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 اإلهـــــــــداء
 

 زاء،ــــي األعـــــي وأمـــأبى ــإل

 ص لـخـي المــى زوجــــإل

 يدـجــمـبد الـــعي ــري ابنـــمــرة عـــى زهــــإل

 زاء ــي األعـاتـيقـقـي وشـائـقــى أشـــإل

تواضع ـث المـذا البحــال هـتكمــد أزري الســن شــل مـى كــإل

 كلــــهذا الشـــه بــراجــوإخ

 يــمالــيزان أعــي مــه فـعلــأل الله أن يجـــذي اســوال

 ةـــــامــيقــوم الـــي 

 والله من وراء القصد 



 

 ج 

 شكر وتقدير
 

الحمــد هلل رب العــالمينل والصــالة والســالم علــى ســيد النلــد والمرســلين ســيد ا محمــد وعلــى 
 :آله وصحبه أجمعين وبعد

ــر لــي  تمــام هــذا العمــلل  الشــكر أواًل وأنيــرًا هلل عــز وجــل علــى عوــيم  عمتــه وف ــله أن يسا
فــي ميــزان حســ اتي نالصــًا لوجمــه الكــريمل ويتنبلــه م ــيل وأن يلنــى  راجيــًة م ــه ســبحا هل أن يجعلــه

االستحسان والنبولل ومن ثم فأتندم بنالص الشكر والتندير  لى أستاذي الفا ل الدكتور كامل أبو 
 اهر لتف له باإلشراف على هذه الدراسةل وأدعو اهلل عز وجل أن يوفنه فـي كـل أمـر مـن أمـورهل 

 .بة العلم والباحثينوأن يسدد نطاه لندمة طل
وأود فـــي هــــذا المنــــام أن أســــطر نــــالص شــــكري وعوــــيم امت ــــا ي  لــــى ا ســــاتذة ا فا ــــل 

ا ستاذ الـدكتور أحمـد دحـالنل والـدكتور رااـد صـالحةل اللـذين تف ـال بنبـول :أع اء لج ة الم اقشة
هم اهلل كــل الم اقشــة والتــي ســيكون لتوجيماتممــا و صــااحمما عوــيم ا ثــر فــي  ثــراء هــذا البحــث جــزا

 .نير
وتجــد الطالبــة لزامــًا عليمــا أن تتوجــه بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان  لــى جميــ  أســاتذة قســم 

ل واإلنـــوة فـــي الجمـــاز المركـــزي غـــزةل والعـــاملين فـــي مكتبتمـــا –الجغرافيـــا فـــي الجامعـــة اإلســـالمية 
.لإلحصاء ولج ة اال تنابات المركزية  بغزة على ما زودو ي به من مصادر وتنارير

وأتنـدم بشـكر . ةوأتندم بالشكر الوافر لكل من قدم لي يد العون والمساعدة وال صـ  والمشـور 
نــاص  ب وأمــي وزوجــي وعــاالتي الــذين كــا وا  لــى جــا بي وبــذلوا معــي الجمــد الكبيــر إلتمــام هــذا 

 .لمم جميعا كل الشكر والتندير. البحث
مـدي ا سـواء السـبيل وأن يجعـل هـذا العمـل م فعـة وأسأل اهلل أن ي فع ا بما علم ا ويعلم ا ما ي فع ـا وي

 .ل ا و مت ا   ه سبحا ه  عم المولى و عم ال صير
 

 واهلل من وراء النصد



 

 د 

 ملخص
 

ــــي عــــام  ــــى دراســــة التجــــربتين اال تنــــابيتين ف ــــي عــــام ( 6991)تمــــدف هــــذه الدراســــة  ل وف
ـــة وقطـــا  غـــزةل وقـــد ( م6001) ـــات المجلـــر التشـــريعي فـــي ال ـــفة الغربي جـــاءت الدراســـة ال تناب

