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نادر سعيد،  أو . من أجل المزيد من التفاصيل والمعلومات الرجاء االتصال بمنسق الفريق، مدير البرنامج د

 .د المجيد، على العناوين المرفقة أو مراجعة صفحتنا اإللكترونيةبمنسق االستطالعات السيد أيمن عب
 

من أجdل   . اآلراء الواردة في النتائج تمثل آراء أفراد العينة وال تمثل رأي جامعة بيرزيت أو برنامج دراسات التنمية أو لجانه                  
 .جمهوري الدولي لدعمهنتقدم بالشكر للمعهد ال. المزيد حول المنهجية، الرجاء مراجعة صفحتنا اإللكترونية

 
 

 
 النتائج الرئيسية

% 78يقل دخل حيث :  في األراضي الفلسطينيةاستمرار تدهور األوضاع المعيشية •
لكل فرد $ 1.9أي ما يعادل (شهريا $ 385من األسر الفلسطينية المستطلعة عن 

 ).ا فرد6.7يوميا ألسرة تتكون من 
وقف إسرائيل للعنف ضد بشرط ة أهداف مدنية إسرائيلي العمليات ضد تأييد لوقف •

 .%)67(الفلسطينيين 
، بينما )جيد(يعتبرون أداء حكومة أحمد قريع %) 23( من ربع المستطلعين لأق •

 .ضعيف% 33متوسط و% 30يعتبره 
للتشريعية، % 66للرئاسية، % 75(استعداد واسع للمشارآة في االنتخابات  •

 ).للمحلية% 72و
 .ن االنتخابات وآليات التسجيلنقص آبير في المعلومات حول قانو •
 . تتابع األخبار حول موضوع االنتخاباتال%) 54( غالبية •
من المستطلعين أن ياسر عرفات هو الشخص األآثر تأهيال لقيادة % 57يعتقد  •

 .   الشعب الفلسطيني ومن الممكن ترشيحه لمنصب رئاسة السلطة
 %)19 (و ،%)17(لمجلس التشريعي لحاليين في ااأقلية ستصوت لألعضاء  •

  . لألعضاء الحاليين في المجالس المحلية
هم سيصوتون لمرشحين أآفياء بغض النظر نبأ%) 70( أغلبية المستطلعين صرح •

 .عن مواقفهم السياسية أو قربهم من السلطة أو المعارضة
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 . %)97 (العامل األآثر أهمية عند اختيار المرشح) النزاهة(األمانة والصدق  •
ستطلعين النظام المختلط آنظام انتخابي يمكن إتباعه في من الم% 35يفضل  •

 ونظام ،نظام األغلبية البسيطة% 32، ويؤيد انتخابات المجلس التشريعي القادمة
 %.20التمثيل النسبي 

 تكون فيه السلطة والصالحيات ا رئاسيايفضلون نظام%) 61(أغلبية المستطلعين  •
 %. 39لماني ، ويؤيد النظام البر رئيس الدولةمن اختصاص

لتخص��يص مقاع��د %) 65(تراج��ع ف��ي االس��تعداد النتخ��اب النس��اء، وتأيي��د الغالبي��ة    •
 .للنساء في المجلس التشريعي

فتح في حال إجراء حرآة آتلة بأنهم سينتخبون من المستطلعين % 38 صرح •
  %.20 بينما سينتخب آتلة حرآة حماس ،االنتخابات

 
 .لمعيشية للسكان في األراضي الفلسطينية تدهور األحوال ااستمرار: الجزء األول

شddهريا، مddن $ 160لسddطينية المسddتطلعة عdن  مddن األسdر الف % 38يقdل الddدخل الشdهري لddـ   -
 .ال يوجد لديهم أي مصدر دخل% 9بينهم 

أي مdا  (شdهريا   $ 385ن  من األسر الفلسطينية المسdتطلعة عd      % 78بشكل عام، يقل دخل      -
 ). فرد6.7لكل فرد يوميا ألسرة تتكون من $ 1.9يعادل 

مdن المسdتطلعين وضdع أسdرهم االقتصdادي علdى أنdه سdيء أو سdيء جddدا،          %38وصdف   -
% 19، وبالجيddد أو الجيddد جddدا %44بينمddا وصddف وضddع أسddرهم االقتصddادي بالمتوسddط 

 . منهم
 

 وتأييد مشروط لوقف العمليات،  لحكومة أحمد قريعمختلطتقييم : الجزء الثاني
وقيمddه مddن المسddتطلعين أداء رئddيس الddوزراء الفلسddطيني أحمddد قريddع بالجيddد،   % 25قddيم  -

  .من المستطلعين% 30بينما قيم أداءه بالضعيف ، %30بالمتوسط 
% 33 بالضddعيف فيمddا قddيم أداءهddا، %30وبالمتوسddط ، %24وقddيم أداء حكومتddه بالجيddد  -

 .لمستطلعينمن ا
- ddد غالبيddة  %) 67( ةتؤيddت موافقddرائيليين، وآانddدنيين اإلسddد المddات ضddف العمليdd51وق %

فيمdا  . منهم مشروطة بالموافقة اإلسdرائيلية علdى وقdف العنdف ضdد المdدنيين الفلسdطينيين                
 . من المستطلعين% 29العمليات هذه عارض وقف 

 
  المقترحةاالنتخابات الفلسطينيةالموقف من  :الجزء الثالث

  لمعرفة حول االنتخابات الفلسطينيةاتوفر المعلومات و .1
بdأنهم ال يقومdون بمتابعdة مdا يdرد مdن       %) 54( أغلبيdة الجمهdور المسdتطلع      صرح -

 %.  46أخبار حول االنتخابات، بينما يقوم بالمتابعة 
محطات التلفزة الفلسطينية آوسdيلة إليصdال       %) 57(وتفضل األغلبية المستطلعة     -

% 9، و مdنهم اإلذاعdة   % 21 بينمdا يفضdل      ات، االنتخابd  حdول األخبار والمعلومات   
 .  الصحف المحلية

علddى األخبddار حddول األحddداث    مddن المسddتطلعين  % 74وبشddكل أساسddي يحصddل    -
  .الجارية من التلفزيون

