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  ملخص

ھدف ھذا البحث إلى تحديد الصفات التي يراھا الناخب الفلسطيني مؤھلة لعضو المجلس 
كون : وقد جاء ترتيب ھذه الصفات كما يلي. م٢٠٠٦التشريعي الفلسطيني في انتخابات عام 

الي المرشح غير متھم بالفساد، والمؤھل العلمي للمرشح، وكون المرشح متدينا، والتاريخ النض
للمرشح، واالنتماء الحزبي للمرشح، وكون المرشح ذكرا، واالنتماء العائلي، والوضع 
االقتصادي للمرشح، وصلة القرابة، ومكان سكن المرشح، وكون المرشح أنثى، وكون المرشح 

وقد تفاوت ترتيب ھذه الصفات حسب خصائص الناخبين، إال أنھم أجمعوا على . نائبا سابقا
أما كون المرشح . كون المرشح غير متھم بالفساد، والمؤھل العلمي له: ن وھماالصفتين األوليي

  .نائبا سابقا فقد جاءت في المرتبة اآلخرة
 
Abstract 

The aim of this study is to define and arrange the characteristics that 
voters wish to see in the members of the Palestinian Legislative Council in 
the 2006 election. The characteristics are defined as follows: candidate not 
being accused of corruption, educational qualifications, patriotic history, 
being religious, belongness to a political party, male gender, belongness 
to a family, the economic situation of the candidate, kinship, place of 
habitation, female gender, being an ex-Legislative Council member. The 
arrangement of these characteristics varies according to respondents 
characteristics. However, respondents agreed on the arrangement 
(according to importance) of the first, second and the last characteristic.  
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  مقدمة

تعتبر االنتخابات وسيلة ديموقراطية وآلية سلمية ألحداث التغيير في المجتمعات، شريطة 
أن تكون ھذه العملية حرة ونزيھة إضافة إلى كونھا عملية دورية أيضا، وذلك إلفساح المجال 

م الدماء الجديدة للمشاركة بعملية صنع القرار، وعملية اختيار ممثليھا وقادتھا، والحكم على أما
أدائھا ومحاسبتھا عبر صناديق االقتراع في االنتخابات الدورية، وترسيخ مبادئ تداول السلطة 

السياسي بالطرق السلمية، عالوة على إدخال مبدأ التعددية السياسية والفكرية والحزبية في النظام 
  .الفلسطيني

لقد خاض الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، العديد من التجارب االنتخابية 
فالضفة الغربية . وكانت ھذه التجارب متنوعة، وفي ظروف متقلبة. قبل قيام السلطة الفلسطينية

يات، في حين أن كانت قد شاركت في االنتخابات البرلمانية األردنية في الخمسينيات والستين
جمھوراً محدداً من الناخبين كان قد أدلى بأصواته لالتحاد القومي الفلسطيني في غزة، في بداية 

ً في المنفى عام . الستينيات ، سمي بالمجلس ١٩٦٤وقد أقامت منظمة التحرير الفلسطينية برلمانا
بالتعيين، باستثناء عدد  الوطني الفلسطيني، ولكن أعضاء ھذا البرلمان جاءوا، في األعم األغلب،

قليل من األعضاء الذين يمثلون بعض فصائل منظمة التحرير، واالتحادات العمالية والنقابية 
كذلك شاركت فئات عديدة من الشعب الفلسطيني، قبل قيام السلطة . وھيئات اجتماعية أخرى

ھد الفلسطينية، وفي الفلسطينية، في االنتخابات الطالبية التي كانت تجري في الجامعات والمعا
يزيد الصايغ، (مجالس النقابات العمالية والمھنية، وفي بعض المؤسسات األھلية الفلسطينية 

  ). ١٩٩٩وخليل الشقاقي، 

، وكانت ھذه ١٩٩٦وقد جرت أول انتخابات برلمانية فلسطينية في كانون الثاني من العام 
الموقعة بين ) ٢أوسلو(اقية المرحلية االنتخابات ضمن استحقاقات سياسية عديدة فرضتھا االتف
وخالل ھذه السنوات تغيرت . ١٩٩٥منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول من العام 

، أو بطبيعة القوى االنتخابية وتركيبتھا "المواطن"الظروف، سواء فيما يتعلق بأولويات الناخب 
  . وتوجھاتھا السياسية

ة األولى، في الضفة الغربية وقطاع غزة، سلطة سياسية لقد أفرزت االنتخابات البرلماني
ولھذا، ظھر النظام المتشكل على أنه أقرب ما يكون إلى نظام . يسيطر عليھا تنظيم سياسي واحد

إال أن االنتخابات البرلمانية الثانية قد تكون أكثر تنوعا، . الحزب الواحد المتفرد بصناعة القرار
اعلة على الساحة الفلسطينية، التي قاطعت االنتخابات األولى في ألن معظم القوى السياسية الف

وقد يكون ھذا التنوع السياسي مدخال لنظام سياسي جديد، وفرصة . ، ستشارك فيھا١٩٩٦العام 
إلعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس جديدة بعيدة عن الفساد والفوضى، وقائمة على أساس 

تخابات فرصة لخلق إجماع وطني فلسطيني حول وسائل وآليات فھذه االن. المحاسبة والشفافية
إضافة إلى أنه سيعطي الناخب الفلسطيني فرص . إنھاء االحتالل، وبناء دولة ديمقراطية مستقلة

  .اختيارات عديدة لممثليه في المجلس التشريعي القادم
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التفاوضي مع الجانب بيد أن حجم التأثير الفعلي لالنتخابات البرلمانية القادمة على المسار 
اإلسرائيلي، وعلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الجديد يبقى مرھونا، إلى درجة كبيرة، 
بالخصائص الشخصية والسياسية للشخوص المنتخبة كل على حدة، إضافة إلى سمات الخريطة 

) ومعارضةسلطة (السياسية الفلسطينية المتبلورة ككل بعد االنتخابات، والقوى المكونة لھا 
وبرامجھا، وتوجھاتھا، وقدرة النظام الجديد، بكافة أطيافه، على خلق آليات عمل متفق عليھا من 

كما أن حجم ھذا التأثير محكوم . المجموع لمواجھة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية
وضعين العربي أيضا بسياسة إسرائيل وعالقاتھا اإلقليمية والدولية، إضافة إلى تأثيرات ال

  . والدولي ومدى إسنادھما للتطلعات االستقاللية للشعب الفلسطيني

إن لكل ناخب تصوراً ما حول مواصفات المرشح الذي ينوي انتخابه، وعادة ما يرتكز 
لھا عالقة " جندرية"قرار االختيار على أبعاد اجتماعية أو سياسية، أو حزبية، أو اقتصادية، أو 

وتركز ھذه الدراسة . لمرشح، أو جميع ھذه األمور مجتمعة أو بعض منھابالنوع االجتماعي ل
على المواصفات التي يراھا الناخب مؤھلة للشخص الذي ينوي انتخابه في االنتخابات التشريعية 

وتشتمل ھذه الدراسة على المقدمة واإلجراءات العلمية المستخدمة في البحث، . ٢٠٠٦للعام 
لتي يراھا الناخب مؤھلة لعضو المجلس التشريعي، والعوامل وخصائص العينة، والصفات ا

  .المؤثرة في ترتيب صفات المرشح، والنتائج والتوصيات
  

 مشكلة الدراسة

ال شك في أن االنتخابات حق واستحقاق سياسي، كما أنھا تعتبر سياسة وثقافة متقدمة وطاقة 
نعكس الوضع العام في الوطن حية تحرك جميع خصائص المجتمع اإلنسانية والحضارية، حيث ي

ات  أتي االنتخاب ات، وت ى االنتخاب ة عل ة، والتاريخي ومفاصله السياسية، واالقتصادية، واالجتماعي
وبية  اد والمحس اھيم كالفس ض المف ول بع انون، وتح يادة الق رام س وار، واحت ة الح رس ثقاف لتك

ه ينب ى صفة ذميم از لممارسھا إل ا الشعبوالرشوة والالمؤسسية من سمة وامتي إن . ذھا ويقاومھ
رى  دل ي يادة منطق معت ة، وس أحد أبرز متطلبات ممارسة االنتخابات ھو الشعور بالحرية الداخلي
ى أدق  زل إل ف ين و تكلي ي ھ ب السياس واطن، وأن المنص وطن والم ة ال ي خدم ة ھ أن السياس

  .الحاجات والمستويات اإلنسانية من أجل تقويمھا واالرتقاء بھا

رزح تحت االحتالل ليس من السھل  وطن ت ات التشريعية، ومحافظات ال ممارسة االنتخاب
ي  ان األمن اإلسرائيلي المباشر وغير المباشر، وفي ظل غياب سيادة القانون، وانتشار ظاھرة الفلت

  . والسياسي، وسيادة منطق القوة والخوف، ورضا اآلخرين على حساب المصلحة العامة

تھا، وليست ھي كل ما يحتاجه الشعب فقط، بل ھي ممارسة وال تعد االنتخابات ھدفا بحد ذا
ى إنجاز  ك إل ل ذل ا تحوي تحتاج إلى وعي عام، ونكران للذات، واعتراف بالفشل أو الھزيمة دونم

