل خلف وزارة الداخليةلصق صور لحركة حماس فوق قائمة الحرية و االست قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 حرآة فتح  رفح
تعليق عدد كبير من الرايات فوق النادي و كتابة شعارات و صور داخل نادي الجماعي بحي 

 البرازيل

 كتابة شعارات و لصق صور علي مقر الشرطة الخاصة و شرطة مرور محافظة رفح حرآة فتح  رفح

 شحيها في الدوائر علي جدران مسجد العودةحركة فتح تضع صور كبيرة جدا لمر حرآة فتح  رفح
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 علي مدخل وزارة الداخلية القائمة لصق صور قائمة الطريق الثالث  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 علي جدران قائمة الطريق الثالث القائمة لصق صور

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
 مصطفى البرغوثي و

 "المستقلون 

 ملصقات علي مدخل و جدران مركز صحي العودةلصق 

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 بتوزيع بيان يحث المواطنين علي انتخاب اإلصالحقام مجموعة من أنصار قائمة التغير و 
قع في تل السلطان بعد صالة الظهر يوم الثالثاء ا النور الود في مسجاإلصالحقائمة التغير و 

2006-1-3  

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

لن تكون: "  علي ارض الملعب أقيممحمود الزهار أثناء المهرجان الدعائي الذي : حيث قال د
"  اجتماعية لفتح فقط نشؤو اآلنالشؤون االجتماعية شؤون اجتماعية لحماس فقط كما هي 

 قائمتهأثناء حديثة عن حالة فوز 

 لصق صور مرشحي الدائرة في مدخل المسجد صالحقائمة التغيير و اإل  رفح

 صور فوق ملصقات لقائمة أبو علي مصطفيإلصاق  مستقل فتحي بريكة رفح

  صور فوق ملصقات قائمة أبو علي مصطفيإلصاق مستقل عماد العاصي رفح

 صور فوق ملصقات لقائمة البديلإلصاق  حرآة فتح  رفح

  علي جدران العيادة الخارجية القائمة كتابة شعار قائمة الطريق الثالث  رفح

 تعليق دعاية انتخابية علي المسجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 تمزيق الملصقات الخاصة بقائمة فلسطين المستقلة حرآة فتح  رفح

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
ممثل عن فتح حضور باالختالف بين حماس و فتح حول تعليق الرايات و تم تطويق المشكلة 
 زياد القاضي و عن حماس عادل زعرب

 لصق الصور علي جدران المستشفي مستقل حمدي النحال رفح

  طالبأبيتعليق لوحة واحدة لقائمة فتح علي مسجد علي بن  حرآة فتح  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 ق قائمة الطريق الثالثلصق صورهم فوق صور عماد العصي و فو

 ملصقات فوق صور قائمة أبو العباس قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

  و علي صور حركة فتحاإلصالح علي صور التغير و  القائمة لصق صور

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "قلون المست

 علي المسجد و علي مدخل المسجد القائمة لصق صور

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 ى أبو يوسف النجار علي مدخل المستشف القائمة صق صورل

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

  علي طول الجدار الخارجي للعيادة القائمة لصق صور

  رفح
إئتالف ( قائمة البديل 

الجبهة الديمقراطية وحزب 
 )الشعب وفدا ومستقلين

 قام أنصار قائمة البديل بكتابة شعارات لصالح قائمة البديل علي جدران مدرسة القادسية

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 صورة قائمة الحرية و وقفصور لطالل الشريف مرشح قائمة فلسطين المستقلة لصق 
 الل علي جدار المسجدستقاال

 حرآة فتح  رفح
قامت مجموعه من أنصار حركة فتح بكتابة شعارات و لصق ملصقات علي جدران مدرسة 

 عقبة في تل السلطان

 كتابة شعارات علي جدران عيادة الحكومة في منطقة تل السلطان و ذلك من قبل قائمة فتح حرآة فتح  رفح

 قامت مجموعة من أنصار قائمة فتح بكتابة شعارات علي جدران مدرسة القادسية حرآة فتح  رفح

 لصق صورة علي صور الجبهة العربية الفلسطينية مستقل حمدي النحال رفح

 تمزيق ملصقات قائمة الطريق الثالث قائمة البديل زياد جرغون رفح
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  داخل مسجد االستقامة في حي الجنينةشحينر المألسماءتوزيع القائمة  قائمة البديل  رفح

اإلئتالف الوطني للعدالة و   رفح
 "وعد " الديمقراطية 

 صور فوق صور لمرشحي فتحلصق 

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

  فوق صور قائمة البديلر القائمة لصق صو

 تخبارات العسكرية الفتحاوية فوق االساألعالمرفع  حرآة فتح  رفح

 اإلصالح فوق صور قائمة التغير و  القائمة لصق صور قائمة البديل  رفح

  علي جدران المسجد بشكل كبيرالقائمةلصق صور قائمة الطريق الثالث  رفح

 لصق الصور بشكل كبير علي جدران المستشفي الداخلية و الخارجية قائمة الطريق الثالث  رفح

 حرآة فتح  رفح
 منإفرادوشطب شعارات لقائمة حماس من قبل قائمة فتح و تم حل هذه المشكلة بحضور مسح 

 القائمتين و السماح لفتح باستخدام الحائط لقربة من منزل المرشح المذكور

  داخل عيادة أبو الوليد القائمة لصق صور قائمة الحرية و االستقالل  رفح

 ي جدران مكتب العمليعلق صورة عل قائمة البديل زياد جرغون رفح

 بوابته حماس وكتابة شعارات علي جدران المسجد وعلي وأعالمتعليق رايات  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 علي جدران العيادة حركة حماس تكتب دعايتها االنتخابية قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  الوقائياألمن أجهزةكتب الدعاية علي جدران  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 إلصاق صور على مبنى االستخبارات العسكرية مستقل حمدى النحال رفح

 لصق صورهم علي مسجد العودة قائمة البديل عماد العاصي و زياد جرغون رفح

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

 لصق صورهم داخل مكتب العمل و علي جدرانها الخارجية

  لمرشحيها علي جدران مسجد العودةر كبيرة جداًوضع صو حرآة فتح  رفح

 ملصقات فوق صور قائمة الطريق الثالثوضع  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

قائمة التغيير و اإلصالح و   رفح
 حرآة فتح

  المسجدوابةتعليق صور و رايات لحركتي فتح و حماس علي ب

 مستقل سليمان الرومي رفح
الرومي بتوزيع صور برنامج انتخابي له في منطقة تل السلطان قام أنصار المرشح سليمان 

 داخل المسجد عقب صالة الجمعة

اإلئتالف الوطني للعدالة و   رفح
 "وعد " الديمقراطية 

 لصق صور فوق صور الطريق الثالث

اإلئتالف الوطني للعدالة و   رفح
 "وعد " الديمقراطية 

 ملصقات فوق صور المرشح عماد العاصي

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

 لصق صور لمرشحيها علي جدران مكتب العمل

 لصق صور داخل مكتب العمل و علي جدران مكتب العمل قائمة البديل زياد جرغون رفح

  شعارات علي جدران المسجدكتابة حرآة فتح  رفح

 تعليق رايات لحركة فتح فوق مبني المدرسة حرآة فتح  رفح

 يات فوق المسجدا و الرأعالمكتابة شعارات علي جدران المسجد ورفع  ائمة التغيير و اإلصالحق  رفح

قائمة التغيير و اإلصالح و   رفح
 حرآة فتح

 يات لكل من حركتي فتح و حماسا و الراألعالمرفع 

  عليها دعايتها االنتخابيةكتابة و   الوقائي قبل الدعاية االنتخابيةاألمنحجز جدران جهاز  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 وضع الصور و الشعارات علي جدران مسجد العودة

 اإلحسانداخل مسجد  توزيع دعاية االنتخابيةبقام أنصار المرشح  مستقل سليمان الرومي رفح