أنه ال تتوفر لdديهم معرفdة بآليdة تسdجيل           %) 72(آما صرحت أغلبية المستطلعين      -
 . الناخبين لالنتخابات المتوقعة

 :آما ال تتوفر معلومات -
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مdن المسdتطلعين حdول محتdوى قdانون انتخابddات      % 78لdدى   •
 .الرئاسة

 .حول محتوى قانون االنتخابات التشريعية% 77ولدى  •
 . حول محتوى قانون االنتخابات المحلية% 74ولدى  •

من المستطلعين بأنهم ينوون التسdجيل لالنتخابdات فdي          % 60وبشكل عام، صرح     -
 .   حال بدء عملية التسجيل

 
 

   للمشارآة  واستعدادجراء االنتخابات إلتأييد عال .2
 .إجراء انتخابات رئاسية% 57يؤيد  -
 %.60وترتفع نسبة التأييد إلجراء انتخابات تشريعية إلى  -
 %.  69بينما ترتفع نسبة التأييد إلجراء انتخابات محلية إلى  -
 :آاآلتيلمشارآة في االنتخابات، فقد آانت  حول توجهات المستطلعين لماأ -

 . في االنتخابات الرئاسيةالمشارآةينوون % 75 •
 . في االنتخابات المحليةينوون المشارآة% 72 •
 . في االنتخابات التشريعيةينوون المشارآة% 66 •
أمddا فddي حddال دعddت المعارضddة لمقاطعddة االنتخابddات، قddال        •

من المستطلعين بdأنهم لdن يقdاطعوا بdالرغم مdن دعdوة              % 63
 . المعارضة

 شdddddارآوا فdddddي  مdddddن المسdddddتطلعين بdddddأنهم % 46صdddddرح و •
 .1996االنتخابddات الرئاسddية والتشddريعية التddي جddرت عddام     

مddنهم أنهddم آddانوا تحddت السddن القddانوني    % 29بينمddا صddرح  
  . المسموح للمشارآة في االنتخاب

 
 أغلبية ترى فائدة من إجراء االنتخابات .3

 : يرى المستطلعون أن االنتخابات ستؤدي إلى -
 %)82(جتمع تعزيز شعور المواطن بقيمة دوره في الم •
 %)81(تعزيز سيادة القانون  •
 %)79(تفعيل المشارآة الشعبية  •
 %)77(تمثيل الفئات المهمشة  •
 %)77(تحسين وضع النساء الفلسطينيات  •
 %)76(تحقيق اإلصالح في مؤسسات السلطة الفلسطينية  •
 %)75(تحسين األوضاع االجتماعية  •
 %)75(تحسين األوضاع االقتصادية  •
 %)74(سي إصالح النظام السيا •
 %)72(تعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني  •
 %)71(إنهاء الفوضى والتسيب  •
 %)62(تسريع إقامة الدولة الفلسطينية  •
 %)61(تغيير في القيادة الفلسطينية الحالية  •

 
 بأنه قد يكdون هنdاك دور سdلبي لالنتخابdات يتمثdل فdي مdا                  أخرىبينما ترى أغلبية     -

 : يلي
 تعزيdز الوضddع  - الفلسdطينية الحاليdة   تعزيdز سdيطرة السdلطة    •

 %)66(القائم 
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 %)58(فرض حل سياسي على الفلسطينيين  •
 

 معايير االنتخاب: الجزء الرابع
 توجه نحو التغيير. 1

 بالمقارنdddة مdddع  جdddدد النتخdddاب مرشdddحين وفيمdddا يتعلdddق بتوجهdddات المسdddتطلعين     -
 :الحاليين فكانت التوجهات آاآلتيالمرشحين 

 . لعضوية المجلس التشريعيًا جددسينتخبون أعضاًء% 49 •
 . لعضوية المجالس المحليةًا جددأعضاًءسينتخبون % 53 •

 
مdنهم بأنهdا    % 50صdرح   : وبالنسبة لتوقعات المستطلعين حول نزاهdة االنتخابdات        -

 . من المستطلعين% 34ستكون نزيهة، بينما أعتقد بعدم نزاهتها 
 
 

 :مل في اختيار المرشحينأهم العوا) النزاهة(األمانة والصدق عند المرشح  .2
 في عوامل مرتبطdة بأخالقيdات       ، التي سيستخدمها الناخبون   ،المعاييرترآزت أهم    -

فقد أآد حوالي   . وبرامج المرشحين وسجلهم التاريخي ودورهم في خدمة المجتمع       
دور % 90عامddل مهddم، وأعتبddر أآثddر مddن  ) النزاهddة(أن األمانddة والصddدق % 97

 العلمdddي وبرنامجdddه االقتصdddادي االجتمdddاعي المرشdddح فdddي خدمdddة بلdddده وتحصdddيله
 ).  آما هو موضح في الجدول(عوامل مهمة 

 
 العوامل مرتبة حسب أهميتها

المجموع  العوامل
(%) 

الضفة الغربية 
(%) 

قطاع غزة 
(%) 

 97.4 96.9 97.1 )النزاهة(األمانة والصدق عند المرشح 
 97.0 96.0 96.4 دور المرشح في خدمة بلده

 96.0 93.0 94.2 لعلمي للمرشحالتحصيل ا
برنامج المرشح لحل المشكالت 

 االقتصادية
92.5 93.8 90.6 

برنامج المرشح لحل المشكالت 
 االجتماعية

90.5 91.5 89.0 

 87.3 86.7 86.9 دور المرشح في النضال الوطني
 92.0 81.6 85.8 درجة التدين لدى المرشح

 86.3 85.0 85.5 مواقف المرشح من القضايا السياسية
 47.1 45.1 45.9 االنتماء الحزبي للمرشح
 37.9 32.1 34.3 الحالة المادية للمرشح
 27.0 21.0 23.4 القرابة العائلية للمرشح

 
 ونهالعامdل األهdم مdن العوامdل السdابقة الdذي سdيأخذ             عdن    المسdتطلعين وعند سؤال    -

مانdة والصdدق عنdد    األ (فdتم التأآيdد علdى عامdل     مبعين االعتبdار الختيdار مرشdحيه     
درجdة التdدين    ، ويلdي ذلdك فdي األهميdة          آأهم عامdل  % 46 أختاره، حيث   )المرشح

