
رأي الشارع الفلسطيني حول االنتخابات نتائج استطالع 
 المحلية وقرار تأجيلها

  5/10/2016 – مركز رؤية للتنمية السياسية

 
أيلو   20-18 الواقعة بين الفترة مركز رؤية للتنمية السيييييييييييياًيييييييييييية اًيييييييييييت   ا  للرأي     جري أ

متوقع ن الم ف  تأجيل االنتخابات البلدية الت  كان الفلسييييي ين  شيييييار ، حيث تناو  رأي الم2016
تم  اشييخ يي 1366 لغ حجم  ينة االًييت    ن و و . 2016إجرائها ف  شييهر تشييرين أو  أرتو ر 

  الضفة الغر ية وق ا  غزة. كافة م افظات وقد شمل االًت    ،اًت    رأيهم ميدانيا
 

 : لالستطالع النتائج العامة
 

 66.5%  يرفضون قرار تأجيل االنتخابات المحليةمن الفلسطينيين.  

 55.8%  م ث قرار سططياسططيمن الفلسطططينيين يرون أن قرار تأجيل االنتخابات
 عدم تهئية األجواء السياسية الداخلية مسبقا.بسبب 

 52.7%  بعد النظر في القضطططططططططية ى سطططططططططت ر  أن االنتخاباتكانوا يعتقدون
 .المرفوعة أمام المحكمة العليا

 67.9%  سططيشططاركون في االنتخابات البلدية في حال الفلسطططينيين كانوا من
 عقدت في موعدها السابق.

 60.5% دوافع تأييد حركة فتح لتأجيل االنتخابات هو  أبرز من يرون أن
 الخوف من الخالفات الداخلية بالحركة.

 
 
 
 
 
 



 : نتائج االستطالع
 
   متابعون للت ورات الت  تجري  من أفرا  العينة بأنهم %62.6وفقا لنتائج االًيييت    فقد أفا

ف   ،بأنهم يرفضيييون قرار تأجيل االنتخابات البلدية 66.5أرد و حو  ملف االنتخابات البلدية. 
األًيييييييييباع الت   فعر التخاج قرار تأجيل  أفرا  العينةو زى . يؤيدون القرار %23.1 نأ حين

 قرار ًييييييياًيييييي أفرا  العينة وجو   من %34.3 الى  دة  وامل، حيث يرى  االنتخابات البلدية
واظهر االًييييت     مسييييبقا ، دم تهيئة األجواء السييييياًييييية الدا لية  %21.5بذلك، بينما رأى 

 ،لخوف من النتائج المتوقعةمن المسييييت لع هراءلم إلى أن السييييبل يعو  الى ا %20.8 ا تقا 
وجو  مخيييييالفييييية قيييييانونيييييية حقيقيييييية لقرار إجراء من أفرا  العينييييية  %5.9 ف  المقيييييابيييييل أحيييييا 

 %2.3وكذلك رأى  ضيييييييييييييغوا االحت    لى السيييييييييييييل ة رأى ف  %5.8إال أن  االنتخابات..
با تبارلما من العوامل الت  أ ت الى قرار السييييييل ة  ضييييييغولات إقليمية و ولية  لى السييييييل ة

 تأجيل االنتخابات.
 بأنه ًييييييييييييييتجري يعتقدون كانوا من أفرا  العينة  %52.7 االًييييييييييييييت    أن من جهة أ رى بّين

 االنتخابات بعد النظر ف  القضيييييييييية المرفو ة أمام الم امة العليا ف  كانون األو   يسيييييييييمبر.
أن ًييييييبل التأجيل يعو  لقرار اتخذته فتق منذ قبو  حماا المشيييييياركة ف  لذ   %40.8ورأى 

لييير االنتخيييابيييات بعيييد تقيييديمهيييا يعو  إلى أن حمييياا  رق %43.9رأى وكيييذليييك  االنتخيييابيييات.
من أفرا  العينة بأنهم كانوا ًيييشيياركون  %67.9أفا  و  ال عون  لى قوائم فتق ف  ق ا  غزة.

 ف  االنتخابات البلدية ف  حا   قدت ف  مو دلا السابق.
  بأن ال  يييار المفرول  لى ق ا  غزة للعام  %65.3 رما أشيييارت نتائج االًيييت    ا تقا

ولدى االًيييتفسيييار من الجمهور  ن  الممان أن يؤثر  لى  يارات النا بين.العاشييير كان من 
لعينة البيعة التأثير الذي يمان ان يتركه ال  يييييييار  لى  يارات النا بين، تفاوتر أراء أفرا  

بأن  %25.7بينما رأي  .بأن الت ييييوير ل ركة فتق ًييييياون بشييييال أربر %27,1 حيث رأى
ًيييييؤ ي إلى بأن جلك  %22.7ف  حين رأي  ربر.الت ييييوير ل ركة حماا ًييييياون بنسييييبة أ

بأن الت وير للمستقلين ًياون بنسبة  %7.5 ورأى ما نسبته  دم المشاركة ف  االنتخابات.
 أربر.