 علي جدران العيادة س تكتب دعايتها االنتخابيةحركة حما قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 حرآة فتح  رفح
 جدران روضة البلدية في تل السلطان و كتابة شعارات ىلصق صور لمرشحي قائمة فتح عل

 علي الجدران

" قائمة فلسطين المستقلة   رفح
مصطفى البرغوثي و 

  علي جدران مكتب العمل القائمة إلصاق صور
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 "المستقلون 

  بكتابة شعارات علي جدران مدرسة عقبةاإلصالحقام مجموعة من أنصار قائمة التغير و  مة التغيير و اإلصالحقائ  رفح

 كتابة شعارات علي جدران مبني المخابرات حرآة فتح  رفح

 لصق صور علي مركز االستخبارات العسكرية قائمة الطريق الثالث  رفح

 ي مبني االستخبارات العسكريةلصق صور عل قائمة الشهيد ابو العباس  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 علي مبني االستخبارات العسكرية القائمة لصق صور

 ة شعارات علي جدران مبني المخابرات العامكتاية حرآة فتح  رفح

 الجدار الخارجي األشغال العامة و علي زارةداخل و القائمة لصق صور حرآة فتح  رفح

 علي جدران وزارة األشغال العامة القائمة لصق صور قائمة الطريق الثالث  رفح

 علي جدران وزارة األشغال العامة القائمة لصق صور قائمة الشهيد ابو العباس  رفح

 لصق صورة علي جدران وزارة األشغال العمة قائمة البديل زياد جرغون رفح

  علي جدران محافظة رفح و علي جدران مركز الشرطةاراتكتابة شع حرآة فتح  رفح

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
 بكتابة شعارات علي جدران مدرسة اإلصالحقامت مجموعة من أنصار قائمة التغير و 

 القادسية

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
 جرغون علي صور فوق صور لقائمة الحرية و االستقالل و فوق صور للمرشح زيادوضع 

 جدار المسجد

 مستقل فتحي بريكة رفح
لصق ملصقات في تل السلطان علي منزل ياسر أبو جزر للمرشح فتحي بريكة فوق ملصقات 

 اإلصالحلقائمة التغير و 

 صور فوق ملصقات قائمة الطريق الثالثلصق  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 المسجدلحماس علي مراوح  صغيرة أعالم قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
 12المقررة الساعة  الكتابة علي جدران المباني في منطقة كندا قبل موعد الدعاية االنتخابية

 صباحاً

 لصق الصور داخل المستشفي و كتابة شعارات علي الجدران الخارجي قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 كتابة شعارات علي جدران المسجد الخارجية ورفع الرايات الحمساوية فوق المسجد  اإلصالحقائمة التغيير و  رفح

 لصق صور مرشحيها و كتابة شعارات علي مدخل المسجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  رفح
إئتالف ( قائمة البديل 

الجبهة الديمقراطية وحزب 
 )الشعب وفدا ومستقلين

 اإلصالحقائمة التغير و فوق صور  القائمة لصق صور

 رفع رايات فوق المسجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  فوق صور قائمة الشهيد أبو علي مصطفي القائمة لصق صور قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 لصق صور فوق ملصقات لقائمة الطريق الثالث حرآة فتح  رفح

  الخارجيتشفىالمسلصق صور مرشحيها علي جدران  حرآة فتح  رفح

  و جدران المسجد بشكل كبيرهلصق صور مرشحيها علي خزانات الميا حرآة فتح  رفح

 حرآة فتح  رفح
 الفتحاوية في داخل ساحة جامعة القدس المفتوحة و تعليق صور مرشحيها و كتابةاألعالمرفع 

 شعارات علي جدار الجامعة الخارجي

 حرآة فتح  رفح
 وتعليق صور مرشحيها وكتابه المفتوحة داخل ساحة جامعة القدس يف الفتحاوية األعالمرفع 

 ن الجامعة الخارجية ومداخلهااشعارات على جدر

 كتابة شعارات علي جدران المسجد الخارجية و رفع الرايات الفتحاوية علي المسجد حرآة فتح  رفح

 ملصقات علي جدران المسجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 التغيير و اإلصالح قائمة  رفح
 وحرآة فتح

  لحركة فتح وحماس فوق مسجد العودةأعالمرفع 

 ون ملصقات المرشح فتحي بريكةف بلصق صور القائمة اإلصالحقام أنصار قائمة التغير و  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

أسماءد التي تحتوي علي جاخل المس صحفية الرسالة دأوراقلصق  في مسجد سعد  حيث وجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
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  وكذلك برامجهم االنتخابيةاإلصالحصور مرشحي قائمة التغير و 

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
 مكتوب على ورقة بوستر فوق ملصقات دعائية لمرشحين آخرين فوق جدران إعالنلصق 

 المسجد وبالقرب من مدخله

 المسجدملصقات على جدران  مستقل  بريكةفتحي رفح

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
لصق صور فوق صور قائمة فلسطين المستقلة الموجودة على جدار منزل مقابل عيدة الوفاء 

 التخصصية

 قائمة البديل زياد جرغون رفح
 المرشح زياد جرغون بلصق صوره فوق صور تابعة لقائمة الطريق الثالثومؤيديقام أنصار 

  شارع النصر منطقة كندافيوكان ذلك 

 مستقل  بريكةفتحي رفح
 بريكة بلصق صور المرشح فوق صور وملصقات قائمة التغير فتحيقام أنصار المرشح 

  وذلك ف منطقة شارع القدساإلصالحو

 على جدار المدرسة" يا مسلم ال تخون الدين صوت لحماس " كتابه شعار  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 قات على جدران المسجدملص قائمة البديل  رفح

 ملصقات على جدران لمسجد قائمة البديل زياد جرغون رفح

 مباشرة والمشترك مع المسجد  على الجدار المجاورة كبيرقماشية تعليق يافطة قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 لعودةللقائمة على جدار مسجد ا ة االنتخابيةعايوضع بوسترين للد قائمة فلسطين المستقلة   رفح

  على جدار مسجد العودةهما واسملشعارهماوضع صور بوستر  مستقل الطويل  وإبراهيمالعاصيعماد  رفح

 لصق عدد كبير من الصور داخل عيادة أبو الوليد و فوف مكاتب و غرف التمريض قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 صور على جدار المسجدوضع  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 توزيع برنامج انتخابي داخل المسجد مستقل سليمان الرومي رفح

 رايات خضراء لحماس علي المأذنة الشمالية و الجنوبية للمسجد قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  رفح
" قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 ملصقات علي جدران المسجدوضع 

  رفح
 "قائمة فلسطين المستقلة 
مصطفى البرغوثي و 

 "المستقلون 

 ملصقات على المسجدوضع 

 ملصقات على جدران المسجدوضع  قائمة الحرية و االستقالل  رفح

 قائمة البديل زياد جرغون رفح
على جدار مسجد العودة وسط  وضع صور شخصية دعائية للمرشح عن دائرة رفح االنتخابية

 البلد

  جدران المسجدملصقات على مستقل اصيالععماد  رفح

 وضع صوره القائمة على جدار مسجد العودة قائمة الحرية و االستقالل  رفح

 المسجدجدار شعارات وبوستر وصور على تعليق  حرآة فتح  رفح

 على جدار المسجدشعارات لصق  مستقل حمدى النحال رفح

 لصق صور على جدار المسجد مستقل  بريكةفتحي رفح

 للعدالة و اإلئتالف الوطني  رفح
 "وعد " الديمقراطية 

 لصق صور على جدار المسجد

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

 صور على جدار المسجد

 لصق صورها مرشحيها داخل مبني امن القوات بجوار استخبارات العسكرية حرآة فتح  رفح

 ن المسجدا على جدروضع صور  قائمة الطريق الثالث  رفح

 بالجدراناستمرار الدعاية بعد الموعد المحدد حيث مازالت الشعارات موجودة عل  ة البديلقائم  رفح