، والتحصdيل   %)6 (ودور المرشح فdي خدمdة بلdده       ،  %)30حوالي   (لدى المرشح 
لكdل منهمdا، وبرنdامج      %) 5(العلمي للمرشح ودور المرشح في النضdال الdوطني          

 %. 4صادية المرشح لحل المشكالت االقت
بddأهم سيصddوتون لمرشddحين أآفيddاء بغddض   %) 70(غلبيddة المسddتطلعين وصddرح أ -

 بأنهم سيصوتون لمرشحين    منهم% 24بينما صرح   . النظر عن مواقفهم السياسية   
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ن تو سيصdddومبdddأنه% 7أآفيdddاء مقdddربين مdddن السdddلطة الفلسdddطينية، فيمdddا صdddرح     
 .رضةالمرشحين أآفياء مقربين من المع

 
 !!ولكن... قرار االنتخاب قرار شخصي .3

أنهم سيصوتون لمرشحهم المفضل بناء علdى  ب %)56 ( أغلبية المستطلعين رحص -
مdنهم بdأن قdرارهم      % 27قرارهم الشخصي بدون أي تأثير من أحد، بينما صdرح           
مdddن % 17بالمقابdddل صdddرح . سdddيكون شخصdddي ولكdddن بعdddد التشdddاور مdddع العائلdddة

 . لعائلة على قرار اسيتم بناءالمستطلعين بأن القرار 
-   ddؤال المسddد سddول أي وعنddخاصتطلعين حddأثير  األشddه التddر لddار  األآبddى اختيddعل 

، )الddزوج(% 20، بينمddا صddرح )ال أحddد(مddنهم % 45صddرح :  المفضddلمرشdحهم 
بddأن % 5بينمddا صddرح   .)األبنddاء(% 4و، )أحddد األقddارب (% 5، )األب(% 15و

وصرحت نسdب قليلdة     . القرار سيتم بناء على قرار التنظيم السياسي الذي يؤيدونه        
 . األصدقاءبثر بشخصيات قيادية مجتمعية، أو بإمام مسجد أو بأنها تتأ

 
 
 النظام االنتخابي: الجزء الخامس
مddن المسddتطلعين النظddام المخddتلط آنظddام انتخddابي يمكddن إتباعddه فddي  % 35يفضddل  -

نظdام األغلبيdة البسdيطة،      % 32انتخابات المجلس التشريعي القادمة، بينما يفضdل        
  .التمثيل النسبينظام % 20و

مddن المسddتطلعين أن يddتم انتخddاب % 45مddا فيمddا يتعلddق بانتخddاب الddرئيس فيفضddل أ -
 الحصdول علdى أعلdى نسdبة مdن      مdن خdالل  الرئيس بشكل مباشdر مdن قبdل الشdعب      

أيضddا مddنهم االنتخddاب المباشddر مddن قبddل الشddعب    % 41األصddوات، بينمddا يفضddل  
شdddريطة حصdddول المرشdddح لمنصdddب الرئاسdddة علdddى نسdddبة أصdddوات تزيdddد عdddن       

االنتخddاب المباشddر للddرئيس مddن قبddل أعضddاء المجلddس   % 14ويفضddل  .%1+50
 .التشريعي

أنهم يفضلون نظام رئاسي تكون فيه السdلطة     %) 61( أغلبية المستطلعين    رحوص -
مddن المسddتطلعين نظddام  % 39والصddالحيات مddع رئddيس الدولddة، بالمقابddل يفضddل    

تعيينdه مdن   برلماني تكون فيه السلطة والصالحيات مdع رئdيس الdوزراء الdذي يdتم        
 .قبل المجلس التشريعي

أقddرت أغلبيdddة المسdddتطلعين أن تبقdddى أعمddار المنتخبdddين والمرشdddحين لالنتخابdddات    -
عمddر : المختلفddة آمddا هddي مقddرة فddي القddوانين دون إجddراء أي تغيddرات وتعddديالت    

 عمddر الشddخص المؤهddل للترشddيح لمنصddب  ،سddنة18الشddخص المؤهddل للتصddويت 
 للترشddيح لعضddوية المجلddس التشddريعي  عمddر الشddخص المؤهddل، سddنة35الddرئيس 

 ،سdنة 30 عمر الشخص المؤهل للترشيح لمنصب رئيس الهيئdة المحليdة            ، سنة 30
 . سنة25عمر الشخص المؤهل لعضوية الهيئة المحلية 

 
 
 
 
 

  مشارآة النساء في االنتخابات: الجزء السادس
نتخابdات  تنبه النتائج إلى تراجع في االسdتعداد النتخdاب النسdاء وخصوصdا فdي اال                -

 امdddرأة للمجلdddسالتشdddريعية والبلديdddة، حيdddث وصdddلت نسdddبة االسdddتعداد النتخdddاب    
). اآلن% 65مقارنdddة مdddع نحdddو    % (75 إلdddى  1996 قبdddل انتخابdddات   التشdddريعي

    ddرأة للمحليddاب امddتعداد النتخddبة االسddلت نسddت  ووصddس الوقddي نفddى ة فdd65 إل %
د األقdل لdدى فئdة       وقد يعود هذا جزئيا إلdى االسdتعدا       ). اآلن% 52مقارنة مع نحو    (
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مdن عينdة غdزة هdم مdن      % 35الشباب النتخاب النسdاء، فقdد أظهdر االسdتطالع أن       
، وتصdل   18 ألنهم آانوا تحdت سdن        1996الشباب الذين لم يشارآوا في انتخابات       

 فddرص النسddاء ال تddوازي فddرص    ومddع إدراك أن%. 25النسddبة فddي الضddفة إلddى    
 للنسddاء فdddي المجلdddس  يؤيdddدون تخصddيص مقاعdddد % 65 فdddان أآثddر مdddن  الرجddال، 
  ).الكوتا(في المجالس المحلية % 62، والتشريعي

 
  :لالنتخابات المختلفةعند سؤال المستطلعين عن مدى استعدادهم النتخاب النساء 

الضفة الغربية  (%)المجموع  
(%) 