رة . أو نصر ى المجلس التشريعي الفلسطيني األول كبي ودة عل ال والتطلعات المعق لقد كانت اآلم
ى  ة عل وانين والرقاب ن الق ي س ة ف طيني وبخاص ي الفلس ام السياس ة، إال أن النظ لطة التنفيذي الس

ريعي  عف األداء التش ا أض ي مم رار السياس لطة، والق رد بالس لو تف ات أوس د اتفاقي كل بع المتش
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س  ين أعضاء المجل راب ب دة االغت ن ح ة، وزاد م لطة التنفيذي ل الس ى عم س عل ابي للمجل والرق
  .التشريعي والشعب

ريعية  ات التش أتي االنتخاب ة وت دة القانوني ة الم ى نھاي نوات عل ت س رور س د م ة، بع الثاني
للمجلس التشريعي الفلسطيني األول، وفي ظل ظروف غير طبيعية، وغير مسبوقة في مجتمعات 
ة  تيطانية االحاللي تعمارية االس أخرى وبخاصة مع استمرار سياسات االحتالل اإلسرائيلي االس

  . والقمعية التعسفية

ا تجرى في وتتميز االنتخابات ا لتشريعية الفلسطينية الثانية، عن االنتخابات األولى، في أنھ
ا . وقت تتسم فيه األوضاع السياسية، واالقتصادية، واألمنية للشعب الفلسطيني بالسوء والتدني كم

واطن الفلسطيني  ة بسبب عدم قناعة الم ة وخارجي أن ھذه االنتخابات أتت نتيجة لضغوط داخلي
س أداء أعضاء المجل افي  ب وعي الك طيني، ال واطن الفلس دى الم كل، ل ا تش ريعي األول، كم التش

اط من  لطبيعية عمل المجالس النيابية ودورھا في األوضاع العامة داخل الوطن، والشعور باإلحب
الدور الذي قام به معظم أعضاء المجلس األول من حيث تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة 

لھذه األسباب، ولعوامل األخرى تشكلت لدى المواطن . ا فساد وغيرھاالعامة، وما تبعھا من قضاي
، وھذا ٢٠٠٦الفلسطيني صفات رآھا مؤھلة للعضو الذي سينتخبه في االنتخابات التشريعية للعام 

  .ما ستتناوله ھذه الدراسة بالبحث والتحليل
  

  أسئلة الدراسة

  :تحاول ھذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية

ام ما ھ .١ ي الصفات التي يراھا الناخب الفلسطيني مناسبة في عضو المجلس التشريعي في الع
  ؟٢٠٠٦

ار  .٢ رت في اختي ي أث اخبين الت ة للن ما ھي الخلفيات الديموغرافية، واالقتصادية، واالجتماعي
 ھذه الصفات وطريقة ترتيبھا؟

  
  فرضية الدراسة

ي ة ھ ذه الدراس ة لھ ية العام روق ذات : الفرض د ف توى ال توج ى مس ائية عل ة إحص دالل
ة  ادم،  ٠.٠٥المعنوي ريعي الق س التش و المجل ة لعض اخبون مؤھل ا الن ي يراھ فات الت ين الص ب

ر، (والخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية للناخب  ة، والجنس، والعم ة اإلقام منطق
  ) .والمستوى التعليمي، وحالة اللجوء، وقطاع العمل

  
  أھداف الدراسة

  :ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية تھدف

  .بيان الصفات التي يراھا الناخب الفلسطيني مؤھلة لعضو المجلس التشريعي .١
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 .ترتيب ھذه الصفات حسب األھمية من قبل الناخب .٢

بيان العوامل التي أدت بالناخب إلى اختيار ھذه الصفات، وكيفية تفاوتھا بين الناخبين حسب  .٣
 .ة واالقتصادية واالجتماعيةالخصائص الديموغرافي

  
  أھمية الدراسة

تأتي أھمية ھذه الدراسة من كونھا نوعا من الدراسات النادرة التي تتناول موضوع الصفات 
ادم ريعي الق س التش اء المجل ة ألعض طينيون مؤھل اخبون الفلس ا الن ي يراھ دم . الت ا تق ا أنھ كم

اذ للمرشحين وأصحاب القرار المعايير التي تھم الناخب ع ار المرشح، لتساعدھم في اتخ د اختي ن
  .القرار الصائب عند تحديد قائمة المرشحين لخوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية

  
  منھجية الدراسة

ه  ١٤سوف تعتمد ھذه الدراسة على بيانات استطالع الرأي العام الفلسطيني رقم  ام ب ذي ق ال
رة مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحي ة، خالل الفت ة النجاح الوطني  ١٦-١٤ة في جامع

ارھم . م٢٠٠٥أيلول  ذين كانت أعم م ال ة، وھ  ١٨حيث تم سؤال األشخاص المشمولين في العين
ذي  سنة فأكثر، ولھم حق االنتخاب، عن الصفات التي يرونھا مؤھلة لعضو المجلس التشريعي ال

ة شھر ينوون انتخابه الدورة الثانية للمجلس التشريعي الف ادم، والتي ستجرى في نھاي لسطيني الق
م وضع . ٢٠٠٦كانون الثاني عام  ه إعطاء  ١٢لقد ت صفة، وطلب من كل شخص جرت مقابلت

  .وزن لكل صفة من ھذه الصفات من صفر، كحد أدنى، وعشرة كحد أعلى

م  ١٨شخصا ممن بلغت أعمارھم  ١٣٦٠لقد بلغ حجم عينة االستطالع  سنة فأكثر، وكان لھ
اط حق ا ع أنم ا شملت جمي ة وقطاع غزة، كم النتخاب، وشملت ھذه العينة كالً من الضفة الغربي

وزن السكاني  التجمعات السكنية في األراضي الفلسطينية، من ريف، ومدن، ومخيمات، حسب ال
ة . لكل تجمع، وحسب المحافظات في األراضي الفلسطينية واستخدمت، لتحقيق ھذا الغرض، عين

  %.٣±وقد بلغ ھامش الخطأ المعياري للعينة نحو طبقية عشوائية، 

امج  اطة برن ي بوس ب اآلل ى الحاس ات إل ال البيان م إدخ ل ت رض التحلي م SPSSولغ ، وت
  .استخدام المنھج الوصفي والتحليلي من أجل الوصول إلى النتائج

  
  الدراسات السابقة

الفلسطيني في ال توجد ھناك، حسب علم الباحثين، دراسات سابقة متخصصة، عن الوضع 
إال أن ھناك بعض المراكز البحثية في . الضفة الغربية وقطاع غزة، حول الموضوع قيد الدراسة

فلسطين ضمنت استطالعات الرأي العام التي تجريھا عددا من األسئلة التي تحاول التعرف، من 
ھناك العديد من  خاللھا، إلى المعايير التي يتبعھا الناخب الفلسطيني في اختيار المرشحين، ولكن

 .الدراسات والتقارير التي تناولت موضوع االنتخابات الفلسطينية بشكل عام
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ً للرأي : االنتخابات القادمة، قوة الفصائل واالنتخابات الرئاسية - حمل ھذا العنوان استطالعا
- ٢١العام الفلسطيني أجراه مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت في الفترة الواقعة بين 

وقد تناول ھذا االستطالع المعايير التي يتبعھا الناخب الفلسطيني في اختيار . ٢٣/٤/٢٠٠٥
في : المرشحين، وجاء ترتيب ھذه المعايير حسب نتائج االستطالع على النحو التالي

التفاني في خدمة المجتمع، : السمعة الطيبة للمرشح، واليد النظيفة، تالھا: المرتبة األولى
، والتاريخ النضالي، ودرجة التدين، ومدى قرب المرشح من مكان صنع والدرجة العلمية

  .القرار في السلطة، واالتجاه السياسي وجنس المرشح، ومكان السكن، وآخرھا صلة القرابة

ً لرأي الناخبين : الدورة الثانية - يوم االنتخابات المحلية  - حمل ھذا العنوان استطالعا
رة الثانية من االنتخابات المحلية، حيث قام المركز الفلسطينيين الذين شاركوا في الدو

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء ھذا االستطالع في يوم االنتخابات المحلية، 
.  ٢٠٠٥ضمن المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، التي جرت في شھر أيار من العام 

الناخب الفلسطيني في اختيار المرشحين،  وقد تناول ھذا االستطالع المعايير التي يتبعھا
: في المرتبة األولى: وجاء ترتيب ھذه المعايير حسب نتائج االستطالع على النحو التالي

نزاھة المرشح وبعده عن الفساد، والدرجة العلمية، ودرجة التدين، وموقف المرشح من 
  .ة الشخصية بالمرشحعملية السالم، واالنتماء السياسي، وصلة القرابة، وآخرھا العالق

قراءة أولية في نتائج ودالالت انتخابات (، ١٩٩٦تناول جميل ھالل في دراسته عام  -
كيفية انعكاسات نتائج االنتخابات على النظام السياسي ) المجلس التشريعي الفلسطيني

الفلسطيني، وكيف أن ھذه االنتخابات وضعت األساس لثقافة سياسية جديدة، وكيف ستؤثر 
ا على النظام االجتماعي الفلسطيني، وتناول دالالت المشاركة الشعبية الواسعة في نتائجھ

