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 االنتخابات التشريعية
  1/2006 /14:  تاريخ النشر

  

  

  57/1/2006- :تاريخ العمل الميداني

  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة/ فلسطيني 1500 ،عينة عشوائية ممثلة: العينة

  %3+: نسبة الخطأ
  
 

 
نادر .  مدير البرنامج د،ل والمعلومات الرجاء االتصال بمنسق الفريقمن أجل المزيد من التفاصي •

أدناه أو بمنسق االستطالعات السيد أيمن عبد المجيد، على العناوين المرفقة  ،(9204527-059) سعيد

 .أو مراجعة صفحتنا اإللكترونية
 .مع الشكر للمعهد الجمهوري الدولي لتقديمه الدعم المالي لهذا االستطالع •
راء الواردة في النتائج تمثل آراء أفراد العينة وال تمثل رأي جامعة بيرزيت أو برنامج دراسات اآل •

  . التنمية أو لجانه

يشرف على استطالعات برنامج دراسات التنمية لجنة توجيهية من كبار الباحثين الفلسطينيين  •

 . المستقلين
  مراجعة صفحتنا اإللكترونية، الرجاء واللجنة التوجيهيةمن أجل المزيد حول المنهجية •

http://home.birzeit.edu/dsp  
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  العناوين: أوال

   المحدد يؤيدون إجراء االنتخابات في موعدها% 90 

 تقارب نسب التأييد لفتح وحماس: ألول مرة 

 يرفضون عمليات خطف األجانب% 97 
  

  النتائج الرئيسية: ثانيا

 . موعدها المحددمن المستطلعين إجراء االنتخابات في% 90يؤيد  •

، وغير %30من األصوات، حماس % 35قبل أسبوعين من االنتخابات التشريعية، فتح تحصل على  •

  %.6، وفلسطين المستقلة نحو %21المقررين 

% 10يميلون لفتح، و% 24يميلون للتصويت لحماس، % 30): غير المقررين(من بين المترددين  •

 .للمستقلين

 .وون التصويت في االنتخاباتمن المسجلين بأنهم ين% 83صرح  •

 .من المستطلعين أن االنتخابات ستكون نزيهة% 65يعتقد  •

من المستطلعين أن التلفزيون هو الوسيلة األفضل للحصول على معلومات حول % 45يعتقد  •

 %).13(واإلذاعة %) 26(االنتخابات، يلي ذلك االجتماعات وورش العمل 

القدرة %  24اسوب سواء في العمل أو المنزل، ولدى من المسجلين القدرة للوصول لح% 35لدى  •

 .على الوصول لالنترنت

 .من الفلسطينيين خطف األجانب% 97يعارض  •

المسيرات % 92يعارض  و  ين بوضع الحواجز كوسيلة لالحتجاجقيام المسلح% 96يعارض  •

 .واالستعراضات المسلحة

 .على المطالباستخدام العنف بأي شكل لحل المشكالت والحصول % 97يعارض  •

 .استخدام المسيرات السلمية% 95يؤيد  •

من المستطلعين بأن حالة الفلتان األمني وعمليات االختطاف تؤذي الفلسطينيين والقضية % 98يعتقد  •

  الفلسطينية
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  تحليل النتائج: ثالثا

 .االنتخابات التشريعية .1

-25(بات في موعدها المحدد من المستطلعين في الضفة الغربية وقطاع غزة إجراء االنتخا% 90يؤيد  •

وتصل نسبة المعارضين إلجراء . ، ويتساوى التأييد بين الضفة الغربية وقطاع غزة)1-2006

 %.7االنتخابات إلى 

  

  ؟25/1/2006هل تؤيد إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد لها 

 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

  90.2  89.2  89.6  نعم) 1

  8.2  6.5  7.1  ال) 2

  1.6  4.3  3.3  ال رأي  ) 3

  

وتتساوى . بعكس ذلك% 27االنتخابات ستكون نزيهة، بينما يعتقد من المستطلعين بأن % 65يعتقد  •

 .ب بين الضفة الغربية وقطاع غزةسالن
 

  ؟ نزيهة ستكونهل تعتقد بأن االنتخابات التشريعية القادمة

 %زة قطاع غ %فة الغربية ضال %المجموع   

  66.1  64.9  65.4  نعم) 1

  26.6  27.6  27.2  ال) 2

  7.3  7.5  7.4  ال رأي  ) 3

  

بأنهم % 12صرح عن نيتهم المشاركة في التصويت، بينما % 83، صرح  لالنتخاباتمن بين المسجلين •