 (%)قطاع غزة 

 ال نعم ال نعم ال نعم 
 44.1 54.8 27.6 70.7 34.2 64.3 االنتخابات الرئاسية 
 54.4 44.6 41.2 56.2 46.5 51.5 االنتخابات المحلية
 59.7 39.0 43.1 54.7 49.8 48.4 االنتخابات الرئاسية

ترشيح امرأة من 
العائلة لالنتخابات 

 المحلية

44.8 52.3 52.3 44.5 33.8 63.9 

تخصيص مقاعد للنساء 
 في المجلس التشريعي

65.3 31.7 69.2 28.1 59.6 36.9 

د للنساء تخصيص مقاع
 في الهيئات المحلية

61.8 35.2 65.5 31.5 56.4 40.6 

 
 تأييد االتجاهات السياسية .4
وصرح . أنهم ليسوا أعضاء في أي من التنظيمات الفلسطينية%) 84(صرحت األغلبية  -

 .بعضويتهم في أحد التنظيمات الفلسطينية% 16
وصرح . يريأنهم ليسوا أعضاء في أي إطار جماه%) 80(آما صرحت األغلبية  -

 .بعضويتهم في أحد األطر الجماهيرية% 20
 على ل السياسية في انتخاب أي من الكتنيتهممن المستطلعين عن عدم % 29وآما عبر  -

 . في حال تم اعتماد قانون قائم على أساس الكتلالساحة الفلسطينية
دى بينما أب، عن استعدادهم النتخاب آتلة تشكلها حرآة فتح% 38 وفي المقابل صرح -

% 7 علىاليسار الفلسطينيآتل  ، وستحظى%21استعدادا النتخاب آتله تشكلها حماس 
  الجهاد اإلسالميأما، األصوات في حال خوضها االنتخابات ضمن آتل منفصلةمن 

 .  من األصوات%5 فستحظى بحوالي
 

بقة، حيث ومن الجدير بالذآر أن التأييد لحرآة فتح آان في تناقص مستمر خالل السنوات السا
33%

14%

30%

17%

26%

19%

23%

19% 20%21%
24%

14%

30%

22%

29%

19%
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35%

آب 2000 تشرين ثاني
2000

شباط 2001 حزيران
2001

تشرين أول
2001

شباط 2003 تموز 2003 تشرين أول
2003

خالل وحماس  فتح تيحرآلالتأييد معدالت 
السنوات الثالث السابقة

  فتح  •
 حماس  •
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، وقد بدأ هذا التأييد 2001في تشرين أول % 20، وأنخفض إلى 2000في آب % 33آان 
وفي . 2003عام الخالل تموز وتشرين أول من % 30باالرتفاع منذ ذلك الوقت حتى وصل نحو 

، وأرتفع إلى 2000في آب % 14آان في تصاعد مستمر حيث آان  المقابل فان التأييد لحماس
، ثم أرتفع إلى 2003في شباط % 14، وعاد إلى االنخفاض إلى 2001أول في تشرين % 21
/ ومن الجدير بالذآر أن االستطالع الحالي ال يسأل حول التعاطف. 2003في تشرين أول % 19

 . ذآورةمل االنتخابية الكت من سينتخب المستطلعون من بين العنالتأييد السياسي، ولكن يسأل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 برنامج دراسـات التنمية
 
 

   ) )11( (  ملحق رقم  ملحق رقم 
  

  1515  ##  نتائج االستطـالعنتائج االستطـالع
  ))استطالع متخصص حول االنتخابات الفلسطينيةاستطالع متخصص حول االنتخابات الفلسطينية((

  

 آانون ثاني، 30 � 28  :العمـل الميـداني 
2004 

  

 18/2/2004  :تاريـخ النشــر
 : حجـم العينــة 

  
1200 

: عدد مواقع العينة 
 

75 
 %3زائد أو ناقص  : ـأ هامش الخطـ
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  مواضيع االستطالعمواضيع االستطالع

  
  االنتخابات الفلسطينيـةاالنتخابات الفلسطينيـة
  األحــوال المعيشـيةاألحــوال المعيشـية

  الحكومة الفلسطينية والعملية السلميةالحكومة الفلسطينية والعملية السلمية
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الضفة الغربية  %المجموع   
% 

قطاع غزة 
% 

 األحـوال المعيشيـة : القسـم األول
 ي الوضع االقتصادي ألسرتك ؟/في الفترة الراهنة آيف تصف .1
 3.7 3.2 3.4 جيد جدًا ) 1

 17.2 14.5 15.6 جيد  ) 2

 45.6 42.2 43.6 متوسط) 3

 18.4 24.9 22.3 سيئ ) 4
 15.1 15.2 15.2 سيئ جدًا) 5
 ؟ )بالشيكل(هو متوسط الدخل الشهري لألسرة  ما .2
 4.4 12.5 9.3 ال يوجد دخل)  1
 32.8 26.5 29.1  شيكل700اقل من ) 2
3(700 -1000 21.3 19.9 23.5 
4 (1001-1700 18.3 17.7 19.1 
5 (1701-2500 12.7 12.1 13.5 
6 (2501-3000 3.7 3.9 3.4 
 3.3 7.2 5.7 3000اآثر من ) 7

 الحكومة الفلسطينية والعملية السلمية : القسم الثاني
يين هناك دعوة من بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية بوقف العمليات ضد المدنيين اإلسرائيل .3
 ين هذه الدعوة؟/ين أم تعارض/، هل تؤيد)48داخل (
 14.0 17.5 16.1 أؤيد) 1
 53.4 49.6 51.1 أؤيد إذا قامت إسرائيل بوقف العنف ضد الفلسطينيين  ) 2
 30.8 27.7 28.9 أعارض  ) 3
 1.8 5.2 3.8 ال رأي) 4
 ؟"بو العالءأ"ما هو تقييمك لألداء العام لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع  .4
 24.1 25.6 25.0 جيد) 1
 28.8 30.9 29.9 متوسط  ) 2
 35.8 26.5 30.3 ضعيف  ) 3
 11.3 17.3 17.9 ال رأي) 4
 بشكل عام ما هو تقييمك ألداء العام للحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة أبو العالء؟ .5
 25.0 22.6 23.6 جيد) 1
 27.0 31.9 30.0 متوسط  ) 2
 37.5 30.0 33.0 ضعيف  ) 3
 10.5 15.5 13.5 ال أعرف) 4