 .لتو ي  أهم الع اصر الجغرافية المؤثرة على اال تنابات من نالل منار ة المتغيرات البشرية
 

تتعـدد الجوا ـب الجغرافيــة لعمليـة اال تنابــات سـواء فيمـا يتعلــد بـالمتغيرات الديموغرافيــةل أو 
ــدواار اال تنابيــةل أو الحملــة اال تنابيــةل أو باتنــاذ قــرار التصــويت ل أو بال تــااا الجغرافيــة تنســيم ال

االنتخابــات فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غــزة  )المترتبـة علـى ذلـلل لـذا تـم انتيـار مو ـو  الدراسـة 
 (.م6001 – 6991للفترة من 

 
اشــتمل البحــث علــى مندمــة وأربــ  فصــول تبعتمــا  تــااا وتوصــيات الدراســةل ت ــاول الفصــل 

ل وركــز (م6001 – 6991)يبــة وقطــا  غــزة ا ول النصــااص السياســية والبشــرية فــي ال ــفة الغر 
الفصــــل الثــــا ي علــــى الفصــــاال والنــــوت السياســــية التــــي شــــاركت والتــــي لــــم تشــــارل فــــي التجــــربتين 
اال تنابيتينل بي ما ت اول الفصل الثالث التحليل الجغرافي لال تناباتل وفي الفصل الراب  تم تحليل 

 .وغياب وأصوات ممدرةمنرجات ص اديد االقترا  من بطاقاٍت بي اء وباطلة 
 

تبــاين اتســاد النريطــة اال تنابيــة : وقــد توصــلت الدراســة  لــى مجموعــة مــن ال تــااا أهممــا
ا مـــر الـــذي يحتـــاد  لـــى  عـــادة ال وـــر فيمـــا لـــبعن الـــدواارل وقـــد ُوجـــد أن ه ـــال تفاوتـــًا فـــي الـــدعم 

ينل تبـين أن اإل فـاد للفصاال الفلسطي ية في ال فة الغربية وقطا  غزة نـالل التجـربتين اال تنـابيت
( م6001)على الحمالت اال تنابية لم يلعب دورًا كبيرًا في التأثير على قرار ال انب في ا تنابـات 

 .بسبب التنلبات السياسية واالقتصادية
 

أوصــت الدراســة ب ــرورة مراجعــة تنســيم الــدواار اال تنابيــة والعمــل علــى تعزيــز المشــاركة 
قل من حيث عدد المؤيدينل زيـادة التوعيـة بأهميـة عمليـة التسـجيل السياسية للفصاال ذات العدد ا 

واالقتــرا  لل ــانبين مــ  تفعيــل المشــاركة فــي الحيــاة السياســية مــن نــالل دمــا الفصــاال والحركــات 
الصــغيرة بــا كبر جماهيريــًال و ــرورة تحــديث ســجالت ال ــانبين وااللتــزام بمــا وعــدم االعتمــاد علــى 

 .ستفادة من النبرات الجغرافية في لجان تشكيل الدواار اال تنابيةالسجل المد يل وأن يتم اال



 

 ه 

Abstract 
 

This study aims to examine the electoral experiments 1996 - 2006 to 

the Legislative Council elections in the West Bank and Gaza Strip, The 

study to clarify the most important factors affecting the geographical 

elections by comparing the human variables. 

 

There are many geographical aspects of the election process both in 

terms of variables demographic, or division of electoral districts, or 

campaign, or a decision to vote, or the results of geographical 

implications, therefore, was selected object of study (the elections in the 

West Bank and Gaza Strip for the period from 1996 to 2006) . 

 

The research involved an introduction and four chapters followed 

by the results and recommendations of the study, the first chapter dealt 

with the political, human in the West Bank and Gaza Strip 1996 - 2006 m, 

and focused the second quarter on the factions and political forces that 

participated and which did not participate in the experiments election 

campaigns, while Chapter Three geographical analysis of the elections In 

the fourth quarter were analyzed outcomes of ballot boxes from a white 

card and void, and the absence of wasted votes. 