   من أفرا  العينة أنه من  وافع تأييد حركة فتق  %60.5رما بينر نتائج االًت    ا تقا
ا  العينة أفر وتباينر هراء  بال ركة. لتأجيل االنتخابات لو الخوف من الخ فات الدا لية

 قد رأىف الخ فات  ا ل حركة فتق  لى ت ييييييييييييييوير النا بينحو  التأثير الذي قد تتركه 
ينما رأى ب تشييييتير أ ييييوات النا بين المنتمين ل ركة فتق.بأن جلك ًييييينجم  نه  42.1%



من أفرا   %12.6ورأى    م قوائم المستقلين والكفاءات. ًيؤ ي إلىبأن جلك  % 12.7
 ّبر و  ارتفا  نسبة الت وير ل ركة حماا أو من تد مهم.العينة بييييييييأن جلك ًيؤ ي الى 

  دم المشاركة باالنتخابات.بأن اًتمرار لذ  الخ فات ًيؤ ى   16.2%
 
 توز ر وجهات نظر أفرا  العينة حو  الدوافع الت  تدفعهم للمشاركة ف   إلى جلك فقد

 االنتخابات البلدية كما يل :
  لإليمان بالتغيير. 35.7% -           

  للب ث  ن الكفاءة. 26.9% -           
 لتفعيل العملية الديمقرالية. 12.7% -           
 ل نتماء السياً  وال ز   11.2% -           

 ل ق كفله الدًتور. 9.0% -           
  تائج فقد أوضيييييييي ر نأما األًييييييييباع الت  قد تمنع مشيييييييياركة أفرا  العينة ف  أية انتخابات مقبلة

، ف  حين  زت باق العينة الى أًيييباع  دم الثقة بقوائم المرشييي ين %47.1االًيييت    بأن 
 توز ر كما يل : قد تدفعهم ل متنا   ن المشاركة أ رى 

 الخوف من التبعات السياًية. 11.4% -
 وجو  منافسة حقيقية. دم  13.4% -
  دم توفير األجواء السياًية. 14.1% -

  ولدى ًييييييؤا  الجمهور  ن مدى رضييييييالم  ن المشيييييياركة الف ييييييائلية ب ييييييفة تنظيمية، جاءت
 إجابات المست لع اراءلم  لى الن و اآلت :

مشييييييياركة فتق ب يييييييفة تنظيمية ف  االنتخابات يؤيدون  من أفرا  العينة 61.1%  -
 مستقب  .البلدية ف  حا   قدلا 

مشاركة حماا ب فة تنظيمية ف  االنتخابات  يؤيدون  من أفرا  العينة 52.9%  -
 .البلدية ف  حا   قدلا مستقب   

من  %66.0أيدت النسبة األربر من الجمهور تشايل قوائم حز ية موحدة بن و و  -
 .أفرا  العينة

 
     با تيار الشييخ يييات بأن حركة فتق كانر موفقة  %40.4ا تقا  أوضيي ر نتائج االًييت

بأن حركة حماا  %39.8ا تقا  بينما اظهر االًيييييييت     ف  القوائم الت  كانر ًيييييييتد مها.
 رانر موفقة با تيار الشخ يات ف  القوائم الت  كانر ًتد مها.

 



 ون ف  حا  جرت بد وف  اإلجابة  لى ًييييييؤا  احتمالية أن تعمق االنتخابات البلدية االنقسييييييام
من قد تزيد البلدية بأن االنتخابات  %47.8 ا تقا أظهرت نتائج اًييييييييييييييت     الم ييييييييييييييال ة،

بأن  قد االنتخابات البلدية من أفرا  العينة  %39.4 بينما رأى االنقسيييييام السيييييياًييييي  الدا ل .
نجاح االنتخابات البلدية ًييييمهد بأن  %60.5ف  جات السيييياق رأى  ًييييمهد إلنهاء االنقسيييام.