  حمراء داخل مركز االقتراعأعالمرفع رايات و  قائمة البديل  رفح

 األشغال وزارة سوركتابة شعارات علي  حرآة فتح  رفح

 مة فتح علي جدران مدرسة العمريةاستمرار الدعاية بعد الموعد حيث هناك شعارات لقائ حرآة فتح  رفح

 قامت بلصق ملصقات فوق ملصقات الطريق الثالث و فلسطين المستقلة حرآة فتح  رفح
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 تمزيق ملصقات لحركة فتح مستقل الجزار إبراهيم رفح

 قام بلصق ملصقات فوق ملصقات لحركة فتح مستقل عماد العاصي رفح

 بإزالتهافي ليلة الثالثاء بال من القيام  دعاية االنتخابيةزيادة حجم ال جميع القوائم و الفصائل  رفح

لصق صور ة علي صور قائمة االئتالف الوطني للعدالة و الديمقراطية و قائمة الطريق الثالث مستقل حمدي النحال رفح
 استمرار وجود الملصقات بعد انتهاء الموعد المحدد قائمة البديل  رفح

 لصق صور مرشحيها داخل عيادة أبو الوليد الحقائمة التغيير و اإلص  رفح

 استمرار الدعاية بعد الموعد المحدد قائمة البديل  رفح

 قائمة التغيير و اإلصالح  رفح
لصق صور علي جدران مسجد مصعب بن عمير خلف المقبرة الشرقية لحركة حماس و 

 مرشحيها

 كتابة شعارات علي جدران عيادة أبو الوليد حرآة فتح  رفح

  الفتحاوية علي مدخل بوابة محافظة رفحاألعالمرفع  حرآة فتح  رفح

 رفع رايات حماس فوق مركز االقتراع في مدرسة أبو يوسف النجار قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 25-422 علي سيارة سافانا لجهاز المخبرات العامة و السيارة تحمل رقم أعالمرفع  حرآة فتح  رفح

 وجود مسلحين لحركة فتح داخل مركز االقتراع بمدرسة أبو يوسف النجار حرآة فتح  رفح

 بعد الموعد المحدد حيث مازالت الملصقات موجودة استمرار الدعاية االنتخابية حرآة فتح  رفح

 مستقل حمدي النحال رفح
لصق صورة فوق كل من قائمة الشهيد أبو علي مصطفي و قائمة االئتالف للعدالة 

  البديل و المرشح زياد جرغون علي امتداد الشارعينةية و قائمة فلسطين المستقلوالديمقراط

 لصق صور فوق صور للمرشح فتحي بريكة حرآة فتح  رفح

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

  تل السلطان-لصق ملصقاتها داخل مبني عيادة الحكومة 

 ران مستشفي أبو يوسف النجارلصق صور علي جد قائمة البديل زياد جرغون رفح

 لصق صور علي جدران المسجد قائمة البديل زياد جرغون رفح

 قائمة البديل زياد جرغون رفح
لصق صورة له فوق صورة المرشح عماد العاصي و علي قائمة فلسطين المستقلة و ذلك في 

 األرضيمبني المركز التجاري الطابق 

 قائمة البديل زياد جرغون رفح
صور للمرشح فوق قائمة الطريق الثالث و قائمة فلسطين المستقلة و ذلك علي جدران إلصاق 

 مسجد العودة

  حسين للبنينطهكتابة شعارات علي جدران مدرسة  حرآة فتح  رفح

  الوقائياألمنن جهاز اكتابة شهادات انتخابية علي جدر حرآة فتح  رفح

قائمة الشهيد أبو علي   رفح
 مصطفى

وصور للمرشح : وعد" صور لقائمة االئتالف الوطني للعدالة و الديمقراطيةلصق صور فوق
 عماد العاصي علي مدخل السوق

  الوطني بجوار محافظة رفحاألمنلصق صور و كتابة شعارات علي مقرات  حرآة فتح  رفح

 ع المدنيلصق صورة فوق صور قائمة فلسطين المستقلة علي جدران الدفا  العباسأبوقائمة الشهيد   رفح

 لصق صورة فوق صور قائمة الطريق الثالث علي الجدر المواجه للدفاع المدني  العباسأبوقائمة الشهيد   رفح

  صور المرشحين علي مدخل الطابق الثاني للجامع بهلصق بروشور كبير قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 لمرشح زياد جرغونلصق صور و شعارات فوق صور ا قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  مقابل المدخل الخلفي للنادياإلصالحلصق صورة فوق صور لقائمة التغير و  مستقل فتحي بريكة رفح

 مستقل فتحي بريكة رفح
 لنادي المرأةلصق صور فوق صور لقائمة الشهيد أبو علي مصطفي مقابل مدخل دائرة 

 خدمات رفح

 بو الوليدلصق صور مرشحيها داخل عيادة أ حرآة فتح  رفح

 توزيع دعاية انتخابية داخل المسجد قائمة فلسطين المستقلة   رفح

  رفح
قائمة فتح و قائمة حماس 
وقائمة الطريق الثالث و 
 مصطفي البرغوتي

 علي بوابة مركز االقتراع ممارسة الدعاية االنتخابية

 لصق صور علي صور لقائمة فلسطين المستقلة مستقل الجزار إبراهيم رفح
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 سطين المستقلة علي جدران الجامعللصق صورة علي صور لف مستقل سليمان الرومي فحر

 صور علي صور لقائمة فتح علي جدران المدرسة لصق مستقل الجزار إبراهيم رفح

  في نادي خدمات رفحالمرأةلصق صور علي ملصق لقائمة فلسطين المستقلة علي جدران  حرآة فتح  رفح

 ن الخارجيةالصق صورة داخل المستشفي عند االستقبال و علي الجدر مستقل عماد العصي رفح

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

  علي جدران ومداخل المستشفي القائمةلصق صور

 كتابة مجموعة من الشعارات للمرشح فتحي بريكة علي جدران مدرسة القادسية مستقل فتحي بريكة رفح

 لصق صورة علي صور لقائمة فلسطين المستقلة مستقل عماد العاصي رفح

 قائمة البديل زياد جرغون رفح
إلصاق صور للمرشح فوق صورة قائمة الحرية و االستقالل و ذلك علي جدران مسجد العودة 

 و سط البلد

 لصق صورة علي صور لقائمة أبو العباس علي جدار المدرسة مستقل الجزار إبراهيم رفح

 لصق صور شعارات لقائمة فلسطين علي جدران مسجد الصالحين في تل السلطان المستقلة قائمة فلسطين   رفح

 حركة فتح تلصق صورها علي جدران االستخبارات العسكرية حرآة فتح  رفح

  علي جدران مسجد الصالحيناإلصالحلصق صور لمرشحي قائمة التغير و  قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

  صور للمرشح فتحي بريكةفوقلصق صور   اإلصالحقائمة التغيير و  رفح

 االجتماعيةلصق صور لمرشحيها فوق صور قائمة الحرية و العدالة  حرآة فتح  رفح

 حرآة فتح  رفح

قام احد أنصار الحركة بإطالق النار في الهواء قبل بدء المرشحين بالجلوس علي مقاعدهم 
وهذا نتيجة .  عام 20سل كامل الشاعر  وفاة الشاب باإلي أدي احد الجمهور مما فأصاب

 التحية التي قام بها أنصار المرشحين

  صور لحركة فتح علي جدران مدرسة الشهيد أبو يوسف النجارفوق لصق صور  مستقل عماد العاصي رفح

 لصق صور علي ملصق لقائمة فتح قائمة التغيير و اإلصالح  رفح

 مدخل المستشفي و كتابة الشعارات علي الجدران الخارجيةان لي جدرلصق صورة المرشح ع مستقل فتحي بريكة رفح
 حة علي الدوارالصق صور علي صور لقائمة فلسطين المستقلة علي الو  العباسأبوقائمة الشهيد   رفح