 االنتخابات الفلسطينية: القسـم الثـالث
هناك حديث حول إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية لمنصب الرئاسة ولعضوية المجلس التشريعي : مقدمة

مجموعة من والمجالس البلدية والقروية خالل العام الحالي، حول موضوع االنتخابات هذا نود أن نسألك 
 :األسئلة

 :أوًال معلوماتك العامة حول االنتخابات
 ي بمتابعة ما يرد من أخبار حول موضوع  االنتخابات ؟/هل تقوم .6
 46.6 45.6 46.0 نعم) 1
 53.4 54.4 54.0 ال  ) 2
 ين إنها األفضل بالنسبة لك إليصال أخبار ومعلومات عن االنتخابات؟/أي من الوسائل التالية تعتقد .7
 53.1 58.7 56.5 محطات التلفزيون الفلسطينية) 1
 7.0 10.4 9.0 الصحف المحلية) 2
 25.7 18.4 21.3 اإلذاعة الفلسطينية ) 3
 14.1 12.5 13.2 أخرى) 4
 ي على األخبار حول األحداث الجارية؟/بشكل أساسي، من أي المصادر التالية تحصل .8
 65.6 79.9 74.1 التلفزيون) 1
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 22.1 7.6 13.4 الراديو) 2
 1.4 3.2 2.5 الصحف ) 3
 3.2 3.5 3.4 أفراد العائلة) 4
 4.0 3.3 3.6 األصدقاء) 5
 2.0 1.7 1.9 التنظيم السياسي ) 6
 1.8 0.8 1.2 أخرى) 7
 ن التسجيل ؟/في حال بدء التسجيل للمشارآة في االنتخابات هل تنوي .9
 63.5 58.2 60.3 نعم) 1
 30.9 31.5 31.3 ال) 2
 5.7 10.3 8.4 سأقرر الحقًا  ) 3

 هل لديك معرفة بآلية تسجيل الناخبين لالنتخابات الفلسطينية المتوقعة ؟ .10
 30.9 19.9 24.3 نعم) 1
 67.5 75.4 72.2 ال) 2
 1.6 4.7 3.5 ال أعرف  ) 3

 هل تتوفر لديك المعلومات عن محتوى قانون االنتخابات الفلسطينية ؟ .11
 الرئـاسـية

 5.3 4.8 5.0 توفر معلومات آافيةنعم، ت) 1
 17.8 16.7 17.1 نعم، تتوفر معلومات محدودة) 2
 76.8 78.5 77.8 ال تتوفر معلومات) 3

 التشريعية
 5.5 5.1 5.3 نعم، تتوفر معلومات آافية) 1
 15.6 18.6 17.4 نعم، تتوفر معلومات محدودة) 2
 79.0 76.3 77.4 ال تتوفر معلومات) 3

 والقروية / البلدية 
 5.5 12.3 9.5 نعم، تتوفر معلومات آافية) 1
 13.1 18.4 16.2 نعم، تتوفر معلومات محدودة) 2
 81.4 69.3 74.2 ال تتوفر معلومات) 3

 موقفك من االنتخابات: ثانيًا
، في حال استمرار الظروف آما هي هل )2004(يجري الحديث عن إجراء انتخابات خالل العام الحالي  .12
 ين إجراء هذه االنتخابات ؟/ين أم تعارض/تؤيد

 االنتخابات الرئاسية 
 56.4 57.5 57.0 أؤيد ) 1
 34.4 35.0 34.8 أعارض  ) 2
 9.2 7.5 8.2 غير متأآد ) 3

 االنتخابات التشريعية 
 56.9 62.8 60.4 أؤيد ) 1
 28.6 25.8 26.9 أعارض  ) 2
 14.5 11.5 12.7 غير متأآد ) 3

 والقروية / مجالس البلدية انتخابات ال
 66.9 70.8 69.3 أؤيد ) 1
 21.3 16.9 20.3 أعارض  ) 2
 11.7 9.6 10.4 غير متأآد ) 3

 :ين فيها، هل/في حال إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وقررت أن تشارك .13
 17.0 17.6 17.3 ستنتخب األعضاء الحاليين ) 1
 50.0 48.3 48.9 ستصوت ألعضاء جدد) 2
 33.1 34.2 33.7 غير متأآد) 3

ين /في مكان إقامتك وقررت أن تشارك) البلدي  القروي(في حال إجراء انتخابات للمجلس المحلي  .14
 :فيها، هل

 20.8 18.9 19.6 ستنتخب األعضاء الحاليين ) 1
 48.4 55.6 52.7 ستصوت ألعضاء جدد) 2
 30.8 25.5 27.6 غير متأآد) 3

 ين في هذه االنتخابات ؟/ االنتخابات الرئاسية في الوقت المحدد لها، فهل ستشاركفي حال إجراء .15
 76.2 73.6 74.6 نعم ) 1
 15.6 16.7 16.3 ال) 2
 8.2 9.7 9.1 لم أقرر) 3
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 ين في هذه االنتخابات ؟/في حال إجراء االنتخابات التشريعية في الوقت المحدد لها، فهل ستشارك .16
 64.4 66.6 65.7 نعم ) 1
 27.4 23.1 24.8 ال) 2
 8.2 10.3 9.5 لم أقرر) 3

ين في هذه /في حال إجراء االنتخابات البلدية والقروية في الوقت المحدد لها، فهل ستشارك .17
 االنتخابات؟

 68.6 74.7 72.2 نعم ) 1
 24.4 16.6 19.7 ال) 2
 7.0 8.7 8.0 لم أقرر) 3

 ين؟ /ي االنتخابات، فهل ستقاطعفي حال دعت المعارضة لمقاطعة المشارآة ف .18
 29.5 20.3 24.0 نعم ) 1
 62.1 64.1 63.3 ال) 2
 8.4 15.5 12.7 ال أعرف) 3

 
 