من  %63.9و ينر نتائج االًيييييت    ا تقا   .انتخابات تشيييييريعية ورئاًييييييةال ريق أمام  قد 
 تضخيم الجانل السياً  ف  االنتخابات البلدية يؤثر  لى  ورلا الخدمات .أن أفرا  العينية 

  



 لالستطالع النتائج التفصيلية
 
 

 هل أنت متابع للتطورات التي ت ري حول ملف االنتخابات البلدية؟
  الضفة الغربية غزةقطاع  الم موع

 نعم 56.6 73.0 62.6

 ال 42.0 24.0 35.4

 ال رأي/ال أ رف 1.4 3.0 2.0

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 هل أنت داعم إلجراء انتخابات بلدية؟

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 71.5 63.8 68.7

 ال 24.4 30.4 26.6

 ال رأي/ال أ رف 4.2 5.8 4.8

    

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 هل أنت مؤيد لقرار تأجيل االنتخابات البلدية؟

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 22.2 24.6 23.1

 ال 69.7 61.0 66.5

 ال رأي/ال أ رف 8.1 14.4 10.4

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
  



 إذا كنت من مؤيدي قرار التأجيل، فما سبب تأيدك؟ 
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

  دم وجو  أجواء توافقية  ليها 41.4 30.1 36.7

  دم وجو  منافسة حقيقية 22.9 21.5 22.3

 ضغولات االحت    لى المرش ين بالضفة 8.3 1.6 5.5

 ضغولات السل ة  لى المرش ين بالضفة 5.3 3.8 4.6

 الضغولات  لى المرش ين بغزة 3.4 8.6 5.5

 أ رى  3.4 3.2 3.3

 ال رأي/ال أ رف 15.4 31.2 21.9

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 ؟باعتقادك ما هي األسباب التي دفعت التخاذ قرار التأجيل

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

  دم تهيئة األجواء السياًية الدا لية مسبقا   23.2 18.6 21.5

 قرار ًياً  32.9 36.8 34.3

 وجو  مخالفة قانونية حقيقية لقرار إجراء االنتخابات 5.5 6.6 5.9

  وف من النتائج المتوقعة 23.3 16.4 20.8

 ضغوا االحت    لى السل ة 5.3 6.6 5.8

 ضغولات إقليمية و ولية  لى السل ة 2.1 2.8 2.3

 أ رى  0.9 2.0 1.3

 ال رأي/ال أ رف 6.7 10.2 8.0

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
  



هل تعتقد بأنه سطططططططططت ري االنتخابات بعد النظر في القضطططططططططية المرفوعة أمام المحكمة العليا في كانون األول 
 ديسمبر؟

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 58.2 43.2 52.7

 ال 28.8 33.2 30.4

 ال رأي/ال أ رف 13.0 23.6 16.9

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 التأجيل قرار اتخذته فتح منذ قبول حماس المشاركة باالنتخابات، ما رأيك؟هناك من يرى أن سبب 

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 50.5 24.2 40.8

 ال 36.6 55.2 43.4

 ال رأي/ال أ رف 12.9 20.6 15.7

 المجمو  100.0 100.0 100.0

     
 الطعون على قوائم فتح بغزة؟هناك من يرى أن حماس عرقلت االنتخابات بعد تقديمها 

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 44.6 42.8 43.9

 ال 38.9 23.8 33.4

 ال رأي/ال أ رف 16.5 33.4 22.7

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
  



 هل كنت ستشارك باالنتخابات البلدية في حال عقدت في موعدها السابق؟  
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 62.9 76.6 67.9

 ال 33.9 19.4 28.6

 ال رأي/ال أ رف 3.1 4.0 3.4

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 

 ؟ما الدافع الذي يدفعك للمشاركة في االنتخابات
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 االنتماء السياً  وال ز   9.7 14.0 11.2

 تفعيل العملية الديمقرالية 13.6 11.2 12.7

 حق كفله الدًتور 8.4 10.0 9.0

 اإليمان بالتغيير 33.2 40.4 35.7

 الب ث  ن الكفاءة 32.5 16.4 26.9

 ال رأي/ال أ رف 2.6 8.0 4.5

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 

 ما األسباب التي قد تمنع مشاركتك بأي انتخابات مقبلة؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 الخوف من التبعات السياًية 10.2 13.6 11.4

  دم وجو  منافسة حقيقية 15.7 9.4 13.4

  دم توفير األجواء السياًية 16.7 9.4 14.1

  دم الثقة بقوائم المرش ين 50.8 40.8 47.1

 ال رأي/ال أ رف 6.6 26.8 14.0

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 



 هل تؤيد مشاركة حماس بصفة تنظيمية باالنتخابات البلدية في حال عقدها مستقباًل؟    
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 64.0 33.8 52.9

 ال 29.2 47.2 35.8

 ال رأي/ال أ رف 6.8 19.0 11.3

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 هل تؤيد مشاركة فتح بصفة تنظيمية باالنتخابات البلدية في حال عقدها مستقباًل؟    

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 68.4 48.4 61.1

 ال 25.3 36.4 29.4

 ال رأي/ال أ رف 6.4 15.2 9.6

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 
 هل تؤيد تشكيل قوائم حزبية موحدة؟ 

  الضفة الغربية غزةقطاع  الم موع

 نعم 67.4 63.6 66.0

 ال 23.1 23.8 23.4

 ال رأي/ال أ رف 9.5 12.6 10.6

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 

 

 

 

 



  عدم تأييدك لمشاركة األحزاب بصفة تنظيمية باالنتخابات البلدية هذا يعني:
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 باألحزاع الفلس ينية دم الثقة  32.0 39.9 35.1

الخوف من تبعات جلك  لى الع قة الفلس ينية  28.0 12.2 21.8
 الدا لية

االنعااا السلب  للبرامج السياًية  لى الدور  25.8 20.8 23.9
 الخدمات  للبلديات.