 لصق صور فوق صور قائمة الطريق الثالث و قائمة فلسطين المستقلة حرآة فتح  رفح

 لصق صورها فوق كال من قائمة الطريق الثالث وسليمان الرومي قائمة فلسطين المستقلة   رفح

 الجزار إلبراهيمصور تمزيق صور و ملصقات لقائمة فتح و لصق مكانها  مستقل الجزار إبراهيم رفح

 توزيع دعاية انتخابية داخل مسجد خالد مرفق نسخة من الدعاية مستقل سليمان الرومي رفح

 ي جدران مسجد بالللصق ملصقات عل حرآة فتح  رفح

 لصق ملصقات علي جدران مسجد بالل قائمة الطريق الثالث  رفح

 لصق ملصقات لقائمة فتح حرآة فتح  رفح

 لصق ملصقات علي جدران المدرسة حرآة فتح  رفح

 لصق ملصقات علي جدران المدرسة مستقل فتحي بريكة رفح

 هة العربية الفلسطينية علي جدار الجامعلصق صور علي صور للجب قائمة فلسطين المستقلة   رفح

  صور لقائمة فلسطين المستقلة فوق لصق صور قائمة الشهيد ابو العباس  رفح

  صور للطريق الثالث علي جدران المسجدفوق لصق صور  قائمة البديل  رفح

  صور لقائمة فلسطين المستقلةفوق لصق صور   العباسأبوقائمة الشهيد   رفح

  صور للمرشح فتحي بريكةفوقلصق صورة   فلسطين المستقلة قائمة  رفح

  صور لقائمة فلسطين المستقلة علي جدران الجامعفوقلصق صور  قائمة البديل  رفح

قائمة الحرية و العدالة   رفح
 االجتماعية

  في المستشفياإلسعافي جدران و مكان لع القائمة لصق صور

 ر فوق ملصقات للطريق الثالث علي جدران المسجدلصق صو قائمة فلسطين المستقلة   رفح

 لصق ملصقات عماد العاصي علي جدران المدرسة  عماد العاصي رفح

  بوسترات صور على عيادة بيت حانون الشارع العامإلصاق قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلةشمال غزة
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 كتابة على حائط مستشفى اتحاد لجان العمل الصحي في شارع الواد و اإلصالحقائمة التغيير  اإلصالحقائمة التغير و شمال غزة

 قامت قائمة فتح بإزالة صور قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في شارع أبو عودة حرآة فتح قائمة حركة فتحشمال غزة

 حرآة فتح حركة فتحشمال غزة
11ي شارع أبو عودة الساعة  فاإلصالحقامت قائمة حركة فتح شطب شعارات قائمة التغير و 

 .ليالً 

شمال غزة
 و المرشح يونس ياإلشرافكمال 

الكتري و قائمة الشهيد أبو علي 
 مصطفى

قائمة الشهيد أبو علي 
 مصطفى و مستقلين

شعارات على جدران مدرسة خليل عويضة الواقعة بالقرب من أبراج العودة و الشعارات 
 ح يونس الكتري و قائمة الشهيد أبو علي مصطفىفي و المرشاشرالللمرشح المستقل كمال 

 قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلةشمال غزة
 مقابل محالت اإلصالحوجود ملصق لفلسطين المستقلة ثم لصقه على ملصق قائمة التغيير و

  الكهربائية امتداد الشارع العاملألدواتسلطان 

ي للعدالة و  الوطناالئتالف قائمة وعدشمال غزة
 "وعد " الديمقراطية 

 على عيادة بيت حانون الشارع العام  صورإلصاق

 مستقل المرشح محمد شعبان الرزانيشمال غزة
وجود ملصق للمرشح محمد شعالن الرزاني ثم لصقه على ملصق لقائمة الطريق الثالث وذلك 

 على بيت أبو طلعت التلولي

 مستقل المرشح محمد شعبان الرزانيشمال غزة
مقابل ) 9(وجود ملصقات للمرشح محمد شعالن الرزاني على قائمة الحرية واالستقالل ص

 محالت التلولي

 قائمة فلسطين المستقلة  قائمة فلسطين المستقلةشمال غزة
وجود ملصق لقائمة فلسطين المستقلة على ملصق قائمة الشهيد أبو العباس الشارع العام مقابل 

 )عرون( حمل الجوالت سلطان للكهرباء على

) + عمر خليل عمر(الجبهة الشعبية شمال غزة
 عبد الرحمن جمعة

مرشحو الجبهة الشعبية 
 على الدوائر

ى العودة الساعة الواحدة ظهرا مستشفالقيام بندوة داخل مستشفى العودة كدعاية انتخابية داخل 
 يوم الجمعة

يد أبو علي قائمة الشه قائمة الشهيد أبو علي مصطفىشمال غزة
 مصطفى

 شعارات على جدران مدرسة احمد الشقيري لصالح قائمة الشهيد أبو علي مصطفى

 حرآة فتح قائمة فتحشمال غزة

 حيث قام مشرف 16/1/2006 قالمواففي مهرجان حاشد نظمته حركة فتح يوم االثنين 
في فتح نغير من  أننا فيه لحركة حماس حيث قال إشارةالمهرجان بالتشهير في المنافسين في 

مبادئنا من اجل التشريعي ونحن المتمسكون بالقدس ولم نتنازل عنها من أجل االنتخابات 
 .التشريعية

 مستقل المرشح رمضان طمبورةشمال غزة
وجود ملصق للمرشح رمضان طمبورة على ملصق لقائمة الشهيد أبو العباس بجوار محالت 

 أبو البيض

 قائمة الطريق الثالث ثقائمة الطريق الثالشمال غزة
قامت مجموعة من الشبان الذين يعملون لقائمة الطريق الثالث بوضع صور للقائمة على مسجد 

  القائمة على إشارات المرور في نفس الشارعساالستقامة في شارع الواد ووضع صور لنف

عماد الفالوجي والمرشح محمد شعبان شمال غزة
 أيوب الرزاني

 مستقلون
عاية انتخابية على جدار المسجد سعد في بيت الهيا حيث توجد صورهم على حائطيوجد لهم د

 .المسجد

  قائمة البديل  

شمال غزة

-قائمة البديل والمرشح خضر أبو ندا
محمد -وليد الخالدي-يونس الكتري

عز الدين أبو -كمال الشرافي-الرزاني
عمر-رويدة حمد وربيع السيد -العيش

  جمعةخليل عمر وعبد الرحمن

 

قام بعض الشباب بلصق صور المرشحون على حائط مستشفى الشهيد كمال عدوان ويعد هذا 
 .يحسب عليها القانون  في الدعاية االنتخابيةوانينمخالفة ق

 أيوب-محمد شعبان-قائمة حركة فتح شمال غزة
  كمال الشرافي-الرزاني

 حرآة فتح و مستقلون
تقل محمد أيوب الرزاني بلصق صورهم على حائط قام شباب من حركة فتح والمرشح المس

 عيادة مشروع بيت الهيا

 قائمة - يونس الكتري -راوية الشوا شمال غزة
 الضمير

 مستقلون

 مساء قام مجموعة من الشباب بلصق الصورة المرشح راوية الشوا على باب 9في الساعة 
تعد خرق في  وانين االنتخابية مخالفة وقاألعمالوحائط عيادة شهداء مشروع بيت الهيا وهذه 

لالجئينومن ناحية أخرى يوجد صور على حائط مدرسة مشروع بيت الهيا  الدعاية االنتخابية
 بقرب من سوق مشروع بيت الهيا لصالح يونس الكتري وقائمة الضمير

 حرآة فتح قائمة فتحشمال غزة
ت على الجدار الخارجي لمبنى  شعاراةباقام مجموعة من الشبان الذين يعملون لقائمة فتح بكت

 بلدية القرية البدوية

شعارات على جدران مدرسة احمد الشقيري في أبراج العودة للمرشحين المستقلين يوسف  مستقلونالمرشح يوسف عثمان و المرشح ربيعشمال غزة
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 عثمان و ربيع المصري المصري