 
 

 ؟1996هل شارآت في االنتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت عام  .19
 48.1 44.2 45.7 نعم ) 1
 17.3 31.3 25.6 ال) 2
 34.7 24.5 28.6  عام18في ذلك الوقت آنت أقل من ) 3

 وجهة نظرك في العوامل األساسية التي تلعب دور في اختيارك للمرشحين لالنتخابات: ثالثًا
نرجو (عند التصويت الختيار مرشح في االنتخابات، آيف تقيم أهمية توفر الصفات التالية في المرشح  .20

 ) ينا إذا آانت الصفة مهمة أم غير مهمة/أن تخبرنا
) النزاهة(رشح األمانة والصدق عند الم

 97.4 96.9 97.1 مهمة ) 1
 1.6 0.8 1.1 متوسط األهمية  ) 2
 0.7 0.8 0.8 غير مهمة ) 3
 0.3 1.5 1.0 ال أعرف/ ال رأي) 4

 دور المرشح في خدمة بلده 
 97.0 96.0 96.4 مهمة ) 1
 1.4 1.5 1.5 متوسط األهمية  ) 2
 0.7 1.7 1.3 غير مهمة ) 3
 1.0 0.8 0.9 رفال أع/ ال رأي) 4

 التحصيل العلمي للمرشح
 96.0 93.0 94.2 مهمة ) 1
 2.3 3.5 3.0 متوسط األهمية  ) 2
 1.0 2.6 2.0 غير مهمة ) 3
 0.7 0.9 0.8 ال أعرف/ ال رأي) 4

 برنامج المرشح لحل المشكالت االقتصادية 
 90.6 93.8 92.5 مهمة ) 1
 3.1 2.4 2.7 متوسط األهمية  ) 2
 5.1 2.1 3.3 ر مهمة غي) 3
 1.1 1.8 1.5 ال أعرف/ ال رأي) 4

 برنامج المرشح لحل المشكالت االجتماعية
 89.0 91.5 90.5 مهمة ) 1
 3.0 4.0 3.6 متوسط األهمية  ) 2
 6.0 3.2 4.3 غير مهمة ) 3
 1.9 1.3 1.5 ال أعرف/ ال رأي) 4

 دور المرشح في النضال الوطني 
 87.3 86.7 86.9 مهمة ) 1
 6.9 6.5 6.6 متوسط األهمية  ) 2
 4.3 6.0 5.3 غير مهمة ) 3
 1.5 0.8 1.1 ال أعرف/ ال رأي) 4

 درجة التدين لدى المرشح 
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 62.0 81.6 85.8 مهمة ) 1
 4.1 9.2 7.1 متوسط األهمية  ) 2
 3.2 8.0 6.1 غير مهمة ) 3
 0.7 1.2 1.0 ال أعرف/ ال رأي) 4

 ايا السياسيةمواقف المرشح من القض
 86.3 85.0 85.5 مهمة ) 1
 6.3 6.6 6.5 متوسط األهمية  ) 2
 5.7 5.2 5.4 غير مهمة ) 3
 1.7 3.3 2.6 ال أعرف/ ال رأي) 4

 االنتماء الحزبي للمرشح
 47.1 45.1 45.9 مهمة ) 1
 10.7 11.9 11.4 متوسط األهمية  ) 2
 39.4 39.0 39.2 غير مهمة ) 3
 2.8 3.9 3.5 أعرفال / ال رأي) 4

 الحالة المادية الجيدة للمرشح 
 37.9 32.1 34.4 مهمة ) 1
 9.4 12.7 11.4 متوسط األهمية  ) 2
 51.9 54.0 53.2 غير مهمة ) 3
 0.9 1.2 1.0 ال أعرف/ ال رأي) 4

 القرابة العائلية للمرشح 
 27.0 21.0 23.4 مهمة ) 1
 8.0 7.2 7.5 متوسط األهمية  ) 2
 64.1 70.0 67.6 ير مهمة غ) 3
 1.0 1.7 1.4 ال أعرف/ ال رأي) 4

يها بعين االعتبار عند التصويت الختيار مرشحين في /من بين العوامل السابقة فإن أهم عامل ستأخذه .21
 :االنتخابات هو

 52.5 41.7 46.1 )النزاهة(األمانة والصدق عند المرشح )   1
 26.9 31.4 29.6 درجة التدين لدى المرشح)   2
 4.9 6.1 5.6 دور المرشح في خدمة بلده)   3
 4.9 5.5 5.2 التحصيل العلمي للمرشح)   4
 5.0 5.2 5.1 دور المرشح في النضال الوطني)   5
 2.0 4.5 3.5 برنامج المرشح لحل المشكالت االقتصادية) 6
 1.4 2.7 2.2 مواقف المرشح من القضايا السياسية)   7
 1.2 1.1 1.1 مرشح لحل المشكالت االجتماعيةبرنامج ال)   8
 0.9 0.6 0.7 القرابة العائلية للمرشح)   9

 0.3 0.6 0.5 االنتماء الحزبي للمرشح)   10
 0.0 0.6 0.4 الحالة المادية الجيدة للمرشح) 11

 :عند النظر للعبارات السابقة فإن أهم  .22
 23.6 23.9 23.2 ية الفلسطينية ستصوت لمرشحين أآفياء مقربين من السلطة الوطن) 1
 6.1 7.0 6.6 ستصوت لمرشحين أآفياء من المعارضة ) 2
قربهم من (ستصوت لمرشحين أآفياء بغض النظر عن مواقفهم السياسية ) 3

 )السلطة أو المعارضة
69.8 69.1 70.7 

 ي بذلك /عند اتخاذ قرارك النتخاب المرشح المفضل لديك، هل ستقوم .23
 49.8 60.3 56.0 رارك وحدك بدون تأثير من أي شخص في العائلةبناء على ق) 1
 28.9 25.8 27.0 بناء على التشاور مع العائلة، ولكن القرار سيكون لي وحدي ) 2
 21.3 14.0 16.9 بناء على قرار العائلة) 3

 اقتراحات وتعديالت في أنظمة وقوانين االنتخابات : رابعًا
 : اتباعه في االنتخابات القادمة للمجلس التشريعي هوالنظام االنتخابي الذي تفضل .24