بالمقارنة مع الضفة الغربية %) 89(وترتفع نسبة النية بالمشاركة في قطاع غزة . ال ينوون المشاركة

)80.(% 
 

  هل تنوي المشاركة في التصويت في االنتخابات التشريعية القادمة؟

 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

  88.4  80.1  83.2  نعم) 1

  7.8  13.7  11.5  ال) 2

  3.7  6.2  5.3  لم أقرر) 3
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 ). القوائم الوطنية–تنطبق هذه النسب فقط على النظام النسبي (أنماط التصويت  .2

 7 (في هذه المرحلة% 35إلى ) 2005تشرين أول (من األصوات % 45 من  شعبية حركة فتحتراجع •

من % 30 التي تحصل على منافسة قوية مع حركة حماس، بما يضعها في )2006كانون ثاني 

، مما %21إلى ) غير المقررين(وتصل نسبة المترددين .  عن االستطالع السابق%7األصوات بزيادة 

 .  هي التي ستحسم نتيجة االنتخاباب وحجم التأييد لكافة القوائماقتراعهم يوم االنتخاباتتوجهات يعني أن 
 

 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

وعلى رأسها مروان  (قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح) 1

  )رغوثي ونبيل شعثالب

35  32.0  38.0  

قائمة حركة حماس وعلى رأسها إسماعيل  (قائمة التغيير واإلصالح) 2

  )هنية ومحمد أبو طير

31.3  26.8  38.2  

  13.4  25.7  21.0  لم أقرر بعد لمن سأصوت) 3

 
نحو ( في قطاع غزة  تتساوىنسبة التأييد لحماس وفتحفبة للتأييد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالنس •

ولكن . حماسل )%27( بالمقارنة مع%) 32( على  حركة فتح في الضفة الغربيةفي حين تحصل ،%)38

قطاع  عليه في وضعف ما هأي %) 26(أن نسبة المترددين في الضفة الغربية تصل إلى الملفت للنظر 

 التكهن بنتائج التصويت في الضفة الغربية وأن النتائج قد تكون الصعب جداً من لذلك يبدو ،%)13(غزة 

 . تصويت أكثر من ربع الناخبين هناك طبيعةمتقاربة أكثر بكثير مما يبدو عليه األمر وذلك حسب
 

صلت القوائم التالية من األصوات، وح% 6 نحو ع حصلت قائمة فلسطين المستقلة علىفي هذا االستطال •

  قدرةتبين من النتائج عدم. الطريق الثالث، البديل، والشهيد أبوعلي مصطفى: من األصوات% 3-2على 

مقاعد توزيع  المطلوبة للتنافس على )نسبة الحسم (%2 نسبة  الوصول إلىعلىالقوائم األخرى 

 .التشريعي

  
 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

، وعلى مصطفى البرغوثي والمستقلون(قائمة فلسطين المستقلة ) 1

  )رأسها مصطفى البرغوثي وراوية الشوا

5.7  6.4  5.1  

ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا،  (البديلقائمة ) 2

  )وعلى رأسها قيس عبد الكريم وبسام الصالحي

2.0 – 3.0  2.0 – 3.0  1.0-1.5  

قائمة مستقلين وعلى رأسها سالم فياض  (قائمة الطريق الثالث) 3

  )ان عشراويوحن

2.0 – 3.0  2.0 – 3.0  1.0 – 2.0  

قائمة الجبهة الشعبية وعلى رأسها  (قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) 4

  )أحمد سعدات وجميل المجدالوي

2.0 – 3.0  2.0 – 3.0  2.0 – 3.0  
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 عن هذه النسب في يوم ) سترتفعوغالبا(يت لكافة القوائم ستتغير وصلمؤكد أن نسب التأصبح من شبه ا •

وعلى طبيعة من ) غير المقررين(لحصول على أصوات المترددين ل، اعتمادا على قدرتها االنتخابات

 من %21ومجموعهم (ن بين المترددين م% 7نحو نتائج االستطالع فإن فقاً لو. سيشارك في االنتخابات

ألصوات في من ا% 37تحصل في المجموع على س  التيلحماسأصواتهم تذهب قد ) جمل المسجلينم

من % 40على بالتالي تحصل سمن أصوات المترددين و% 5ح نحو يذهب لفتالنظام النسبي، بينما قد 

  من الناحية اإلحصائية حيث تبقى فيمتقاربة جداًمما يعني أن النسبة لحركتي حماس وفتح (األصوات 