الثالث و قائمة الطريق  قائمة فتح و قائمة الطريق الثالثشمال غزة
 حرآة فتح

يوجد شعارات الحركة فتح على مركز ثقافي تابع للبلدية كما يوجد ملصقات لقائمة الطريق 
 الثالث على نفس جداران المركز

 اق صور على عيادة بيت حانون الشارع العامصقامت قائمة البديل بال قائمة البديل قائمة البديلشمال غزة

 ستقلم عز الدين أبو العيششمال غزة
قيام عدد من األشخاص الذين يعملون للمرشح المستقل عز الدين أبو العيش بإلصاق عدد من 

 الصور له على الجدار الخارجي لمستشفى بلسم العسكري

 قائمة الحرية و العدالة-يونس الكتري شمال غزة
 االجتماعية

قائمة الحرية و العدالة 
 االجتماعية و مستقل

ة مساء قام مجموعة من الشباب بلصق صور المرشح يونس الكتري في تمام الساعة الثامن
وكذلك قائمة الحرية و العدالة االجتماعية على جدران عيادة مشروع بيت الهيا ويعد هذا خرق

 .في الدعاية االنتخابية

 حرآة فتح حركة فتحشمال غزة

ت شوارع المدينة  األشخاص وجابباأللفحركة فتح في بيت الهيا مسيرة حاشدة يقدر نظمت 
 ضد حركة حماس وقاموا بتشهير وقذف من بعض المرشحين تبالهتافاردد أنصار الحركة 
 حركة حماسأخطاءوقاموا بعرض بعض ....... " يا مشير يا صغير " -مثل مشير المصري 

 . شخص في جباليا24ول عن قتل ئمن المس" بطريقة مباشرة وغير مباشرة مثل 

 قائمة الطريق الثالث يق الثالثقائمة الطرشمال غزة

قام مجموعة من شباب بلصق صور على حائط مسجد الشيخ سعد في بيت الهيا لصالح قائمة 
 وأيضاً الطريق الثالث وكذلك صور المرشح سالم فياض ويعد هذا حرق في الدعاية االنتخابية

 .على جدران عيادة شهداء مشروع بيت الهيا 

  صور رمضان طنبور على عيادة بيت حانونإلصاق مستقل تقلرمضان طنبور المسشمال غزة

  بوسترات على حائط عيادة بيت حانونإلصاق قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغير و شمال غزة

  بوسترات على عيادة بيت حانونإلصاق حرآة فتح قائمة حركة فتحشمال غزة

 لتغيير و اإلصالحقائمة ا اإلصالحقائمة التغير و شمال غزة
اق بوسترات على قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في ص بالاإلصالحقامت قائمة التغير و 

 9.00شارع الوزير الساعة 

  المستقلطنبورهالساق صور المرشح ربيع المصري على صور المرشح رمضان  مستقل ربيع المصريشمال غزة

 مال عبد الناصر أبو حبل المرشح المستقل على صور رمضان طنبورةالساق بوستر ج مستقل جمال عبد الناصرشمال غزة

+ قائمة حركة فتح + قائمة البديل شمال غزة
 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى

 قائمة البديل
 الواقعة في القرية األساسيةشعارات على الجدار الخارجي لمدرسة حمزة بن عبد المطلب 

 ائمة حركة فتح وقائمة الشهيد أبو علي مصطفى البدوية تعود لكل من قائمة البديل و ق

 حرآة فتح حركة فتحشمال غزة
 من حركة فتح بكتابة على جدران بلدية بيت الهيا من الجهة الشمالية للبلدية وكما أبناءقام 

 قاموا بكتابة على مركز شرطة بيت الهيا

 مستقل يوسف محمد عثمانشمال غزة
لمقر االنتخابي ليوسف محمد عثمان عند جوار الجرن  ونص عند ا2*2تعليق صورة كبيرة 

 ساعات قبل الموعد المحدد بعشرة أيالساعة الثانية ظهرا 

 تم إلصاق صور على حائط مركز الشرطة على الجهة الشرقية قائمة البديل  يونس الكتري-قائمة البديل شمال غزة

  طالبأبيلصقات على جدار مسجد علي بن تم إلصاق م قائمة الطريق الثالث الطريق الثالثشمال غزة

 قائمة التغيير و اإلصالح  والتغييراإلصالحقائمة شمال غزة
 والتغيير بتمزيق صور لمرشحياإلصالحشاهد بعض المواطنين عدد من الذين يعملون لقائمة 

 ومن ثم وضع صور لمرشحي القائمةإعالنيةالجبهة الشعبية في شارع الواد وذلك عن لوحات 

قائمة التغيير و اإلصالح و  اإلصالحقائمة فتح،قائمة التغيير وشمال غزة
 حرآة فتح

 قام أنصار كل من قائمتي 2/1/06في حوالي الساعة العاشرة مساء من يوم االثنين الموافق 
 خاص أو وفتح بدهان الجدران وتخصيصها لهم من خالل كتابة خاص بفتح اإلصالحالتغيير و

 ذلك وكما قامت قائمة التغيير أولى اآلخرين استخدام هذا الجدار بحماس حتى يقطعوا ع
 يوم االثنين أنيذكر . قد بدآ  ارات وكان موعد الدعاية االنتخابيةع بكتابة بعض الشاإلصالحو

بيوم واحد وبذلك تعتبر قائمة التغيير  هو اليوم الذي يسبق موعد بدء الدعاية االنتخابية
 2/1/06من مساء يوم االثنين الموافق  نتخابية باشرت دعايتهم االاإلصالحو

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالثشمال غزة
قام عدد من األشخاص الذين يعملون لصالح قائمة الطريق الثالث بوضع صور القائمة فوق 

 . في شارع الوادإعالنيةصور المرشح الدكتور كمال الشرافي وذلك على لوحات 

شمال غزة
 - والتغيير اإلصالح -مة البديل قائ
رمضان *حرية واالستقالل المرشح ال

 *بورةنط

 قائمة البديل

والمرشحون في منطقة بيت الهيا بممارسة الدعاية  قامت الهيئات الحزبية والقوائم االنتخابية
 من ساعة، وبذلك تكون هذه القوائم والمرشحين أكثرقبل الموعد المحدد بحوالي  االنتخابية

 إلى ذلك قامت قائمة إضافة. فيما يتعلق بموعدها ذكورين قد خالفوا قانون الدعاية االنتخابيةالم
البديل بالكتابة على جدران البلدية والعبادة وقام بعض المرشحون بإلصاق صورهم على 
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 .المساجد والعيادات الحكومية

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير وشمال غزة

 بتعليق يافطة بالستيكية على الشارع العام وكان اإلصالحشباب لصالح قائمة التغيير وقاموا 
 لليافطة على جدار المسجد والطرف الثاني في الجهة المقابلة ويعد هذا في قانون األولطرف 

 االنتخابات خرق في الدعاية االنتخابية

 مستقل رمضان طنبورةشمال غزة

 على باب المسجد والطرف الثاني في الجهة األول، الطرف قام شباب بتعليق يافطة قماش 
يافطة المسجد وكذلك على الجدار  المقابلة وكذلك قاموا بلصق صورة رمضان طنبورة على

 ويعتبر هذا خرق في الدعاية االنتخابية

 مستقل ربيع المصريشمال غزة

يادة شهداء مشروع بيتقام شباب بممارسة الدعاية على جدران مسجد سليم أبو مسلم وكذلك ع
الهيا وقام الشباب بلصق الصور والكتابة على جدران العيادة المذكورة لصالح المرشح ربيع 

 .المصري

 قائمة التغيير و اإلصالح قائمة فتح+  والتغيير اإلصالحقائمة شمال غزة
ة بيت  والتغيير على جدران مسجد عبد اهللا عزام في غرباإلصالحتم كتابة شعارات لقائمة 