ھذه االنتخابات، رغم إحجام معظم الفصائل الفلسطينية الفاعلة في الساحة عن المشاركة 
وأخيرا، . فيھا، وتناول أيضا دالالت ھيمنة الحزب الواحد على المجلس التشريعي المنتخب

وطنية الفلسطينية للدور التمثيلي الجامع للشعب الفلسطيني من قبل مخاطر سلب السلطة ال
 .منظمة التحرير الفلسطينية

) النظم االنتخابية واالنتخابات في فلسطين(، ٢٠٠٤تناول طالب عوض في دراسته عام  -
أھم األنظمة االنتخابية المعاصرة ومحاولة إسقاطھا على الوضع الفلسطيني متحيزا إلى 

لسنة  ١٣كما تعرضت ھذه الدراسة إلى قانون االنتخابات الفلسطيني رقم . طالنظام المختل
 .بالتحليل، وكيفية إدارة الحملة االنتخابية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيھة ١٩٩٥

االنتخابات الفلسطينية من (، ٢٠٠٤تناول نادر سعيد وأيمن عبد المجيد، في دراستھما عام  -
مدى مالئمة أنظمة وقوانين االنتخابات المعمول بھا للواقع  )وجھة نظر الجمھور الفلسطيني

كما ناقشت ھذه الدراسة المعايير والصفات المطلوبة عند انتخاب المرشحين، . الفلسطيني
 .وتم تقسيمھا إلى معيار شخصي ومعيار مجتمعي

تقوية مؤسسات السلطة (، ١٩٩٩قدم يزيد الصايغ وخليل الشقاقي في دراستھما عام  -
صورة تشخيصية لما تم إنجازه من قبل السلطة الفلسطينية، وتعريف بالمشاكل ) طينيةالفلس
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وقد ناقشت الدراسة أيضا السلطة التشريعية، . المنبثقة، واقتراح حلول عالجية محددة لھا
وبينت تطور عمل المجلس التشريعي، ومؤسسة عمله، واإلنجازات التي تم تحقيقھا 

 .والتحديات التي تواجھه

دراسة في : المجلس التشريعي الفلسطيني(، ١٩٩٨ول أحمد سعيد نوفل، في دراسته عام تنا -
تحليال للسلوك االنتخابي الفلسطيني من خالل البحث ) السلوك االنتخابي لبرامج المرشحين

في دور برامج المرشحين االنتخابية على نتائج االنتخابات الفلسطينية التي جرت في الضفة 
، واعتمد في دراسته على ١٩٩٦وقطاع غزة في شھر كانون الثاني عام الغربية والقدس 

 ٣٥مرشحاً كانت لھم برامج انتخابية، نجح منھم  ٤٣٠مرشحا من أصل  ١٣٠برامج 
وقارنت الدراسة بين برامج المرشحين، الذين . عدد أعضاء المجلس ٨٨مرشحا من أصل 

ا، وركزت على النواحي السياسية، نجحوا في االنتخابات، وبين المرشحين الذين لم ينجحو
واالقتصادية، واالجتماعية، والخدمات العامة، كما بحثت في انتماءات المرشحين والفائزين 

كذلك، استعرضت الدراسة تطور النظام . في االنتخابات السياسية، وقارنت بين برامجھم
الظروف إلجراء السياسي الفلسطيني، وإعالن المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي الذي ھيأ 

وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة أنه ال . االنتخابات، إضافة إلى قانون االنتخابات الفلسطيني
توجد عالقة كبيرة بين برامج المرشحين وبين نتائج االنتخابات، حيث إن ھناك عوامل 

  . أخرى تلعب دورا في تلك النتائج
  

  :خصائص عينة الدراسة

شخص  ٥٠٠شخصا في الضفة الغربية و ٨٦٠خصاً منھم ش ١٣٦٠بلغ حجم عينة الدراسة 
ى المدن بنسبة . في قطاع غزة ة عل اطق السكن، توزعت العين في % ٤٠و% ٤٤.٥وحسب من

رى و دات والق ة % ١٥.٩البل ي العين ذكور ف بة ال ت نس د بلغ نس، فق ات، وحسب الج ي المخيم ف
ا أما حسب المستوى التعلي%. ٤٩.٦في حين بلغت نسبة اإلناث % ٥٠.٤ مي، فتوزعت العينة كم
ي  ون، % ٣.٢يل م، % ٢.٨أمي دائي، % ٩.٨مل دادي، % ١٩.٦ابت انوي، % ٣٢.٤إع % ١١.١ث

ة . جامعي% ٢٠.٣معھد و ين في العين ا %٤٨.٩أما حسب حالة اللجوء، فكانت نسبة الالجئ ، أم
ينة من أفراد الع% ٣٨.٨أما حسب قطاع العمل، فقد كان %. ٥١.١غير الالجئين، فكانت نسبتھم 
ون في المنظمات % ٩.٢يعملون في القطاع الخاص، و% ٥١.٣يعملون في القطاع العام، و يعمل
ة ومؤسسات أخرى ة . األھلي رة للعين م األس غ متوسط حج د بل دخل  ٦.٧وق ا متوسط ال ردا، أم ف

  .سنة ٣٥أما العمر الوسيط ألفراد العينة فقد بلغ . دينارا ٣٢٢الشھري لألسرة فقد بلغ 

  ناخب مؤھلة لعضو المجلس التشريعييراھا ال الصفات التي

اخبين  ان، ألن الن ل في البرلم اره كممث ر في اختي للصفات التي يتحلى بھا المرشح دور كبي
ى السلطة التشريعية  ومھم إل ل ھم وم بنق م، يق ثالً لھ ينظرون إليه باعتباره راعياً لمصالحھم، ومم

ه من في الدولة، وبالتالي، فان الناخب يحاول أن يختا ي تمكن ع بالصفات الت ذي يتمت ر المرشح ال
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ب  ن تغلي دا ع ة وصدق بعي ل أمان ه بك ه وتطلعات ل ھموم ى ينق ريعية حت لطة التش ي الس ه ف تمثيل
  .المصلحة الخاصة للمرشح على المصلحة العامة

م وضع  تمارة المسح، وطلب من  ١٢ومن أجل تحقيق أھداف ھذه الدراسة، ت صفة في اس
ة  ١٠من المبحوث وضع عالمة  ي  ١٠لكل صفة من ھذه الصفات، بحيث تعطى عالم للصفة الت

ى  دريجيا حت ة ت ذه العالم اقص ھ ا لعضوية المجلس التشريعي، وتتن ة تمام يراھا المبحوث مؤھل
  . تصل الصفر، حيث تكون ھذه الصفة غير ضرورية أو غير مھمة الختيار المرشح

 األعلى المتوسط يكون بحيث صفة، لكل ابيةالحس المتوسطات حسب وترتيبھا النتائج تحليل وتم
  ):١جدول رقم (نتائج الدراسة ترتيب ھذه الصفات كما يلي  أظھرتللصفة األكثر قبوال، وقد 

اد  .١ تھم بالفس ر م ون المرشح غي ذلك : ك طيني، وك ام الفلس رأي الع اد ال اھرة الفس غلت ظ ش
ا من الظواھ ى أنھ ا عل ا الدول المانحة، ولذلك أصبح ينظر إليھ اني منھ ي يع رة الت ر الخطي

اد  م األصعدة، وبخاصة الفس ى معظ اد عل اھرة الفس رت ظ د انتش طيني، وق ع الفلس المجتم
د . الخ... المالي واإلداري والسياسي  ة الي واطن الفلسطيني يبحث عن نظاف ذلك أصبح الم ل

ه في المجلس التشريعي، وللرقي بالمؤسسة التشريعية، وأخذ دور ا حتى ينتخب من يمثل ھ
الحقيقي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة 
ى محاسبة أي  درة عل ة والق ه الرغب الخاصة، ألنه يرى في عضو المجلس التشريعي النزي

  . مسؤول في السلطة التنفيذية

ين  ى ب ة األول ى المرتب اد، عل تھم بالفس ر م ي لقد حصلت صفة كون المرشح غي الصفات الت
اكل  ن المش اد م ية الفس ادم، فقض ريعي الق س التش ة لعضو المجل طيني مؤھل ا الناخب الفلس رآھ
الكبيرة التي رافقت نشوء السلطة الفلسطينية، واتھم فيھا العديد من الشخصيات العامة، ومن بينھم 

ري الحديث أعضاء في المجلس التشريعي، ومن أوجه الفساد التي كانت منتشرة والتي جرى ويج
عنھا بشكل كبير سواء على المستوى الشعبي، أو في وسائل اإلعالم استغالل المال العام، وتعيين 

ا ازات وغيرھ ض االمتي ى بع ول عل ارف، والحص ارب والمع ب . األق د أن الناخ ذلك، وج ل
اره لعضو المجلس التشريعي،  د اختي ة عن رة من األھمي ذه الصفة درجة كبي الفلسطيني يعطي ھ

ث  ة أن حي ذه الدراس ائج ھ رت نت وا أعضاء % ٢٩.٤أظھ ن ينتخب أنھم ل ادوا ب ن األشخاص أف م
  .المجلس التشريعي األول بسبب استغاللھم المال العام في تحقيق مكاسب شخصية