 %). 3 +  الخطأ اإلحصائي، أيهامشمنطقة 

  
  ؟)اغير المقررين على القوائم حسب درجة تعاطفهم معهم/بعد توزيع المترددين(أي كتلة تنوي أن تنتخب 

   %40  )وعلى رأسها مروان البرغوثي ونبيل شعث (قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح) 1

   %37  )قائمة حركة حماس وعلى رأسها إسماعيل هنية ومحمد أبو طير (قائمة التغيير واإلصالح) 2

   %7 ال أحد/ غير متأكد ) 3

 
 

: كون على النحو التاليفقد ت) تصويت المترددين(االعتبار ت لباقي القوائم أخذا بعين أما نسب التصوي •

الطريق الثالث، البديل، %: 4-2 القوائم التالية على وستحصل فلسطين المستقلة،ستحصل عليها % 7

من غير المقررين، ومن الصعب تحديد كيفية % 7 ومازال هناك . الشهيد أبوعلي مصطفىقائمة و

 همتصويت
 

  ؟)اغير المقررين على القوائم حسب درجة تعاطفهم معهم/بعد توزيع المترددين(أي كتلة تنوي أن تنتخب 

غوثي وراوية ، وعلى رأسها مصطفى البرمصطفى البرغوثي والمستقلون(قائمة فلسطين المستقلة ) 1

  )الشوا

7%   

ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، وعلى رأسها قيس عبد الكريم وبسام  (قائمة البديل) 2

  )الصالحي

2 – 4%  

  %4 – 2  )قائمة مستقلين وعلى رأسها سالم فياض وحنان عشراوي (قائمة الطريق الثالث) 3

 قائمة الجبهة الشعبية وعلى رأسها أحمد سعدات وجميل (قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) 4

  )المجدالوي

2 – 4%  

 
نود التأكيد مرة أخرى على أن هذه النتائج تنطبق فقط على يوم إجراء االستطالع، وال تستطيع أن تعكس  •

 لتحوالتإن الدعاية االنتخابية واألحداث المتتابعة قد تؤدي . التغيرات التي ستحدث حتى يوم االنتخابات

التاييد لكل قائمة قد يزيد أن أي (على األقل % 3 إلى صل الخطأ يهامشكما أن . جوهرية في هذه النتائج

النتخابات المتوقعة لنتائج ال مؤشرات حول ةيما أن االستطالع الحالي ال يقدم أك). هذه النسبةبأو ينقص 

 .حسب الدوائر
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  مصادر المعلوماتاإلعالم  .3

 العريض، حيث صرح رهوما زال التلفاز هو الوسيلة األفضل إليصال المعلومات حول االنتخابات للجم •

  .في كل من الضفة والقطاع% 45بذلك نحو 

بأنها وسيلة جيدة من المستطلعين % 26 صرحيتبع التلفاز في األهمية االجتماعات وورش العمل، حيث  •

  .إليصال المعلومات

من المستطلعين، وبشكل % 13تعتبر اإلذاعات المصدر الثالث لتلقي معلومات حول االنتخابات حسب  •

  %).10( الضفة الغربية من%) 18( في قطاع غزة أكبر

في الضفة % 8من المستطلعين، % 6يلي ذلك في األهمية الصحف والمجالت، حيث صرح بأهميتها  •

  .في قطاع غزة% 3الغربية و 

  .في قطاع غزة% 5في الضفة و % 7وجاء بنفس درجة األهمية المنشورات والبيانات،  •

، )سواء في البيت أو العمل(تطلعين بأنهم يستخدمون الحاسوب من المس% 35 وفي نفس السياق، صرح •

  .منهم% 65وبشكل متساو في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما ال يستخدمه 

خدمه تسما ال ي، بين)االنترنت(من المستطلعين بأنهم يستخدمون البريد االلكتروني % 24كما صرح  •

 .منهم% 76
  

  ضل بالنسبة لك إليصال أخبار ومعلومات عن االنتخابات؟إنها األفأي الوسائل التالية تعتقد 

 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

  43.1  46.2  45.1  محطات التلفزيون الفلسطينية) 1

  26.6  26.1  26.3  الندوات واللقاءات مع الناس) 2

  17.5  9.8  12.7  اإلذاعة الفلسطينية) 3

  5.0  7.2  6.4  تلفةالنشرات التي توزعها المؤسسات المخ) 4

  2.5  8.4  6.2  الصحف المحلية) 5
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   الفلتان وخطف األجانبتيالموقف من حال. 4
احتجاج  كوسيلةسلحة والوسائل العنيفة األخرى  األالع مواقف الفلسطينيين من استخدامعندما تم استط •