 حانون كما قامت قائمة فتح بلصق صور للقائمة على جدران نفس المسجد في نفس المنطقة

 المرشح - الثالث قائمة الطريقشمال غزة
 شرافيلالمستقل كمال ا

 قائمة الطريق الثالث

 يعملون لقائمة الطريق الثالث بوضع صور للقائمة على مسجد عبد اهللا عزام أفرادقام بعض 
 بوضع صور للمرشح المستقل الدكتور كمال الشرافي آخرونت حانون كما قام في غربة بي

 على جدران مسجد عبد اهللا عزام في نفس المكان

شمال غزة
 قائمة القائد أبو العباس -قائمة البديل 

 المرشح عبد الرحمن جمعة وخليل -
 عمر

 قائمة البديل

كذلك يوجد لهم صور على جدران يوجد لهم صورة على جدران العيادة مشروع بيت الهيا و
مسجد سليم أبو مسلم ، عبد الرحمن جمعة وخليل عمر لم يوجد لهم صور على جدران المسجد

 ).مشروع بيت الهيا(ولكن يوجد لهم صور على جدران العيادة 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير وشمال غزة
بيت الهيا في منطقة م وكذلك بجوار عيادة شهداء  العزأولوادعاية انتخابية بجوار مسجد 

  المذكورةاألماكنالشيماء حيث قاموا بكتابة على الجدران بجوار 

شمال غزة
عبد الرحمن ، عمر خليل عمر، 

رمضان طنبورة، يونس الكتري، سمير
 شعالن، قائمة فلسطين المستقلة

 قائمة فلسطين المستقلة 

ن مسجد أبو الخير الكائن في حي الجرن بجباليا البلد في استخدم المرشحون المذكورين جدرا
 إلصاق صورهم على جدران المسجد

 مجهولة مجهولشمال غزة
صور المرشح عبد الرحمن جمعة وعمر خليل عمر وسمير شعالن ممزقة على جدران مسجد 

 أبو الخير الكائن في حي الجرن جباليا البلد

 وجود ملصق لعز الدين أبو العيش تم لصقه على صورة يونس الكتري مستقل عز الدين أبو العيششمال غزة

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير وشمال غزة

 النطالقاألول والذي يمثل اليوم 3/1/06في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الثالثاء الموافق 
ن خالل إلصاق مرشحيها عن دائرة شمال ماإلصالح قائمة التغيير وتتجاوز الدعاية االنتخابية

ومدرسة بنات جباليا ) الحكومية(جدران مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات  غزة على
 االبتدائية ج التابعة للوكالة 

 حرآة فتح قائمة حركة فتحشمال غزة
قابل  على مبنى الكيالني ماإلصالحم لصقه على ملصق لقائمة التغيير وتملصق لحركة فتح 

 .2حارة النادي بلوك 

ربيع + قائمة فلسطين المستقلة شمال غزة
 قائمة الحرية واالستقالل+ المصري 

 قائمة فلسطين المستقلة 
لمرشح رمضان طنبورة ل ،ودعايةدعاية على جدران عيادة مركز شهداء مشروع بيت الهيا 

 على البلدية بيت الهيا وكذلك المرشح سمير شعالن 

 حرآة فتح ئمة فتحقاشمال غزة

أثناء مسيرة حاشدة لحركة فتح قام احد القائمين على المسيرة بالهتاف على الميكروفون ضد 
 شهيدا وعشرات الجرحى 20حماس، وذكر المشاركين بمجزرة جباليا التي راح ضحيتها 

 ووصف احد قيادات حماس بالزنديق

 طين المستقلة قائمة فلس )البرغوثي(قائمة فلسطين المستقلة شمال غزة
الطريق + ليونس الكتري   على الدعاية االنتخابيةهم لصقتملصق لقائمة فلسطين المستقلة 

 الثالث منطقة دوار الهوجة

 قائمة فلسطين المستقلة  فلسطين المستقلةشمال غزة
 ملصق لقائمة الطريق الثالث بجوار فوق هثم لصق) البرغوثي(ملصق لفلسطين المستقلة 

 لفاءصيدلية الخ

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير وشمال غزة

 بإلصاق صور اإلصالحلقائمة التغيير و  على الدعاية االنتخابيةالقائمينقام أنصار حماس 
 عن دائرة شمال غزة على جدران مسجد خالد بن الوليد اإلصالحمرشحين قائمة التغيير و

 الكائن في حي الصفطاوي

شعارات للقائمة على جدران مدرسته احمد الشقيري الواقعة في أبراج العودة ووجود شعارات  قائمة البديل ئمة البديلقاشمال غزة
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 ).المستقل يونس عثمان(على نفس جدران المدرسة للمرشح 

شمال غزة
،فتح ، اإلصالحقائمة التغيير و

رمضان (البديل،فلسطين المستقلة 
 )طمبورة

ح و قائمة التغيير و اإلصال
 فتح و المستقلة و مستقل

استخدم المرشحين القوائم المذكورين جدران عيادة شهداء جباليا الحكومية في دعايتهم 
 من خالل إلصاق الصور وكتابة الشعارات االنتخابية

شمال غزة

فلسطين المستقلة -التغيير واإلصالح
-رمضان طنبورة-ربيع المصري

البديل وعمر خليل عمر وعبد الرحمن 
 عةجم

قائمة التغيير و اإلصالح و 
البديل و مرشحو الجبهة 
الشعبية على الدوائر و 

 مستقلين

 ة يافطة على عرض الشارع في منطقة المنشية بجوار مسجد مصعب بن عميروضع صورو
 .في بيت الهيا

شمال غزة
 فتح،البديل، اإلصالحقائمة التغيير و

فلسطين المستقلة رويدة حمد شعالن ، 
 الرزاني

ئمة التغيير و اإلصالح و قا
فلسطين المستقلة و مستقلين

من خالل إلصاق  زالة الثانوية في دعايتهم االنتخابية غاستخدم جدران مدرسة شادية أبو
 صورهم وتفردت فتح بكتابة الشعارات على الجدران

 حرآة فتح قائمة فتحشمال غزة
رات تدعو فيها الناخبين بالتصويت  االبتدائية بكتابة الشعاحفصةاستخدمت فتح جدران مدرسة 

 لهم

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير وشمال غزة
 جدران مسجد أبو بكر الصديق الكائن في جباليا البلد في اإلصالحاستخدمت قائمة التغيير و
 من خالل إلصاق صور المرشحين على جدران المسجد دعايتها االنتخابية

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحلتغيير وقائمة اشمال غزة

 صور مرشحين قائمة علقت  6/1/2006 مساء من يوم الجمعة الموافق 8في تمام الساعة 
 وقاص الكائن في أبي عن دائرة شمال غزة على جدران مدرسة سعد بن اإلصالحالتغيير و

 تالى الشعارإ إضافةحي الصفطاوي 

 مجهول شمال غزة
ج ممزقة لقائمة فلسطين المستقلة ،, ب ,  أ واإلعداديةرس البنات االبتدائية  جدران مدا صور

 دون معرفة من قام بذلك

شمال غزة
سمير شعالن، يونس الكتري، قائمة 
المستقل رمضان طمبورة ومحمود 

 جمعة

 مستقلون

وذلك بإلصاق صورهم على  استخدم المذكورين جدران مسجد الصديق في دعايتهم االنتخابية
 .جدران المسجد

 قائمة البديل قائمة البديلشمال غزة

المكتوبة على حائط مدرسة البنات مقابل الشئون  قامت قائمة البديل بشطب الدعاية االنتخابية
االجتماعية القديمة والتي تتبع المرشح عبد الرحمن جمعة حيث تم شطبه دعاية عبد الرحمن 

 ديلابة عليها لصالح قائمة البتجمعة وثم الك

  المرور في دوار الترنسإشارة ملصقات للمرشح سمير شعالن موضوعة على وضع مستقل سمير شعالنشمال غزة