 أ رى  0.9 4.2 2.2

 ال رأي/ال أ رف 13.2 22.8 17.0

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 التوافق التي ت مع ما بين األحزاب والكفاءات؟ هل تدعم قوائم

  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 81.6 74.6 79.1

 ال 13.3 18.2 15.1

 ال رأي/ال أ رف 5.1 7.2 5.9

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 
 

 باعتقادك هل كانت حماس موفقة باختيار الشخصيات في القوائم التي كانت ستدعمها؟     
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 42.1 35.8 39.8

 ال 25.9 35.4 29.4

 ال رأي/ال أ رف 32.0 28.8 30.8

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 



 باعتقادك هل كانت فتح موفقة باختيار الشخصيات في القوائم التي كانت ستدعمها؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 38.2 44.2 40.4

 ال 36.1 30.4 34.0

 ال رأي/ال أ رف 25.6 25.4 25.5

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 

 هل تعتقد أن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام العاشر كان من الممكن أن يؤثر على خيارات الناخبين؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 64.8 66.2 65.3

 ال 28.9 22.8 26.6

 ال رأي/ال أ رف 6.4 11.0 8.1

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 
 

  ما طبيعة التأثير الذي قد يتركة الحصار على خيارات الناخبين؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 الت وير ل ركة فتق بنسبة أربر 13.4 50.8 27.1

 الت وير ل ركة حماا بنسبة أربر 35.8 8.2 25.7

 الت وير للمستقلين بنسبة أربر 8.8 5.2 7.5

  دم المشاركة باالنتخابات 27.6 14.2 22.7

 أ رى  4.0 2.8 3.6

 ال رأي/ال أ رف 10.4 18.8 13.5

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 



 هل تعتقد أن من دوافع تأييد فتح لتأجيل االنتخابات هو الخوف من الخالفات الداخلية بالحركة؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 72.9 39.0 60.5

 ال 17.8 39.4 25.7

 ال رأي/ال أ رف 9.4 21.6 13.8

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 

 ما طبيعة تأثير الخالفات داخل فتح على تصويت الناخبين؟
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

   م قوائم المستقلين والكفاءات 12.4 13.4 12.7

 تشتير أ وات النا بين المنتمين ل ركة فتق 43.0 40.5 42.1

ارتفا  نسبة الت وير ل ركة حماا أو من  14.3 9.6 12.6
 تد مهم

  دم المشاركة باالنتخابات 21.0 7.8 16.2

 أ رى  0.8 6.0 2.7

 ال رأي/ال أ رف 8.5 22.6 13.7

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 

              من االنقسام السياسي الداخلي؟البلدية في حال حدوثها هل تعتقد أن تعمق االنتخابات 
  الضفة الغربية قطاع غزة الم موع

 نعم 51.3 41.8 47.8

 ال 37.9 31.8 35.7

 ال رأي/ال أ رف 10.9 26.4 16.5

 المجمو  100.0 100.0 100.0

 
 
 



هل تعتقد أن عقد االنتخابات البلدية يمهد إلنهاء االنقسام؟ 
الم موع قطاع غزة الضفة الغربية

39.4 40.2 38.9 نعم

48.7 37.0 55.4 ال

11.9 22.8 5.7 ال رأي/ال أ رف

100.0 100.0 100.0 المجمو 

ن اح االنتخابات البلدية سيمهد الطريق أمام عقد انتخابات تشريعية ورئاسية؟هل تعتقد أن 
الم موع قطاع غزة الضفة الغربية

60.5 48.8 67.3 نعم

28.2 31.6 26.2 ال

11.3 19.6 6.5 ال رأي/ال أ رف

100.0 100.0 100.0 المجمو 

هل ترى أّن تضخيم ال انب السياسي في االنتخابات البلدية يؤثر على دورها الخدماتي؟
الم موع قطاع غزة الضفة الغربية

63.9 59.2 66.6 نعم

22.3 16.2 25.9 ال

13.8 24.6 7.5 رأي/ال أ رفال 

100.0 100.0 100.0 المجمو 

مر�ز رؤ�ة للتنمیة السیاسیة
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