ى مدى )١جدول رقم (إن ھذه الصفة قد حصلت على أدنى انحراف معياري  ، وھذا يدل عل
ى أن االتفاق بين المواطنين على إعطاء ھذه  نھم، بمعن ات بي ة تفاوت الصفة مكانه مھمة، وبدون أي

س  و المجل زة لعض ى والممي فة األول ي الص فة ھ ذه الص ار أن ھ ى اعتب اع عل به إجم اك ش ھن
ى مصالح  ين عل م واألم ل لھ ينتخبونه ھو الممث ذي س رون الشخص ال التشريعي القادم ألنھم يعتب

  .الوطن ومصالحھم

ا يعتب :المؤھل العلمي للمرشح  .٢ ا واھتمام ة تعليم ر الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب المنطق
بالتعليم، وقد كانت نظرة الشعب الفلسطيني منذ أمد بعيد، إلى التعليم كأرقي أنواع االستثمار 
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ع عضو المجلس  ى ضرورة تمت واطن الفلسطيني إل أتي نظرة الم ا، ت في اإلنسان، ومن ھن
ؤتي التشريعي بمستوى تعليمي يتناسب والمھام  ى ت ي سيمارسھا، حت ة الت السياسية واإلداري

ة في  ة عالي تعلم من إنتاجي ه الشخص الم ع ب ا يتمت واطن، لم وطن والم أكلھا على مستوى ال
تدامة ه . معظم األعمال المنوطة به، والنظرة المستقبلية الثاقبة للتنمية المس ا يشير إلي ذا م وھ

ة ) ١(الجدول رقم  ة، وانخفاض من حصول ھذه الصفة على المرتب ة من حيث األھمي الثاني
  .قيمة االنحراف المعياري لھذه الصفة

يتأثر المجتمع الفلسطيني بالدين بشكل كبير، ويفترض في مواصفات  :كون المرشح متدينا  .٣
ل،  د في العم ة، واألداء الجي ق، واألمان ة، وحسن الخل ام، النزاھ الشخص المتدين، بشكل ع

دين بغض النظر عن االتجاه السياس ا أعطى المرشح المت ي الذي يمثله ھذا المرشح، وھذا م
س  وية المجل ة لعض فات المؤھل ث الص ن حي ة م ة الثالث ب المرتب ر الناخ ة نظ ن وجھ م

  .  التشريعي

ة، نضاال ضد االستعمار : التاريخ النضالي  .٤ ذ سنوات طويل يخوض الشعب الفلسطيني، من
لون ا ل المناض د احت رائيلي، وق تالل اإلس ع واالح ي المجتم زة ف ة ممي طينيون مكان لفلس

وطن ا يملكون في سبيل ال ى م دى . الفلسطيني نظراً لكونھم يقدمون أغل ذا األمر شكل ل وھ
ذا  ة نظر الناخب الفلسطيني، ولھ ه من وجھ المواطن الفلسطيني إرثا نضاليا ال يمكن تجاھل

  .نيفقد احتلت ھذه الصفة المرتبة الرابعة من وجھة نظر الناخب الفلسطي

دول  ريعي  ): ١(ج ة لعضو المجلس التش طيني مؤھل ا الناخب الفلس ي يراھ ب الصفات الت ترتي
  .٢٠٠٦القادم 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الصفة
 ٢.٢٧٠٠ ٨.٩٣١٦ غير متھم بالفساد
 ٢.٥٠١٤ ٨.٣٨٩٧ المؤھل العلمي

 ٣.١٦٤١ ٧.٦٣٩٠ كون المرشح متدينا
 ٣.٠٠٥٢ ٧.٦٦٠٣ التاريخ النضالي
 ٣.٧٢٤٤ ٥.٧١١٨ االنتماء الحزبي

 ٤.٠٥٤٢ ٤.٩٨٩٠ كون المرشح ذكراً 
 ٣.٥٢٨٠ ٣.٦٥٥١ االنتماء العائلي

 ٣.٤٨٠٣ ٣.٤٢٧٢ الوضع االقتصادي للمرشح
 ٣.٥٠٤١ ٣.١٧١٣ صلة القرابة

 ٣.٤٩٧٦ ٣.١٢١٣ مكان سكن المرشح
 ٣.٤٦٣٢ ٣.١٠٨١ كون المرشح أنثى

ً  ٣.٢١٤٢ ٢.٥٩٥٦ كون المرشح نائباً سابقا

ابلس،  : المصدر ة، ن ة النجاح الوطني مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية، جامع
  .)البيانات الخام. (١٦/٩/٢٠٠٥-١٤، ١٤استطالع الرأي العام الفلسطيني رقم 
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ة أشكال  :االنتماء الحزبي  .٥ ة مارست كاف ظھرت أحزاب وتنظيمات سياسية فلسطينية مختلف
فلسطين، وانخرط العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في ھذه األحزاب النضال بھدف تحرير 

واطن الفلسطيني ة للم اوت األحزاب . والتنظيمات التي أصبحت جزءا من الحياة اليومي وتتف
ة ارية، والديني ة، واليس ة، والعلماني ة، والقومي ول الوطني ات والمي ين االتجاھ طينية ب . الفلس

م  ائج االستطالع رق ى ت ١٤فحسب نت أنھم ينتمون إل ادوا ب ذين أف ين أن نسبة األشخاص ال ب
من أفراد عينة االستطالع، مما % ٦٤.٧أحزاب وحركات وتنظيمات سياسية فلسطينية نحو 

  .جعل ھذه الصفة تحتل المرتبة الخامسة

ة  :كون المرشح ذكراً   .٦ ا الناخب الفلسطيني أھمي ي أعطاھ إن جنس المرشح من الصفات الت
اره لع ي اختي ى ألن ف ى األنث ذكر وفضله عل ار المرشح ال د اخت ريعي فق ضو المجلس التش

ذكر  ا زال ال المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري، واالھتمام فيه بالذكور اكثر من اإلناث، وم
كذلك يعطي المجتمع . ھو الذي يقع علية عاتق تحمل المسؤولية على الصعيد الخاص والعام

  .وتحمل المسؤولية أكثر من اإلناثللذكر حرية االنتقال واالختالط 

اري ) ١(ومن المالحظ من الجدول رقم  ى انحراف معي ى أعل د حصلت عل أن ھذه الصفة ق
ا  ك الختالف النظرة تجاھھ ع، وذل راد المجتم ين أف ا ب ام عليھ اق الت ى عدم االتف مما يدل عل

  .حسب الجنس والمؤھل التعليمي وھذه ما سيتضح عند مناقشة فرضيات الدراسة

ائلي  .٧ اء الع ة  :االنتم ة لعائل ة، واالقتصادية، واالجتماعي ة التاريخي ذه الصفة الخلفي يقصد بھ
ائالت الفلسطينية  د لعبت الع ة، لق المرشح، ودور عائلة المرشح على صعيد الوطن والمنطق
دورا متباينا في النضال الفلسطيني، منذ العھد العثماني، مرورا باالنتداب البريطاني، وحتى 

ذلك اال اره للمرشح، ول د اختي حتالل اإلسرائيلي، وھذا ما ينعكس على الناخب الفلسطيني عن
ا عكس  ذا م واطنين الفلسطينيين، وھ د الم دة عن ة جي ل مكان وجد أن ھذه الصفة ال تزال تحت
ة،  نفسه على انتخابات المجلس التشريعي األول، وكذلك انتخابات البلديات والمجالس المحلي

ر من حيث قام العدي ا كثي ارس فيھ ائالت أصبح يم ن خاصة بالع تح دواوي ائالت بف د من الع
ات  ي انتخاب ة ف ة االنتخابي ي الدعاي دواوين ف ذه ال تغلت ھ ذلك اس ة، ك بات االجتماعي المناس
دواوين  ذه ال ى دور ھ د تجل ديات، وق ات البل ي انتخاب ذلك ف ريعي األول، وك س التش المجل

ديات، حي ات البل د واضحاً خالل انتخاب ن المقاع ر م ى كثي ائالت عل ث حصل مرشحو الع
  .بغض النظر عن االنتماء الحزبي لھم

ث يلعب  :الوضع االقتصادي للمرشح  .٨ ح، حي الي للمرش ز الم ذه الصفة المرك المقصود بھ
ال  د لعب رأس الم ة، وق رأس المال دورا مھما في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعي

ك من خالل  الفلسطيني دورا إيجابيا في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وذل
ة، بحيث أسھمت في الحد من  دي العامل د من األي إنشاء شركات ومصانع استوعبت العدي

ة خاصة، . البطالة والفقر ذه الصفة أھمي وانطالقا مما تقدم، فان الناخب الفلسطيني أعطى ھ
ز  دم األشخاص أصحاب المرك ي أن يق ه ف ز أمالً من ي تعزي ذين أسھموا ف د، ال الي الجي الم

  .الوضع االقتصادي الداخلي، للوطن والمواطن أكثر مما سيحصلون عليه شخصيا
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المقصود بھذه الصفة كون المرشح له صلة قرابة وثيقة بالناخب، أو من نفس  :صلة القرابة  .٩
العائلة الممتدة، أظھرت النتائج أن ھذه الصفة لم تحظ بوزن كبير لدى الناخب الفلسطيني، 