  المرور في دوار الترنسإشارةملصقات للمرشح رمضان طمبورة ثم وضعها على ضع و مستقل رمضان طمبورةشمال غزة

 قائمة البديل قائمة البديلشمال غزة
على حائط البريد ) البرغوثي( على قائمة فلسطين المستقلة هديل ثم لصقوجود ملصق لقائمة الب

 بمخيم جباليا

 مستقل النعسمير ششمال غزة
دعايات انتخابية للمرشح سمير شعالن ملصقة على دعاية قائمة الطريق الثالث في منطقة سوق

 عمار الحكلوت جباليا القديم مقابل أبو

 قائمة البديل )الديمقراطيةالجبهة (قائمة البديل شمال غزة
ملصق لقائمة البديل تم إلصاقه على دعاية المرشح المستقل يونس الكتري وذلك في شارع 

 التلولي مقابل محالت التلولي

 قائمة الطريق الثالث قائمة الطريق الثالثشمال غزة
 خابيةساللم بعرض الدعاية االنت+ بنقل ملصقات ) احمر(قامت سيارة عسكرية برقم سلطة 

 مقر قائمة الطريق الثالث وقامت بتفريغ المعدات داخل مقر الطريق الثالثأماموقامت بالتوقف 
 قبل الموعد المحدد بساعتين قامت معظم القوائم والمرشحين بممارسة الدعاية االنتخابية معظم القوائم معظم القوائمشمال غزة

قائمة فلسطين المستقلة ، المرشحة شمال غزة
  قائمة البديل-) رويدة حمد(تقلة المس

 قائمة فلسطين المستقلة 
وذلك بإلصاق صورهم وكتابة شعاراتهم الدعائية  استخدم مدارس الوكالة بدعايتهم االنتخابية

 على الجدران

 مستقل المرشح حسن الكاشف غزة
ور للمرشح حسن الكاشف بإلصاق صور المرشح على ص قام العاملون في الدعاية االنتخابية

ملصقة تابعة لمشرحين جبهة التحرير العربية وذلك على جدار برج الجوهرة في شارع الوحدة

 قائمة فلسطين المستقلة  قائمة االستقالل الجبهة العربية غزة
عز ( إلى شارع الشفا إضافةتم إلصاق صور دعائية للجبهة العربية في شارع القدس المفتوحة 

 ).الدين القسام

 مستقل باح صقرالمرشح مص غزة
 صباحا قام عدد من الشبان العاملين في الدعاية االنتخابية12:30 في الساعة 3/1/2006في 

 للمرشح مصباح صقر بإلصاق صور المرشح على جدران مستشفى العيون الخارجية
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 قائمة مرشحين جبهة التحرير العربية غزة
هة التحرير العربية بإلصاق صور الدعايةلقائمة مرشحين جب قام العاملون في الدعاية االنتخابية

 يفوق صور ملصقة على حائط برج الجوهرة للمرشح فؤاد الشوبك االنتخابية

 مستقل المرشح كمال الدحدوح غزة
للمرشح كمال الدحدوح بإلصاق صور   من العاملين في الحملة االنتخابيةأشخاصقام عدة 

  البديلالمرشح فوق صور أخرى ملصقة على الحائط لقائمة

 مستقل المرشح جمال أبو كاشف غزة
للمرشح جمال أبو كاشف بإلصاق صور للمرشح جمال أبو  قام العاملون في الدعاية االنتخابية

 كاشف فوق صور ملصقة على الحائط الشمالي لوكالة الغوث وتابعة لجبهة التحرير العربية

 مستقل المرشح كمال أبو قمر غزة

 أبو لللمرشح كما د من الشبان الذين يعملون في الدعاية االنتخابية قام عد4/1/2006في يوم 
 والتغيير وذلك في اإلصالحقمر بإلصاق صور للمرشح فوق صور دعائية لمرشحين قائمة 

 شارع النصر قرب أبراج المقوسي على اللوحة الدعائية

 شعبية الجبهةال ذو الفقار سويرجو غزة

للمرشح ذو الفقار سويرجو  ملين في الدعاية االنتخابية قام عدد من العا2/1/2006في يوم 
بثالث بإلصاق صور المرشح على الجدران مقابل مستشفى الشفاء قبل موعد الدعاية االنتخابية

 .ساعات

 مستقل المرشح المستقل بدر ياسين غزة
شارعقام عدد من الشباب بإلصاق صور المرشح بدر ياسين في تمام الساعة التاسعة مساء في 

 بثالث ساعات جامعة القدس المفتوحة في حي النصر وذلك قبل بدء موعد الدعاية االنتخابية

 تعليق صور خاصة بالمرشح في منطقة الشاطئ مستقل  مرشح مستقل-موسى الغول  غزة

 إلصاق الصور على إشارات المرور شعبيةالجبهة ال ذو الفقار محمد سويرجو غزة

 مستقل د الصايغالمرشح المستقل عما غزة
تم إلصاق صور المرشح عماد الصايغ على طول شارع الشفا من العيون في شارع حميد 

 .الشاطئ

قائمة الحرية و العدالة  قائمة الحرية والعدالة واالجتماعية غزة
 االجتماعية

 توزيع صور خاصة بمرشحي القائمة على الطالب داخل حرم الجامعةبقام أنصار القائمة 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحة التغيير وقائم غزة
من خالل خطبة صالة الجمعة   الدعاية االنتخابيةبإثارة اإلصالحقام أنصار قائمة التغيير و

 داخل المسجد بصريح العبارة مع وجود بعض المسميات التي ذكرت من خالل الخطبة

 كتابة الشعارات على جدران المسجد الغربي حقائمة التغيير و اإلصال )حماس( والتغيير اإلصالحقائمة  غزة

 الوطني للعدالة و االئتالفاالئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية غزة
 "وعد " الديمقراطية 

قام أنصار القائمة بلصق صور وشعارات فوق صور وشعارات مرشحين مستقلين على حائط 
 .المجلس التشريعي

 حرآة فتح قائمة حركة فتح غزة
محمد الغندور من سكان حي الصبرة بتمزيق وشطب وتخريب صور لقائمة التغيير مدعوقام ال

 )فتح وبس والباقي نصابين وحرمية( حيث قال اإلصالحو

 قائمة التغيير و اإلصالح  و التغيراإلصالح غزة
قامت قائمة اإلصالح و التغير بوضع شعارات كبيرة وصور لها على مسجد بئر السبع في 

 نالشيخ رضوا

  مرشحوا حركة فتح كلهم حرامية ويسعون للكراسيأنحيث قالوا  قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحالتغير حركة حماس  غزة

  بتمزيق لوحات كبيرة معلقة وتمزيقها مجموعة من عناصرها ليالًقام  حرآة فتح حركة فتح غزة

لة قائمة الحرية و العدا قائمة الحرية والعدالة االجتماعية غزة
 االجتماعية

 قام أنصار القائمة بتوزيع صور خاصة بمرشحي القائمة على الطالب داخل الجامعة

  عناصرها بتوزيع ملصقاتهم الدعائية في داخل مستشفى الشفاء بغزةقام أنتصارها قائمة البديل قائمة البديل غزة

 صق صور مرشحهم فوق صور لمرشحين آخرين وعناصر المرشح بلأفرادقام  مستقل إسماعيلبدر / المرشح المستقل غزة

 لصق ملصقات على جدران وزارة البريد قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و غزة

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و غزة
قام أنصار هذه القائمة بوضع صور خاصة بمرشحيهم فوق صور خاصة بحركة فتح مما أدى 

  بينهمباأليدي شجاروث إلى حد

 . بنزع ملصقات ويافطات للمرشح الدكتور مصطفى البرغوثي أنصارها قام حرآة فتح قائمة فتح غزة

 مستقل احمد نمر المزيني غزة
شفى وذلك في قسم االستقبال ستقام أنصار المرشح بوضع صورة خاصة بالمرشح داخل الم