 

The study found a range of results: varying the consistency of the 

electoral map, which needs to be considered in some circles, has been 

found that there was a discrepancy in support for the Palestinian factions 

in the West Bank and Gaza Strip during the experiments election 

campaigns, it was found that spending on election campaigns did not play 

a major role in influencing the decision of the voters in the elections of 

2006, due to political and economic upheavals. 

  

The study recommended the need to review the division of electoral 

constituencies and to promote the political participation of groups with 

fewer than the number of supporters, to raise awareness of the importance 

of registration and voting process for voters with the activation of 

participation in political life through the integration of the factions and 

small movements biggest in mass, and the need to update voter 

registration, compliance and non- dependence on the civil registry, and 

that is to take advantage of geographic expertise in the committees of the 

formation of electoral districts. 
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 الصفحة المحتوى
 ب اإلهداء

 د الشكر والتندير
 د ملنص الدراسة باللغة العربية

 ه ملنص الدراسة باللغة اال جليزية
 و محتويات الدراسة
 ح فمرر الجداول
 ي فمرر ا شكال
 61 - 6 مقدمة الدراسة ومنهجيتها: الفصل األول

 6 مندمة
 6 مو و  الدراسة: أوالً 
 6  طنة الدراسةم: ثا ياً 
 6 حدود الدراسة: ثالثاً 
 5 أهمية الدراسة: رابعاً 

 5 أهداف الدراسة: نامساً 
 1 فر ية الدراسة: سادساً 
 1 أسباب انتيار المو و : سابعاً 
 7 .البحثطرد جم  المعلومات ومصادر : ثام اً 
 7 الدراسات السابنة: تاسعاً 
 67 مصطلحات الدراسة: عاشراً 
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 69 طرد معالجة وتحليل البيا ات: ثا ي عشر
 60 المشاكل والصعوبات التي واجمت الدراسة: ثالثة عشر
 60 محتوت الدراسة: أربعة عشر

 17 -66 للعملية االنتخابيةالخصائص السياسية والبشرية : الفصل الثاني
 62 بية وقطا  غزةفي ال فة الغر  السياسية المتغيرات: أوالً 
 67 مراحل التجربة اال تنابية: ثا ياً 



 

 ز 

 20 العوامل البشرية المؤثرة في اال تنابات: ثالثاً 
 77 الدواار والمراكز اال تنابية والعوامل المؤثرة في توزيعما: رابعاً 

 57 التوزي  الجغرافي للمرشحين: نامساً 
 16 م6001 العالقة بين اإل فاد وا داء اال تنابي: سادساً 

 91-11 الفصائل والقوى السياسية المشاركة في االنتخابات :لثالفصل الثا
 19 م6991 الفصاال والنوت السياسية المشاركة: أوالً 
 10 م6991 شارلالتي لم تالفصاال والنوت السياسية : ثا ياً 
 17 م6001 الفصاال والنوت السياسية المشاركة: ثالثاً 

 625-99 ل الجغرافي لالنتخاباتالتحلي: رابعالفصل ال
 606 .م6991تحليل التوزي  الجغرافي للتصويت : أوالً 
 605 م6991جغرافية الدعم للفصاال المشاركة  :ثا ياً 
 666 .م6001 تحليل التوزي  الجغرافي للتصويت :ثالثاً 
 667 .م6001جغرافية الدعم لنواام : رابعاً 

 666 .ابيةتحليل نريطة الدواار اال تن: نامساً 
 620 .تمثيل المحافوات في المجلر التشريعي: ساً ساد

 620 .الكشف عن التزوير الجغرافي: سابعاً 
 617-621 تحليل مخرجات صناديق االقتراع: خامسالفصل ال

 627 .ا تنابات النواام: أوالً 
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 616 ال تااا والتوصيات