  .ولكنھا ستلعب دورا في االنتخابات التشريعية القادمة، العتبارات تخص الفرد والعائلة

را  أي :مكان سكن المرشح  .١٠ ا، حيث إن كثي ينتخب فيھ ي س سكن المرشح في نفس الدائرة الت
ا  وا فيھ ي انتخب اطق الت اكن سكنھم من المن روا أم د غي من نواب المجلس التشريعي األول ق
رى في المرشح  إلى محافظات أخرى أو أن بعضھم قد انتقل إلى خارج فلسطين، فالناخب ي

ين أن إنسانا يحمل ويعيش ھمومه اليومية، ويكون مت د تب ه بشكل مستمر، فق واجداً في دائرت
وا أعضاء المجلس التشريعي األول بسبب  م ينتخب أنھم ل ادوا ب ذين أف ين األشخاص ال من ب

بة  ا بنس ي يمثلونھ ة الت دائرة االنتخابي اكل ال وم ومش ن ھم حين ع ادھم المرش ، %٢٦.٩ابتع
ة عن% ٧.١وأفاد  تھم في انتخاب ھؤالء األعضاء ناجم أن عدم رغب زوروا  ب م ي ونھم ل ك

  .دائرتھم االنتخابية منذ انتخابھم

ى  .١١ ون المرشح أنث ة أشكال النضال  :ك ي كاف زا ف رأة الفلسطينية دورا ممي لعبت وتلعب الم
ا النضالي  ادة المؤسسات ال يتناسب ودورھ رار وقي ا في صنع الق الفلسطيني، إال أن دورھ

ا يتناسب الحقيقي، حيث ينظر إلى المرأة على أن مكانھا ال بيت، وتربية األطفال، والعمل بم
وطبيعتھا، ولذلك وجد أن ھذه الصفة جاءت في مرتبة متأخرة، مقارنة بصفة كون المرشح 

رأة دورا . ذكرا وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوجد توجه بين أفراد المجتمع يحاول إعطاء الم
ذي في الحياة السياسية منسجما مع دورھا النضالي، ولذلك وضع نظا م التمييز اإليجابي، وال

ا  ام الكوت م نظ رف باس ا ع ريعية بم ة والتش الس المحلي ة المج ول كاف ن دخ رأة م ن الم يمك
  .النسائية

واب المجلس التشريعي  :كون المرشح نائبا سابقا   .١٢ كانت توقعات المواطن الفلسطيني من ن
ى األول كبيرة، وبخاصة في مجال سن القوانين التي تنظم حياة الموا ة عل طن، وكذلك الرقاب

ريعي س التش واطن والمجل ين الم ة ب ز الثق ة، وتعزي لطة التنفيذي س . الس إال أن أداء المجل
س  عب والمجل ين الش راب ب زز االغت ا ع واطن مم ات الم ى طموح رق إل م ي ريعي ل التش

من عينة الدراسة غير راضية عن أداء المجلس % ٨٦.٦التشريعي، فقد أظھرت النتائج أن 
  . عيالتشري

رأي والدراسات  كذلك أظھرت نتائج استطالعات الرأي، التي أجراھا مركز استطالعات ال
وز  ن تم رة م ت خالل الفت ي أجري ة، والت اح الوطني ة النج ي جامع حية ف ول  ٢٠٠٣المس ى أيل إل

ي  ٢٠٠٥ وھم ف ذين انتخب اء ال ع األعض ينتخبون جمي أنھم س ادوا ب ذين أف خاص ال بة األش أن نس
رة ضمن % ٣م تتجاوز المجلس األول ل ة األخي ل المرتب ا تحت ا جعلھ ذا م في أحسن األحوال، وھ

ين  ابقين ب اب األعضاء الس ولھم بانتخ دم قب باب ع ت أس ث تفاوت ح، حي ة للمرش الصفات المؤھل
ق مكاسب شخصية، واستغالل ھؤالء األعضاء  ام في تحقي ال الع استغالل ھؤالء األعضاء الم

وم لمناصبھم في تعيين األقارب وال واب عن ھم اد ھؤالء الن ة حق، وابتع مقربين منھم دون وجھ
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رھم  زوروا دوائ م ي واب ل ؤالء الن ض ھ ا، أو أن بع ي يمثلونھ ة الت دائرة االنتخابي اكل ال ومش
  . االنتخابية منذ انتخابھم

  
  :العوامل المؤثرة في ترتيب صفات المرشح

ح ار مرش ي اختي ب ف رار الناخ ي ق ؤثر ف ي ت ل، الت اوت العوام ريعي  تتف س التش للمجل
ام  ة في الع ي ٢٠٠٦الفلسطيني، للدورة الثاني ة الت ائدة في المنطق ، حسب الظروف السياسية الس

ستجرى فيھا االنتخابات، ونظرة الناخب إلى المرشح األجدر في إعطائه صوته من أجل تجاوز 
ة ذه المرحل ة للناخب . ھ ة والديموغرافي ادية واالجتماعي ا أن الخصائص االقتص ب دورا كم تلع

  . أساسيا في تفضيل مرشح على آخر

ومن أجل تحقيق ھدف الدراسة تمت دراسة مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن يكون لھا 
  :تأثير في ترتيب صفات المرشح من وجھة نظر الناخب الفلسطيني على النحو التالي

اخبين في تباين ترتيب صفات المرشح بين الناخبين في الضفة ال :منطقة اإلقامة غربية، والن
ى  وا عل ابقا حيث اتفق ا س ط، وھو كون المرشح نائب قطاع غزة، ولكنھم اتفقوا على شئ واحد فق
روق  ول ال توجد ف ي تق جعل ھذه الصفة األخيرة للمرشحين، وعند اختبار الفرضية الصفرية، الت

صفة كون المرشح بين منطقة اإلقامة للناخب، و ٠.٠٥ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية 
اخبين في قطاع  ول الفرضية الصفرية، أي ال يوجد اختالف في نظرة الن نائبا سابقا، فإنه تم قب
آخر صفة  ذه الصفة ك غزة والضفة الغربية لنواب في المجلس التشريعي األول، حيث جاءت ھ

ود  السبب في مؤھلة للشخص من أجل انتخابه عضواً جديداً في المجلس التشريعي القادم، وقد يع
ة مع  ذلك إلى تشابه التجربة نفسھا التي عاشھا نواب المجلس التشريعي األول من الضفة الغربي
ناخبيھم، مع تلك التجربة التي عاشھا نواب قطاع غزة مع ناخبيھم، فالمجلس التشريعي ھو نفسه، 

اب إن النظرة متش الي، ف واب قطاع غزة، وبالت ه ن ة قدم واب الضفة الغربي ه ن ا قدم ؤالء وم ھة لھ
  .النواب في كلتا المنطقتين

توى  ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف ول ال توج ي تق يات الت ار الفرض د اختب وعن
م  ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق صلة ) (٢(بين منطقة اإلقامة للناخب، وبقية الصفات الم

ائلي، و اء الع ي، واالنتم اء الحزب ي، واالنتم ل العلم ة، والمؤھ ون القراب الي، وك اريخ النض الت
ى،  المرشح متدينا، ومكان السكن، والوضع االقتصادي، وكون المرشح ذكرا، وكون المرشح أنث

ة ). وكون المرشح غير متھم بالفساد اي المجدول ) ١٨.٣(فقد تبين، من خالل مقارنة قيمة مربع ك
ة ، بأن قيمة مربع كاي المحسوبة للصفات المذكورة أع١٠على درجات الحرية  ر من قيم اله أكب

ول  ي تق ة الت ل الفرضيات البديل رفض الفرضيات الصفرية، وتقب ه ت ة، وعلي اي المجدول ع ك مرب
ة  توى المعنوي ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف ب  ٠.٠٥توج ة للناخ ة اإلقام ين منطق ب

اخب. والصفات المذكورة أعاله ين الن ا ب د اختلفت أولوياتھ ين في وھذا يدل على أن ھذه الصفات ق
ادية،  اع االقتص اين األوض ك لتب زة، وذل اع غ ي قط اخبين ف دى الن ا ل ة عنھ فة الغربي الض

  .واالجتماعية، والسياسية فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
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ي كل من الضفة  اخبين ف دى الن ذه الصفات ل ان، ترتيب ھ ر من األحي ي كثي ابه، ف د تش وق
ل  زة مث اع غ ة وقط ي، (الغربي اء الحزب راً االنتم ح ذك ون المرش ائلي، وك اء الع ، إال أن )واالنتم

ة وقطاع  اخبين في الضفة الغربي ين الن اين ب د تب الوزن الذي أعطي لكل صفة من ھذه الصفات ق
  . غزة، ولذلك ظھرت ھذه الفروق

كون المرشح : وقد جاء ترتيب صفات المرشحين، لدى الناخبين في الضفة الغربية، كما يلي
اد،  تھم بالفس ر م اء غي الي، واالنتم اريخ النض دينا، والت ح مت ون المرش ي، وك ل العلم والمؤھ

ى، والوضع االقتصادي  ح أنث ون المرش ائلي، وك اء الع را، واالنتم ح ذك ون المرش ي، وك الحزب
  .للمرشح، ومكان السكن، وصلة القرابة