 )التحويلة(

 حرآة فتح حركة فتح غزة
زياد أبو عمرو وناهض لتابعة  وعة منها بمزق بوسترات معلقة على حبال الكهرباءقامت مجم

 الريس

 حرآة فتح قائمة حركة فتح غزة
 بتعليق شعارات خاصة بحركة فتح وكان 8 يقومون في تمام الساعة أشخاصحيث كان هناك 

 في منطقة الشاطئ M165 يحمل سالح من وآخراحد هؤالء بحمل سالح من نوع مسدس 
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 بالقرب من السوق

 قام بتوزيع سيرة ذاتية على العامة قبل موعد الدعاية بيوم وذلك في منطقة السرايا  مستقل المرشح مروان كنفاني غزة

 مستقل حمزة البلتاجي غزة
قام أنصار المرشح بلصق صورة خاصة بالمرشح حمزة البلتاجي فوق صور المرشح ناهض 

 آل دغمش في شارع المغربيمنير الريس وذلك بالقرب من منطقة 

 بالقرب من مسجد حمزةاإلصالحقام أنصاره بلصق صور فوق صور خاصة بقائمة التغيير و مستقل مصباح صقر غزة

 مستقل  ياسينإسماعيلالمرشح المستقل بدر  غزة
قامت مجموعة من األشخاص بلصق صور خاصة بالمرشح بدر ياسين وذلك يوم األحد 

 داخل مشفى الشفا على الحائط الغربي وذلك 8/1/06 الموافق

 .قام وكالء المرشح مصباح صقر بإلصاق ملصقاتهم فوق ملصقات الطريق الثالث مستقل مصباح صقر غزة

 .تمزيق صور وملصقات المرشحين مثل فلسطين المستقلة و المرشح موسى الغول مجهول لم يتم التعرف على مرتكب الفعلة غزة

 لتغيير و اإلصالحقائمة ا فرج الغول غزة
 وهو الشعار األمينخذ يحث الناس على االنتخابات و انتخاب القوي أقبل موعد االنتخابات 

 .اإلصالحالذي ترفعه قائمة التغير و 

 غزة
شخص ينتمي للجبهة (قائمة البديل 

 )الديمقراطية
 قائمة البديل

ا مصباح صقر يوم وقفة قام هذا بالسب على المرشح المستقل مصباح صقر أثناء جولة قام به
 عيد األضحى

 مستقل ماضي محمد إبراهيم غزة

 ماضي قاموا بإلصاق صور المرشح التابعين له على إشارات المرور في قام انصارمحمد
منطقة حمامة كما فعل أنصار المرشح المزيني وفي بعض المناطق نجد الصورتين على 

 إشارات المرور

 حرآة فتح قائمة فتح غزة

ور فوق صور المرشحين وتعليق رايات فوق رايات حماس والجبهة والجهاد إلصاق ص
 في المنطقة مع وجود بعض التدخالت في حق بعض التنظيمات األخرى لمسح بعضاإلسالمي

 .الشعارات لحماس مثال قرب مسجد الرضا وعليين في الزيتون

 رورإلصاق صور على إشارات الم شعبيةالجبهة ال عايش على العكشية غزة

 إلصاق صور على إشارات المرور شعبيةالجبهة ال رباح حسن مهنا غزة

 مستقل  ياسينإسماعيلبدر  غزة
في مساء يوم الثالثاء قام أنصار المرشح بدر ياسين بإلصاق صور المرشح على جدران مسجد

 صالح الدين من الداخل والخارج و بإلقاء منشورات دعائية داخل المسجد

 إلصاق صور المرشح على جدران مسجد صالح الدين األيوبي في منطقة الزيتون  مستقل هللا الحشامسامي عبد ا غزة

  مسجد كاتب والية بجوار الكنيسة الموجودة في نفس الشارعرإلصاق صور المرشح بجوا مستقل سامي عبد اهللا الحشام غزة

 حرآة فتح حركة فتح غزة
ملصقات القائمة على صور وملصقات للمرشحقام مجموعة من أنصار قائمة فتح بلصق صور 
  بريكة فتحي

 مستقل زياد أبو عمرو. د غزة
 منشورات وإلصاق صور على جدران مسجد صالح الدين بإلقاءقام أنصار المرشح المذكور 

 األيوبي 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحالتغيير و غزة
ة البديل مقابل جامعة القدس المفتوحة  بمسح شعار خاص بقائماإلصالحقامت كتلة التغيير و

 *.اإلصالحالتغيير و*وكتابة شعار خاص بالقائمة 

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحالتغيير و غزة
 داخل مسجد مرج اإلصالحدعوة للخروج في مسيرة لدعم قائمة التغيير و(تعليق بوستر 

 )لحركة حماس  الدعاية االنتخابيةإطارالزهور في 

 كتابة ولصق صور وشعارات على جدران مركز الشجاعية حرآة فتح ئمة فتحقا غزة

 مستقل المرشح المزيني غزة
قام أنصار المرشح المزيني بلصيق ملصقات وصور المرشح على إشارات المرور في منطقة 

  المرور بالكاملإشاراتالزيتون حيث هذه الصور اخفت 

  صور المرشح على إشارات المرور في منطقة دولة شارع صالح الدينإلصاق شعبيةالجبهة ال محمد محمد ماضي غزة

 مستقل المرشح فضل أبو هين غزة
 منشورات صريحة تطلب من كل من يقرأها بان بإلقاء المرشح فضل أبو هين أنصارقام 

 ينتخب المرشح فضل أبو هين 

  خاصة بالحركة بطلق عيار نار في الهواءقام المدعو بالل عوض أثناء قيام بلصق ملصقات حرآة فتح حركة فتح غزة

 تم توزيع سيرة ذاتية له داخل جامعة األقصى مستقل مروان كنفاني غزة

 تم توزيع سيرة ذاتية له خاصة به في داخل أسوار جامعة األقصى مستقل ماضي محمد إبراهيم غزة

 رها الخاصة بها فوق صورة لقائمة الطريق الثالثقامت هذه بوضع بعض صو قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحالتغيير و غزة
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 مستقل المرشح ناهض الريس غزة
 المرشح ناهض الريس بتعليق الكثير من اليافطات والصور وبالنسبة للصور قاموا أنصارقام 

 إلصاقها فوق صور مرشحين آخرين من فصائل وقوائم أخرى 

 كتابة على جدران المسجد العمري الكبير بغزة ولصق ملصقات على جميع جدرانه حقائمة التغيير و اإلصال اإلصالحقائمة التغيير و غزة

 جهاد بمنطقة الدرج  مركز أبوانالكتابة على جدر حرآة فتح حركة فتح غزة

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و غزة
س وملصقات قاموا بشطب ملصقات وشعارات للمرشح صائب العاجز وكتابة شعارات لحما

 بدل منها

 قائمة التغيير و اإلصالح اإلصالحقائمة التغيير و غزة
قاموا بلصق صور وكتابة شعارات فوق صور وشعارات المرشح مصباح صقر بالقرب من 

 مدرسة الزهراء

 قائمة التغيير و اإلصالح )حماس (اإلصالحقائمة التغيير و غزة
 الشافعي بعسقولة حيث كل جدرانه ماماإلالكتابة على جدران المساجد وخصوصا مسجد 

 .اإلصالحالخارجية ملئت بالشعارات التابعة لقائمة التغيير و
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  االنتخابات وحملة المركز في صـور
  

         
  مراقبي البعثة االوروبية للرقابة ع
  لى االنتخابات خالل زيارتهم للمركز

  

       
  سة في االنتخابات التشريعيةمناظرةنظمها المركز بين القوائم المتناف

 

  
  مراقبي بين مركز الميزان لحقوق اإلنسان في دائرة رفح االنتخابية
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  استمرار الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع أنحاء مختلفة من دوائر قطاع غزة االنتخابية

  
 