 615 المراج 
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 :المقدمة
ل اال تنابـــات: ومــن أهــم أشــكال تطبينمــال تتعــدد مفــاهيم الديمنراطيــة وتطبيناتمــا فــي دول العـــالم

حيــث تــتم عبــر وســيلة م ومــة ل والــذي تتحــول فيمــا اإلرادة الشــعبية  لــى أحــد أشــكال مؤسســات الدولــة
والــذي بموجبــه يــتم تنســيم أرجــاء الدولــة  لــى دوااــر ل للعمليــة اال تنابيــة يطلــد عليمــا قــا ون اال تنــاب

 مـا عـدد مـن ل ينصـص لكـل دااـرة م"ما عدا بعن الدول التي تأنذ ب وام الـداارة الواحـدة"ل ا تنابية
 .الممثلين وفد معايير يحددها المشر 

 
ل تب ت السلطة الوط ية الفلسطي ية الديمنراطية م مجًا لحياتما السياسية واالقتصادية واالجتماعية

واال تنابات ( 1991)تم التعبير ع ه بو وح ع د  جراء اال تنابات التشريعية والرااسية ا ولى عام 
هـذا ولـم ُتجـرن ا تنابـات م ـذ عـام . على التوالي( م2001ل 2005)ية عامي الرااسية والتشريعية الثا 

:  ســباٍب منتلفــٍة أهممــا( م2001)واســتمر العمــل ب تــااا اال تنابــات ا ولــى حتــى عــام ( م1991)
عدم تحديد والية المجلر التشريعي ا ول بفترة زم يـة ولكـن تـم ربطمـا با تمـاء الفتـرة اال تناليـةل التـي 

 غـالد الطـردا  مل باإل ـافة  لـى ا تفا ـة ا قصـى و 1999مـايو  4مفترن أن ت تمي في كان من ال
قامـــة الحـــواجز العســـكرية ممـــا أدت لحــــدوث مجموعـــة مـــن المتغيــــرات ل جــــدار الفصـــل الع صـــريو  وا 

والتـي عملـت علـى تغييـر ال وـام اال تنـابي  لـى ال وـام ل السياسية واالجتماعية واالقتصادية وا م يـة
را ي ال فة الغربية وقطا  غزة وبالتالي زيادة عـدد ممثلـي المجلـر التشـريعي والـذي المنتلط في أ

 (.م2005)كان معمواًل به حتى تولي محمود عبار رااسة السلطة الوط ية الفلسطي ية عام 
 

العمليــة اال تنابيــة مـــن أهــم صـــور المشــاركة السياســـية والتــي تمكـــن أفــراد المجتمـــ  مــن انتيـــار 
ومن ثم المساهمة فـي صـ   النـرار السياسـي بصـورٍة غيـر مباشـرة ويمكـن تصـ يف حكاممم وممثليمم 

 باالنتخابــات العامــةويعــرف " رســمي" ا ول : العمليــة اال تنابيــة دانــل الدولــة  لــى ثــالث مســتويات
ا تنــاب راــير الدولــةل المجــالر ال يابيــة والمجــالر : ويــتم مــن نــالل مؤسســات الحكــم واإلدارة مثــل

ويعـرف باال تنابـات الناصـة أو االجتماعيـة حيـث يـتم مـن نـالل " : غيـر رسـمي"  ي المحليةل والثا
وهـو المسـتوت : ويمكـن   ـافة مسـتوت ثالـث. المياات والجمعيات ا هلية وال وادي وال نابـات المم يـة

العالمي وفيه تشارل الدول بمدف الحصول على مناعد في الم ومـات والمياـات الدوليـة سـواء كا ـت 
 .أو سياسية مثل مجلر ا من اجتماعية