 34.2 35.6 35.0 النظام المختلط)1
 35.7 29.8 32.2 نظام األغلبية البسيطة) 2
 18.1 20.8 19.7 نظام التمثيل النسبي ) 3
 12.0 13.8 13.1 ال أعرف )4

 )فلسطينيةالدولة ال/ رئيس السلطة الفلسطينية (النظام األفضل النتخاب الرئيس  .25
االنتخاب المباشر من قبل الشعب والحصول على أعلى نسبة من األصوات ) 1
 )حتى لو آانت أقل من النصف(

45.4 47.0 43.0 

 42.0 40.4 41.1االنتخاب المباشر من قبل الشعب وضرورة الحصول على األصوات األآثر ) 2
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 )أآثر من النصف بواحد(
 15.0 12.6 13.6 ن قبل المجلس التشريعي أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة م) 3

 :ي/هل تفضل .26
مع رئيس الدولة ويتم ) الصالحيات(نظام رئاسي تكون فيه السلطة الرئيسية ) 1

 تعيين رئيس للوزراء أو إقالته من قبل رئيس الدولة 
60.9 63.3 57.4 

مع رئيس الوزراء ) الصالحيات(نظام برلماني تكون فيه السلطة الرئيسية ) 2
مع وجود رئيس ) المجلس التشريعي(الذي يتم تعينه أو إقالته من قبل البرلمان 

 فخري للدولة

39.1 36.7 42.6 

 أؤيد أن يكون عمر اشخص المؤهل للتصويت في االنتخابات .27
 19.4 15.8 17.2  سنة فما فوق 16) 1
 79.8 83.1 81.8  سنة فما فوق 18) 2
 0.8 1.1 1.0 ال رأي) 3

 ن عمر المرشح لمنصب رئيس السلطة الوطنية أؤيد أن يكو .28
 20.2 18.4 19.1  سنة فما فوق 30) 1
 77.9 80.0 79.1  سنة فما فوق 35) 2
 1.8 1.7 1.7 ال رأي) 3

 )البرلمان(أؤيد أن يكون عمر المرشح لعضوية المجلس التشريعي  .29
 12.3 13.8 13.2  سنة فما فوق 25)  1
 86.0 84.8 85.3  سنة فما فوق 30) 2
 1.6 1.4 1.5 ال رأي ) 3

 )البلدية والقروية(أؤيد أن يكون عمر المرشح لمنصب رئيس الهيئة المحلية  .30
 11.0 14.8 13.3  سنة فما فوق 25) 1
 87.5 83.7 85.2  سنة فما فوق30) 2
 1.5 1.5 1.5 ال رأي ) 3

 )يةالبلدية والقرو(أؤيد أن يكون عمر المرشح لعضوية الهيئة المحلية  .31
 8.9 10.0 9.6  سنة فما فوق 20) 1
 88.5 88.4 88.8  سنة فما فوق 25) 2
 1.5 1.7 1.6 ال رأي ) 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهمية االنتخابات : خامسًا
 :ين أن إجراء مثل هذه االنتخابات ستؤدي إلى /برأيك، هل ترى .32

 تعزيز شعور المواطن بقيمة دوره في المجتمع 
 84.5 81.0 82.4 نعم ) 1
 12.5 11.6 12.0 ال) 2
 3.1 7.4 5.7 ال رأي ) 3

 تعزيز سيادة القانون
 83.0 79.5 80.9 نعم ) 1
 12.0 12.9 12.6 ال) 2
 5.0 7.6 6.6 ال رأي ) 3

 تعزيز المشارآة الشعبية 
 81.4 76.5 78.5 نعم ) 1
 13.7 14.2 14.0 ال) 2
 4.9 9.3 7.5 ال رأي ) 3

 )الخ... النساء، الشباب، العمال (تمثيل الفئات المهمشة 
 77.6 76.3 76.8 نعم ) 1
 17.3 15.9 16.5 ال) 2
 5.1 7.8 6.7 ال رأي ) 3
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 تحسين وضع النساء الفلسطينيات 
 77.8 75.6 76.5 نعم ) 1
 17.4 16.3 16.7 ال) 2
 4.8 8.1 6.8 ال رأي ) 3

 تحقيق اإلصالح في مؤسسات السلطة الوطنية 
 76.2 75.3 75.7 نعم ) 1
 16.4 15.6 15.9 ال) 2
 7.4 9.0 8.4 ال رأي ) 3

 تحسين األوضاع االجتماعية 
 77.7 73.6 75.2 نعم ) 1
 18.7 19.4 19.1 ال) 2
 3.5 7.0 5.6 ال رأي ) 3

 تحسين األوضاع االقتصادية 
 74.8 74.4 74.5 نعم ) 1
 20.0 19.0 19.4 ال) 2
 5.3 6.6 6.1 ال رأي ) 3

 ح النظام السياسي القائمإصال
 75.9 72.2 73.7 نعم ) 1
 18.7 18.3 18.5 ال) 2
 5.5 9.5 7.9 ال رأي ) 3

 تعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني 
 73.0 71.6 72.1 نعم ) 1
 21.7 19.0 20.1 ال) 2
 5.4 9.4 7.8 ال رأي ) 3

 إنهاء الفوضى والتسيب
 72.2 70.5 71.2 نعم ) 1
 23.4 23.2 23.3 ال) 2
 4.5 6.3 5.5 ال رأي ) 3

 )تعزيز الوضع القائم(سيطرة السلطة الفلسطينية الحالية 
 70.4 63.6 66.3 نعم ) 1
 22.0 25.6 24.2 ال) 2
 7.6 10.8 9.5 ال رأي ) 3

 تسريع إقامة الدولة الفلسطينية 
 61.8 61.4 61.6 نعم ) 1
 33.5 29.5 31.1 ال) 2
 4.7 9.1 7.3 ال رأي ) 3

 تغيير في القيادة الفلسطينية الحالية 
 62.7 59.5 60.8 نعم ) 1
 30.2 25.9 27.7 ال) 2
 7.0 14.6 11.5 ال رأي ) 3