ي ا يل د جاءت كم اخبين في قطاع غزة، فق دى الن المؤھل : أما ترتيب صفات المرشحين، ل
اء ا دينا، واالنتم اريخ النضالي، وكون المرشح مت اد، والت تھم بالفس لعلمي، وكون المرشح غير م

ع  كن، والوض ان الس ة، ومك لة القراب ائلي، وص اء الع را، واالنتم ح ذك ون المرش ي، وك الحزب
  .االقتصادي للمرشح، وكون المرشح أنثى

ة أعطوا كون الم اخبين في الضفة الغربي ا سبق، أن الن اد يتضح مم تھم بالفس ر م رشح غي
ا أعطوا  ة، فيم ة الثاني ذه الصفة المرتب المرتبة األولى في حين أعطى الناخبون في قطاع غزة ھ

املين . المرتبة األولى للمؤھل العلمي الذي يحمله المرشح ى أن نسبة الع ود إل ك يع والسبب في ذل
ره، غربيةالضفة الفي مؤسسات القطاع العام من سكان قطاع غزة أعلى منھا في  ، ومن الجدير ذك

ة ام، وبشكل خاص في الضفة الغربي . أن معظم حاالت الفساد قد وقعت في مؤسسات القطاع الع
  . كما أن الحمالت الشعبية المناھضة للفساد أكثر نشاطا في الضفة الغربية منھا في قطاع غزة

ة، في  أما كون المرشح متدينا فقد حصل على المرتبة الثالثة لدى الناخبين في الضفة الغربي
اين  ى تب ود إل ذا يع حين حصلت ھذه الصفة على المرتبة الرابعة لدى الناخبين في قطاع غزة، وھ

م . التأييد السياسي بين المنطقتين لالتجاھات الدينية ائج استطالع رق ان نسبة  ١٥فحسب نت د ك فق
  .ع غزةفي قطا% ٢٧، مقابل %٣١.٣تأييد االتجاھات الدينية في الضفة الغربية 

ة،  أما صفة كون المرشح أنثى فقد حصلت ھذه الصفة على المرتبة الثامنة في الضفة الغربي
اه . مقابل المرتبة الحادية عشرة في قطاع رأة، ونظرة المجتمع تج اين دور الم ى تب ود إل وذلك يع

ى  رأة عل اح الم رأة، وانفت يم الم ل، ونسبة تعل رأة في سوق العم الم المرأة، ونسبة مساھمة الم الع
  .الخارجي بين المنطقتين

ار  :الجنس د اختب ة للمرشح، فعن يكاد يتشابه ترتيب كل من الذكور واإلناث للصفات المؤھل
ة  ين جنس  ٠.٠٥الفرضيات التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوي ب

م  دول رق ي الج ذكورة ف فات الم ب، وبعض الص ة، وا) (٢(الناخ لة القراب ي، ص اء الحزب النتم
ان السكن، والوضع االقتصادي، وكون المرشح  دينا، ومك ائلي، وكون المرشح مت واالنتماء الع

م ). نائب سابق، وكون المرشح ذكرا، وكون المرشح أنثى، وكون المرشح غير متھم بالفساد فقد ت
ذه الصفات وا ين ترتيب ھ ذكر ب روق ت ة ف ه ال توجد أي ى أن ألوزان رفض ھذه الفرضيات، بمعن

ة  دمن أھمي م يق التي أعطيت لھا بين الذكور واإلناث، حتى أن كون المرشح أنثى وجد أن اإلناث ل
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ا ذكور لھ ب ال ع ترتي ابھة م اءت متش ب، وج ي الترتي رة ف اث . كبي رة اإلن ى أن نظ دل عل ذا ي وھ
اع المستوى  رغم من ارتف ى ال ا، عل ذكور لھ را عن نظرة ال لدورھن في المجتمع ال يختلف كثي

  .التعليمي لإلناث في المجتمع الفلسطيني

ى مستوى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ول بأن ي تق وعند اختبار الفرضيات الت
ة  م  ٠.٠٥المعنوي دول رق ي الج فات ف ض الص ب وبع نس الناخ ين ج ي، ) (٢(ب ل العلم المؤھ

ابقا ا س ح نائب ون المرش اريخ النضالي، وك الل مقار). والت ن خ ين، م د تب اي فق ع ك ة مرب ة قيم ن
ة  ة ) ١٨.٣(المجدول ى درجات الحري ذكورة ١٠عل اي المحسوبة للصفات الم ع ك ة مرب ، أن قيم

ل الفرضيات  أعاله أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة، وعلية ترفض الفرضيات الصفرية، وتقب
الناخب بين جنس  ٠.٠٥البديلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية 

اله ذكورة أع ذه . والصفات الم ب ھ ى ترتي ع إل اث ال ترج ذكور واإلن ين ال ا ب ات ھن إن االختالف
ذي أعطى لكل  وزن ال ا جاء االختالف في ال اث، وإنم ذكور واإلن ين ال الصفات حيث تشابھت ب
ر للمؤھل العلمي،  ا أكب د أعطين وزن اث ق صفة من ھذه الصفات من قبل الجنسين، فوجد أن اإلن

ى حد وال ة إل تاريخ النضالي، وكون المرشح نائبا سابقا عما أعطاه الذكور، وھذا يعود إلى المبالغ
رى، تنظر  ا ن ما عند اإلناث في تفضيل ھذه الصفات من قبل اإلناث أكثر من الذكور، فالمرأة كم

ان إلى المكانة االجتماعية أكثر مما ينظر إليھا الرجل وھذه الصفات ھي المؤھلة في معظم األ حي
  .في المجتمع الفلسطيني للحصول على مرتبة اجتماعية جيدة

ي  :العمر إن لعمر الناخب تأثيراً في اختيار المرشح الذي سيمثله في المجلس التشريعي، فف
  .معظم المجتمعات تختلف نظرة الشباب إلى القضايا واألولويات عن كبار السن

ة ات داللة إحصائية على مستوى وعند اختبار الفرضيات التي تقول ال توجد فروق ذ المعنوي
المؤھل العلمي، وكون ) (٢(بين عمر الناخب، وبعض الصفات المذكورة في الجدول رقم  ٠.٠٥

ه ال ). المرشح متدينا، ومكان السكن، وكون المرشح أنثى ى أن فقد تم رفض ھذه الفرضيات، بمعن
ومتوسطي أعطيت لھا بين الشباب،  واألوزان التي الصفات،توجد أية فروق تذكر بين ترتيب ھذه 

، وكبار السن، وھذا يعود إلى نظرة المجتمع إلى أھمية ومكانة التعليم والمتعلم بغض النظر العمر
روق . عن عمر الشخص اك ف ه، وال توجد ھن دين بطبيعت ع مت ا أن المجتمع الفلسطيني مجتم كم

ه ال. ھذا الصفةتذكر بين كبار السن وصغار الشباب حول  ا أن ذكر في المجتمع كم روق ت  توجد ف
  .الفلسطيني نحو المرأة ودورھا في المجتمع بين كبار السن والشباب

ى مستوى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ول بأن ي تق وعند اختبار الفرضيات الت
م  ٠.٠٥المعنوية  ة، ) (٢(بين عمر الناخب وبعض الصفات المذكورة في الجدول رق صلة القراب
اريخ النضالي، والوضع االقتصادي، وكون المرشح واالنتم ائلي، والت اء الع ي، واالنتم اء الحزب

اد تھم بالفس ر م ة ). ذكرا، وكون المرشح نائبا سابقا، وكون المرشح غي ين من خالل مقارن د تب فق
ة  اي المجدول ع ك ة مرب ة ) ٤٣.٨(قيم ات الحري ى درج وبة ٣٠عل اي المحس ع ك ة مرب أن قيم ، ب

ة أعاله أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة، وعليه ترفض الفرضيات الصفرية، للصفات المذكور
ة  ى مستوى المعنوي ة إحصائية عل روق ذات دالل د ف ول توج ي تق ة، والت ل الفرضيات البديل وتقب
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ذكورة أعاله ٠.٠٥ ين الشباب، ومتوسطي . بين عمر الناخب والصفات الم ا ب ات ھن إن االختالف
ذي السن، وكبار السن يرجع ب وزن ال ى ال عضھا إلى ترتيب ھذه الصفات ويعود بعضھا اآلخر إل

  .أعطي لكل صفة من ھذه الصفات، وھذا ھو المؤشر األھم

ار السن في ترتيب ووزن صفتي  لقد وجدت االختالفات بين الشباب ومتوسطي السن وكب
رھم، االنتماء العائلي وصلة القرابة، حيث أعطى الشباب وزنا أكبر لھاتين الصفتين أ ر من غي كث

ا يمكن أن يساعدوا في  ة أو بعض أفرادھ ى أن العائل فھم الذين بحاجة إلى وظائف، وينظرون إل
بة ة في ظل . حصول بعضھم على فرصة عمل مناس ى الحماي ك، حاجة الشباب إل ى ذل أضف إل

م ع ات ذاتھ دا إلثب الذا جي ة م ي العائل م يجدون ف ي، وھ انون واالنفالت األمن يادة الق اب س ى غي ل
  .  الصعيد المحلي والقومي