في األراضي  اجدينوتبأنها ضد خطف األجانب الم%) 97(نزاعات، فقد صرحت أغلبية كبيرة وحل لل

  .الفلسطينية

 .وكوسيلة احتجاجكل ابأنهم ضد استخدام السالح والعنف في حل المش% 97كما صرح  •

 .بأنهم ضد المسيرات المسلحة% 95في نفس الوقت، صرح  •

 .بأنهم ضد وضع الحواجز على الطرقات من قبل المسلحين% 96اضاف  •

 .سلميةبأنهم يؤيدون المسيرات االحتجاجية ال% 96، صرح وأخيراً •
 

ين أن استخدام الوسائل التالية في الوقت الحاضر مقبول أم غير مقبول كوسائل احتجاج وكوسائل تحقيق /هل تعتقد
  اإلصالح داخل مؤسسات السلطة؟

 %قطاع غزة  %فة الغربية ضال %المجموع   

  تنظيم مسيرات سلمية

 94.8 95.0 94.9               مقبول) 1

 4.1 4.2 4.1              غير مقبول) 2

  تنظيم مسيرات مسلحة

 3.7  9.1 7.1               مقبول) 1

 95.0 89.4 91.5               غير مقبول) 2

  )كمباني لجنة االنتخابات المركزية(احتالل مباني ومؤسسات عامة 

 3.7 6.3 5.3                مقبول) 1

 95.4 91.7 93.1               غير مقبول) 2

  إقامة حواجز مسلحة داخل المدن

 3.4  2.9 3.1                مقبول) 1

 95.5 96.2 95.9               غير مقبول) 2

  استخدام السالح في حل المشاكل والخالفات

 1.6  2.9 2.4               مقبول) 1

 98.0 96.4 97.0               غير مقبول) 2

  السلطة الفلسطينيةاختطاف أجانب يقيمون في مناطق 

 1.1 2.9 2.2               مقبول) 1

 98.2 96.5 97.1              غير مقبول) 2
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  جدول توزيع العينة

  

  

 
 
 

  

  مكان السكن  النسبة   المنطقة 
  النسبة 

  النسبة  وضع اللجوء

  44.8  الجئ  44.0  مدينة  62.6  الضفة الغربية

  55.2  غير الجئ  36.0  بلدة/ قرية   37.4  قطاع غزة

  النسبة  المستوى التعليمي  20.0  مخيم   النسبة  المحافظة

  10.6  ملم- أمي  النسبة   الجنس  6.7  جنين 

  16.3  ابتدائي  49.3  ذكر   1.3  طوباس

  25.2  إعدادي  50.7  أنثى  4.0  طولكرم

  29.5  ثانوي  النسبة  الحالة االجتماعية  9.3  نابلس 

  6.7  دبلوم   20.2  ءعز با/ أعزب   2.7  قلقيلية

  11.8  بكالوريوس فأعلى  75.7  ة/ متزوج   1.3  تسلفي

  النسبة  مكان السكن الدائم   4.1  غير ذلك  1.3  أريحا

    1994قبل   النسبة  الفئات العمرية  9.3  رام اهللا

  90.8   الضفة الغربية  15.7  22-18  8.0  القدس

    وقطاع غزة  14.2  27-23  4.0  بيت لحم

  9.2  خارج فلسطين  13.8  32-28  14.7  الخليل

 النسبة *بالشيكلالدخل الشهري   10.8  37-33  6.7   الشمال–زة غ

  ال يوجد دخل  12.5  42-38  13.3   المدينة–غزة 

  700أقل من   10.5  47-43  5.3  دير البلح

2.0  
22.2  

  16.2  1000- 700  7.4  52-48  8.0  خانيونس

  19.6  1700- 1001  15.0  52أكثر من   4.0  رفح

اء بال أسباب البق النسبة الحالة العملية

 عمل 
  21.8  2500 – 1701 النسبة

  7.9  3000 – 2501  64.8  ربات بيوت  36.9 يعمل

  10.2   فما فوق3000  13.3 طالب   63.1 بال عمل

      3.9 متقاعدون   
      13.1 أبحث عن عمل   
      5.0 غير ذلك   

   تقريباً شيكل4.6=  دوالر 1:   للدوالر الشيكلسعر* 