 فرض حل سياسي على الفلسطينيين 
 60.6 56.9 58.4 نعم ) 1
 32.4 32.2 32.3 ال) 2
 7.0 11.0 9.4 ال رأي ) 3

  ستكون نزيهة ؟ين بأن هذه االنتخابات/هل تعتقد .33
 50.4 50.0 50.2 نعم ) 1
 36.8 32.2 34.1 ال) 2
 12.8 17.8 15.8 ال رأي) 3

 مشارآة النساء في االنتخابات : سادسًا
 ة النتخابها؟/إذا ما ترشحت امرأة فلسطينية لالنتخابات الرئاسية، فهل أنت مستعد .34

 39.0 54.7 48.4 نعم ) 1
 59.7 43.1 49.8 ال) 2
 1.3 2.1 1.8 عرف ال أ) 3
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 ه النتخابها؟/إذا ما ترشحت امرأة فلسطينية لالنتخابات التشريعية، فهل أنت مستعد .35
 54.8 70.7 64.3 نعم ) 1
 44.1 27.6 34.2 ال) 2
 1.2 1.7 1.5 ال أعرف ) 3

 ة النتخابها؟/إذا ما ترشحت امرأة فلسطينية لالنتخابات البلدية، فهل أنت مستعد .36
 44.6 56.2 51.5 نعم ) 1
 54.4 41.2 46.5 ال) 2
 1.0 2.6 1.9 ال أعرف ) 3

لخوض االنتخابات للمجلس المحلي ) حمولتك(ة ترشيح امرأة من عائلتك /هل أنت مستعدة .37
 )البلدي، القروي(
 33.8 52.3 44.8 نعم ) 1
 63.9 44.5 52.3 ال) 2
 2.3 3.2 2.8 غير متأآد ) 3

 للنساء ؟) القروي/ البلدي (مجلس المحلي ين تخصيص نسبة مقاعد ال/هل تؤيد .38
 56.4 65.5 61.8 نعم ) 1
 40.6 31.5 35.2 ال) 2
 2.9 3.0 2.9 غير متأآد ) 3

 ين تخصيص نسبة من مقاعد المجلس التشريعي للنساء ؟/هل تؤيد .39
 59.6 69.2 65.3 نعم ) 1
 36.9 28.1 31.7 ال) 2
 3.4 2.7 3.0 ال أعرف ) 3

  السياسية واالنتخابات األحزاب: سابعًا
إذا ما حدثت انتخابات على أسس آتل انتخابية مشكلة من األحزاب السياسية وشارآت في  .40

 :ين/االنتخابات، وآان على الناخبين االختيار من بين االتجاهات التالية، فأيها تختار
 35.0 40.4 38.2 حرآة فتح) 1
 23.6 19.5 21.1 حرآة حماس) 2
 4.0 5.0 4.6 ميالجهاد اإلسال) 3
 2.1 3.3 2.8 الجبهة الشعبية)  4
 1.6 2.2 2.0 حزب الشعب ) 5
 0.5 1.8 1.3 )فدا(االتحاد الديمقراطي ) 6
 1.2 0.8 1.0 الجبهة الديمقراطية) 7
 29.1 24.2 26.2 ال أحد ) 8

 حاليًا هل أنت عضو في أي من التنظيمات السياسية الفلسطينية ؟ .41
 18.4 14.2 15.9 نعم) 1
 81.0 85.2 83.5 ال ) 2
 0.6 0.5 0.6 ال رأي) 3

 ؟)الخ... نقابة، اتحاد، رابط، جمعية (حاليًا، هل أنت عضو في إطار جماهيري  .42
 22.3 17.8 19.6 نعم) 1
 77.4 81.9 80.1 ال) 2
 0.3 0.3 0.3 ال رأي ) 3
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   ) )22( ( ملحق رقم ملحق رقم 
 

 جدول توزيع العينة
 

 النسبة وضع اللجوء النسبة  نمكان السك النسبة  المنطقة 
 43.7 الجئ 45.1 مدينة 59.7 الضفة الغربية
 56.3 غير الجئ 35.6 بلدة/ قرية  40.3 قطاع غزة
 النسبة قطاع العمل 19.3 مخيم  النسبة المحافظة

 73.3 ا لقطاع الخاص  النسبة  الجنس 7.0 جنين 
 5.5 ا لقطاع األهلي 52.0 ذآر  1.1 وطوباس
 21.1 ا لقطاع الحكومي 48.0 أنثى 3.9 طولكرم
 النسبة المستوى التعليمي النسبة الحالة االجتماعية 10.1 نابلس 
 20.2 ملم-أمي 29.0 عزباء/ أعزب  3.4 قلقيلية
 21.2 ابتدائي 66.8 ة/ متزوج  1.0 سلفيت
 31.1 إعدادي 4.2 غير ذلك 1.4 أريحا
 16.8 ثانوي النسبة الفئات العمرية 8.2 رام اهللا
 4.9 دبلوم  7.9 17-16 8.5 القدس
 5.7 بكالوريوس فأعلى 17.6 22-18 4.4 بيت لحم
 النسبة مكان السكن الدائم  15.2 27-23 10.6 الخليل
  1994قبل  12.7 32-28 7.4  الشمال�غزة 
  الضفة الغربية 10.9 37-33 15.2  المدينة�غزة 

 93.5 وقطاع غزة 8.9 42-38 7.0 دير البلح

 6.5 خارج فلسطين 6.3 47-43 6.9 خانيونس
 النسبة *الدخل الشهري بالشيكل 4.8 52-48 3.8 رفح

 9.3 ال يوجد دخل 15.6 52أآثر من  النسبة الوظيفة/ المهنة 
 29.1 700أقل من  النسبة الوظيفة/ المهنة  10.4 عمال

 21.3 1000-701 3.3 تجار 7.2 حرفيون
 18.3 1700-1001 14.7 طالب 1.6 متخصصون
 12.7 2500 � 1701 1.9 متقاعدون 40.3 ربات بيوت 
 3.7 3000 � 2501  8.0 موظفون 12.0 بالعمل

 5.7  فما فوق3000   0.8 مزارعون
  شيكل4.45=  دوالر 1:   للدوالر الشيكلسعر* 

 
 
 