ي ترتيب ووزن  ار السن ف باب، ومتوسطي السن، وكب ين الش ات، ب ذلك وجدت االختالف ك
ذه الصفة أفضل من  ة لھ ا ورتب صفتي االنتماء الحزبي، والتاريخ النضالي، فالشباب أعطوا وزن

ر م ة أكث ادئ الحزبي ا أن غيرھم، وذلك ألن الشباب ھم األكثر اندفاعا وتمسكا بالمب رھم، كم ن غي
  .الشباب يعتبرون النضال سمة بطولية، وشيئاً محبذاً يجب أن يتحلى به عضو المجلس التشريعي

ون  ح، وك فة الوضع االقتصادي للمرش بة لص ر بالنس ات حسب العم دت اختالف ذلك وج ك
ا أعطاه  ر مم ا أكب ذه الصفات وزن را، فالشباب أعطوا ھ ابقا، وكون المرشح ذك المرشح نائبا س

  .توسطو وكبار السنم

ات  ا حسب فئ ات حول أھميتھ د وجدت اختالف اد، فق أما صفة كون المرشح غير متھم بالفس
  .العمر، فوجد أن متوسطي وكبار السن أعطوا ھذه الصفة وزنا أكبر مما أعطاه الشباب

ت  ث كان ابقة حي ريعية الس ات التش ي االنتخاب اركوا ف م يش ذين ل خاص ال بة لألش ا بالنس أم
ات الفلسطيني باالنتخاب وھو  أعمارھم انون االنتخاب ه ق ذي يسمح ب ل من العمر ال نة،  ١٨أق س

ات المجلس  ٢٨-١٨والذين أعمارھم حاليا بين  د جاء ترتيب صفات المرشحين النتخاب نة، فق س
اريخ النضالي،  اد، والمؤھل العلمي، والت تھم بالفس ر م التشريعي القادم كما يلي كون المرشح غي

متدينا، واالنتماء الحزبي للمرشح، واالنتماء العائلي، والوضع االقتصادي، وكون وكون المرشح 
ا  ان سكن المرشح، وكون المرشح نائب ة، ومك المرشح ذكرا، وكون المرشح أنثى، وصلة القراب

ة . سابقا ى النظرة العام را عل ة من السكان ال تختلف كثي ذه الفئ وم، وجد أن نظرة ھ ى العم وعل
ي ) ١جدول رقم (يث يتشابھان في ترتيب ھذه الصفات لصفات المرشح، ح وخاصة بالصفات الت

رة ى الرتب األخي ي حصلت عل ك الصفات الت ى، وتل ى الرتب األول ات . حصلت عل إن االختالف
دينا  ح مت ون المرش ة وك ة الثالث ح المرتب الي للمرش اريخ النض دت، أعطت الت ي وج يطة الت البس

ومن المالحظ أيضا، أن . تين انعكس ترتيبھما عند جملة العينةالمرتبة الرابعة، ولكن ھاتين الصف
د  ة عشرة عن ة الحادي ل المرتب ة التاسعة مقاب ى المرتب ھذه الفئة قد أعطت صفة كون المرشح أنث

  .جملة العينة، وھذا يعود إلى الوعي عند الشباب ونظرتھم لدور المرأة في المجتمع

ي توى التعليم ي ل: المس ل التعليم ذي إن للمؤھ ح ال اره للمرش ي اختي راً ف ب دوراً كبي لناخ
 سيمثله في المجلس التشريعي 
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توى  ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف ول ال توج ي تق يات الت ار الفرض د اختب وعن
م  ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق ) ٢(بين المستوى التعليمي للناخب وبعض الصفات الم

ابقا، صلة القرابة، والمؤھل العلمي، ومكا( ا س ن السكن، والوضع االقتصادي، وكون المرشح نائب
ه ). وكون المرشح أنثى، وكون المرشح غير متھم بالفساد ى أن فقد تم رفض ھذه الفرضيات، بمعن

ا حسب المستوى  ي أعطيت لھ ذه الصفات، واألوزان الت ين ترتيب ھ ذكر ب روق ت ال توجد أية ف
  .التعليمي للناخبين الفلسطينيين

ى مستوى وعند اختب ة إحصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ول بأن ي تق ار الفرضيات الت
م  ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق ) ٢(بين المستوى التعليمي للناخب، وبعض الصفات الم

دينا، وكون المرشح ( اريخ النضالي، وكون المرشح مت ائلي، والت االنتماء الحزبي، واالنتماء الع
ة ) ٩٠.٥(خالل مقارنة قيمة مربع كاي المجدولة فقد تبين من ). ذكرا أن  ٧٠على درجات الحري

ة  ة، وعلي اي المجدول ع ك ة مرب ر من قيم ذكورة أعاله أكب قيمة مربع كاي المحسوبة للصفات الم
ة  روق ذات دالل د ف ول توج ي تق ة والت يات البديل ل الفرض فرية، وتقب يات الص رفض الفرض ت

ذكورة أعاله ٠.٠٥إحصائية على مستوى المعنوية  . بين المستوى التعليمي للناخب والصفات الم
ذه الصفات  ب ھ ى ترتي ع بعضھا إل ي للناخب يرج توى التعليم ا، حسب المس ات ھن إن االختالف
  .ويعود بعضھا اآلخر إلى الوزن الذي أعطي لكل صفة من ھذه الصفات، وھذا ھو المؤشر األھم

ة  :حالة اللجوء ا اللجوءالمقصود بحال ا كون ھن هبغض النظر  ،الشخص الجئ  في يسكن كون
  .األصليينة غز وقطاع الغربية الضفة أبناء من الشخص ھذا كون أو آخر، سكاني تجمع أي أو مخيم

ين لصفات المرشح  ر الالجئ تفاوتت األوزان في معظم الحاالت التي أعطاھا الالجئون وغي
ابھا اد يكون متش د ف. القادم، ولكن وجد أن ترتيب الصفات يك د جاء ترتيب صفات المرشح عن ق

ي ا يل ين كم ون : الالجئ اريخ النضالي، ك ي، الت ل العلم اد، المؤھ تھم بالفس ر م ح غي ون المرش ك
المرشح متدينا، االنتماء الحزبي، كون المرشح ذكرا، االنتماء العائلي، الوضع االقتصادي، صلة 

أما غير الالجئين فجاء ترتيب . ابقاالقرابة، مكان السكن، كون المرشح أنثى، كون المرشح نائبا س
كون المرشح غير متھم بالفساد، والمؤھل العلمي، وكون المرشح : صفات المرشح لديھم كما يلي

ائلي، والوضع  اء الع را، واالنتم ي، وكون المرشح ذك اء الحزب متدينا، التاريخ النضالي، واالنتم
ابقااالقتصادي، وكون المرشح أنثى،ومكان السكن، وصلة القرا ا س ة، وكون المرشح نائب ا . ب مم

اد، والمؤھل العلمي  تھم بالفس ر م سبق نجد أن الالجئين اتفقوا في وضع صفتي كون المرشح غي
ة  ا بقي في المرتبتين األولى والثانية، ووضع صفة كون المرشح نائبا سابقا في المرتبة األخيرة، أم

  .الترتيب الصفات فبعضھا اختلف قليال وبعضھا اآلخر جاء في نفس

توى  ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف ول ال توج ي تق يات الت ار الفرض د اختب وعن
اء ) (٢(بين حالة اللجوء للناخب وبعض الصفات المذكورة في الجدول رقم  ٠.٠٥المعنوية  االنتم

ابقا،  ا س ان السكن، الوضع االقتصادي، وكون المرشح نائب دينا، ومك العائلي، وكون المرشح مت
ون ى وك ين ). المرشح أنث ذكر ب روق ت ة ف د أي ه ال توج ى أن ذه الفرضيات، بمعن م رفض ھ د ت فق

  .ترتيب ھذه الصفات واألوزان التي أعطيت لھا حسب حالة اللجوء للناخبين الفلسطينيين
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ى مستوى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ول بأن ي تق وعند اختبار الفرضيات الت
م بين حالة ا ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق صلة ) (٢(للجوء للناخب، وبعض الصفات الم

ع  كن، والوض ان الس الي، ومك اريخ النض ي، والت اء الحزب ي، واالنتم ل العلم ة، والمؤھ القراب
اد تھم بالفس ر م ). االقتصادي، وكون المرشح نائبا سابقا، وكون المرشح ذكرا، وكون المرشح غي

ة فقد تبين من خالل مقارنة قيمة مرب ة ) ١٨.٣(ع كاي المجدول ى درجات الحري ة  ١٠عل أن قيم ب
رفض  ه ت ة، وعلي مربع كاي المحسوبة للصفات المذكورة أعاله أكبر من قيمة مربع كاي المجدول
ى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ول توجد ف ي تق الفرضيات الصفرية، وتقبل الفرضيات البديلة الت

ذكورة أعالهبين المستوى التعليم ٠.٠٥مستوى المعنوية  ات . ي للناخب والصفات الم إن االختالف
ى  ھنا حسب حالة اللجوء للناخب يرجع بعضھا إلى ترتيب ھذه الصفات ويرجع بعضھا اآلخر إل

م ر األھ و المؤش ذا ھ ذه الصفات، وھ ن ھ ل صفة م ذي أعطي لك وزن ال ر . ال ثال أعطى غي فم
اد  تھم بالفس ر م ة الالجئين وزنا أكبر لصفة كون المرشح غي ون بقي ط، في حين أعطى الالجئ فق

  .الصفات المذكورة أعاله الوزن األكبر

يمھم  :قطاع العمل م تقس ط، حيث ت املين فق ى األشخاص الع اقتصرت ھذه الخاصية فقط عل
  .إلى عاملين في القطاع العام، والقطاع الخاص، والمنظمات األھلية، وقطاعات أخرى

ول ال توج ي تق يات الت ار الفرض د اختب توى وعن ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف
م  ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق صلة ) (٢(بين قطاع العمل للناخب وبعض الصفات الم

ان  الي، ومك اريخ النض ائلي، والت اء الع ي، واالنتم اء الحزب ي، واالنتم ل العلم ة، والمؤھ القراب
تم رفض ھذه الفرضيات، بمعنى أنه فقد ). السكن، وكون المرشح نائبا سابقا، وكون المرشح أنثى

ا حسب قطاع العمل  ي أعطيت لھ ال توجد أية فروق تذكر بين ترتيب ھذه الصفات واألوزان الت
  .للناخبين الفلسطينيين

ى مستوى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ول بأن ي تق وعند اختبار الفرضيات الت
م بين حالة اللجوء للناخب وبعض ال ٠.٠٥المعنوية  ذكورة في الجدول رق كون ) (٢(صفات الم

تھم بالفساد ر م را، وكون المرشح غي ). المرشح متدينا، والوضع االقتصادي، وكون المرشح ذك
ة  اي المجدول ع ك ة مرب ة ) ٤٣.٨(فقد تبين من خالل مقارنة قيم ى درجات الحري ة  ٣٠عل أن قيم

رفض مربع كاي المحسوبة للصفات المذكورة أعاله أكبر من قيمة مر ه ت ة، وعلي بع كاي المجدول
ى  ة إحصائية عل روق ذات دالل ول توجد ف ي تق الفرضيات الصفرية، وتقبل الفرضيات البديلة الت

ذكورة أعاله ٠.٠٥مستوى المعنوية  املين . بين قطاع العمل للناخب والصفات الم د جد أن الع وق
ي  رھم ف اه غي ا أعط ر مم ذه الصفات أكب وا ھ د أعط اع الخاص ق ي القط رىف ات األخ . القطاع

ي  م ف يھم عملھ ؤثر ف م، وال ي ي عملھ تقلين ف ون مس ا يكون ادة م ي القطاع الخاص ع املون ف فالع
م ن آرائھ ر ع ى التعبي ح، أو حت ة للمرش فة معين ار ص ام، . اختي اع الع ي القط املون ف ا الع أم

ه وال ون ب ذي يقوم ل ال ة العم ارھم طبيع ي اختي ؤثر ف ا ي ا م ة، فغالب ات األھلي ي والمنظم ة الت جھ
  .يعملون لديھا
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  النتائج

، وفق نظرة ٢٠٠٦جاء ترتيب صفات المرشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني للعام 
كون المرشح غير متھم بالفساد، والمؤھل العلمي للمرشح، : الناخب الفلسطيني، على النحو التالي

زبي للمرشح، وكون المرشح وكون المرشح متدينا، والتاريخ النضالي للمرشح، واالنتماء الح
ذكرا، واالنتماء العائلي، والوضع االقتصادي للمرشح، وصلة القرابة، ومكان سكن المرشح، 

  .وكون المرشح أنثى، وكون المرشح نائبا سابقا

ة  تبين، من خالل الدراسة، أن الناخب الفلسطيني، بغض النظر عن خصائصه االجتماعي
اريخ واالقتصادية، يميل إلى انتخاب الم ة، والمؤھل العلمي، والت رشح الذي يجمع بين اليد النظيف

  . النضالي، والتدين

ة، إال أن  اة العام ي الحي اركتھا ف رأة، ومش ة دور الم دة، بأھمي ة العدي م حمالت التوعي ورغ
ذكر، حيث  نظرة الناخب الفلسطيني، من ذكر وأنثى، إلى جنس المرشح، بقيت تفضل المرشح ال

  .ى كاعتبار في اختيار جاء في مرتبة متأخرة عند كال الجنسينإن كون المرشح أنث

إن تجربة أعضاء المجلس التشريعي السابقين لم  تحقق أماني وتطلعات الناخب الذي منحھم 
صوته، لذلك وجد بأن كون المرشح نائبا سابقا قد أتى في أدني سلم االعتبارات بغض النظر عن 

  .خصائص الناخبين
  

  التوصيات

  :اد على نتائج الدراسة، فإن الباحثين يوصون بما يليباالعتم

ام  - ريعية للع ات التش د خوض االنتخاب طينية، عن ية الفلس وى السياس ى الق ي عل ، ٢٠٠٦ينبغ
دين،  اريخ النضالي والت د، والمؤھل العلمي، والت ة الي ين نظاف ذي يجمع ب اختيار المرشح ال

  .حتى يكون مؤھال للفوز باالنتخابات

وبشكل فعال  ٢٠٠٦ناخب الفلسطيني المشاركة في االنتخابات التشريعية للعام ينبغي على ال -
 .إلحداث تغيير في الرأي في النظام السياسي الفلسطيني

ه  - وم بمھام الح، ويق م الص خ الحك تقل يرس ال ومس وي وفع ريعي ق س تش ود مجل إن وج
و ع الجمھ ة م ين العالق ة، وتمت لطة التنفيذي ى الس ة عل ريعية، والرقاب ز دور التش ر، وتعزي

ة د، والمؤھل . السلطة الرابع ة الي ين نظاف ذا يتطلب أعضاء مجلس تشريعي يجمعون ب وھ
 .العلمي، والتاريخ النضالي، والتدين

د  - ة، وبالتحدي رأة، تكثيف حمالت التوعي ينبغي على المجتمع الفلسطيني، وبشكل خاص الم
ع بين اإلناث إلبراز أھمية دور المرأة في المجتمع، وقدرتھ ا على تحمل المسئولية في المواق

 .القيادية مع الذكور

تقرة  - ة مس ام حكوم ى قي ؤدي إل د ي ذكورة، ق فات الم طيني بالمواص زام الناخب الفلس إن الت
ة،  ية المختلف زاب السياس ات، واألح ين التنظيم ارب ب ق والتق جع التواف ي وتش ة، تنم وفعال

  . وتشكيل معارضة برلمانية ذات وزن حقيقي وفعال
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  مراجعال

ل،  - عيد نوف د س امج : المجلس التشريعي الفلسطيني"احم ابي لبرن ي السلوك االنتخ دراسة ف
ة: مجلة أبحاث اليرموك، "المرشحين انية واالجتماعي وم اإلنس دد  .سلسلة العل د ٢الع ، المجل

 .١٤٢-٩٧، ص ص ١٩٩٨، ١٤

ل - الل ،جمي س ال"). ١٩٩٦( .ھ ات المجل ائج ودالالت انتخاب ي نت ة ف رأه أولي ريعي ق تش
ربيع ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  العدد التاسع. الفلسطينيةالسياسة  ."الفلسطيني

 .نابلس

معھد اإلعالم، جامعة  .النظم االنتخابية في االنتخابات في فلسطين). ٢٠٠٤(طالب عوض،  -
 .بيرزيت، كانون أول ، بيرزيت

دنان - ودة  ،ع رر(ع ا، )٢٠٠٢( .)مح ؤتمر االنتخاب ائع م ةوق طينية العام دة وح .ت الفلس
 .، رام هللالبحوث البرلمانية، كانون أول

م مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،  - ام الفلسطيني رق رأي الع ، ١٤استطالع ال
اح  .م١٦/٩/٢٠٠٥-١٤ ة النج حية، جامع ات المس رأي والدراس تطالعات ال ز اس مرك

  .الوطنية، نابلس

ة،  - ات التنمي ز دراس تطالعمرك م  اس طيني رق ام الفلس رأي الع  .م٢٣/٤/٢٠٠٥-٢١، ٢١ال
 .مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، بيرزيت

حية - ية والمس وث السياس طيني للبح ز الفلس اخبين .  )٢٠٠٥.(المرك تطالع رأي الن اس
المركز الفلسطيني . الفلسطينيين الذين شاركوا في الدورة الثانية من االنتخابات المحلية أيار

 .السياسية والمسحية، رام هللاللبحوث 

د - د المجي ة نظر الجمھور ). ٢٠٠٤( .نادر سعيد وأيمن عب ات الفلسطينية من وجھ االنتخاب
طيني  اخبين(الفلس ف الن ددات ومل ات والمح ا .)اإلمكاني امج دراس ة برن ة، جامع ت التنمي

 .بيرزيت، بيرزيت

تقرير فريق العمل  .طينيةتقوية مؤسسات السلطة الفلس، )١٩٩٩( .يزيد صايغ وخليل شقاقي -
 .المستقل برعاية مجلس العالقات الخارجية األمريكية

-  www.pogar.org/publications/elections/ace/intro.html 