 
 : موضوع الدراسة: أوالا 

ـــين ( ال يابيـــة)تعـــد ا تنابـــات المجـــالر التشـــريعية  هـــي ا هـــم حيـــث تشـــمد طـــاب  الت ـــافر ب
 .ا حزاب والنوت السياسية المنتلفة وهي ا كثر جاذبية الهتمام ال انبين
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ـــة اال تنابـــات ـــاول هـــذه الدراســـة أبعـــاد عملي ـــى مـــا ســـبد تت  ـــالمجلر التشـــريعي  وب ـــاًء عل الناصـــة ب
والتحليل الجغرافـي للـدواار اال تنابيـة والترشـي  وعمليـة اال تنـاب والتصـويت لال تنابـات التـي جـرت 

 (.م2001)ل وصواًل  لى ا تنابات المجلر التشريعي (م1991)عام 
 :وستحاول الدراسة اإلجابة عن ا سالة التالي

 اال تنابية؟ ما هي النصااص السياسية والبشرية للعملية -1
 هل يوجد عالقة بين اإل فاد وا داء اال تنابي؟ -2

 م ومن قاطعما ولماذا؟2001ل و 1991من الفصاال المشاركة في ا تنابات  -3

 م؟2001و  1991كيف كان التوزي  الجغرافي للتصويت في ا تنابات  -4

 م؟2001و  1991هل يوجد اتساد في نريطة الدواار اال تنابية للعام  -5

 ت ص اديد االقترا  وكيف توزعت جغرافيًا؟ما هي منرجا  -1

 ما العالقة بين معدالت ا مية ومنرجات ص اديد االقترا ؟ -7
 

 :حدود الدراسة: ثانياا 
يتحــدد المو ــو  بدراســة اال تنابــات التشــريعية فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة نــالل الفتــرة 

رســـمية بعـــد قيـــام الســـلطة  وهـــو العـــام الـــذي جـــرت فيـــه أول ا تنابـــات( )م1991)الممتـــدة مـــن عـــام 
ل والسبب في انتيار هذه الفترة الزم ية هي طـول (م2001)والعام ( م1994الوط ية الفلسطي ية عام 

الفتــرة الزم يــة بــين عنــد اال تنابــات التشــريعية والرااســية ا ولــى والثا يــة وكو مــا اال تنابــات الوحيــدة 
 .التي أجريت

 
 : منطقة الدراسة: ثالثاا 

والتي قامت ( م1948)الغربية وقطا  غزة جزءًا من فلسطين المحتلة م ذ عام  تعتبر ال فة
ب اًء على اتفاقية أوسـلو اال تنـالي وسـميت م ـذ ذلـل ( م1994)عليمما م اطد الحكم الذاتي م ذ عام 

  :هما جزأينالوقت با را ي الفلسطي ية وبالتالي ت نسم م طنة الدراسة  لى 
 

وت نســـم موــاهر الســـط  فيمـــا  لــى الم طنـــة شـــبه ( 2كــم5155)ســـاحتما تبلـــ  م :الضــفة الغربيـــة -1
الساحلية وت م الجزء الغربي ع ـد محافوـة طـولكرم مـن شـرد السـاحل الفلسـطي يل ومحافوـة ج ـين 
مــن امتــداد ســمل مــرد ابــن عــامر الــدانليل الم طنــة الجبليــة الوســطى وتمتــد مــن ج ــين شــمااًل  لــى 

ســـطي ية الرايســـية فيمـــا وتتجـــزأ  لـــى جبـــال  ـــابلر وجبـــال النـــدر الواهريـــة ج وبـــًا وتشـــمل المـــدن الفل
م طنــــة الم حــــدرات الشــــرقية مــــن شــــرد ج ــــين بمحــــاذاة الغــــور الغربــــي وتمتــــاز فيمــــا تمتــــد . والنليــــل

تحــت مســتوت ســـط  ( م150)فــود ســط  البحـــر  لــى ( م700)با حــدارها الشــديد الــذي يتـــراوح بــين 
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وبالتـالي تمتـاز ب ـدرة ا وديـة وتميـزت ( كم40)التي ت حدر أكثر من البحرل وم حدرات جبال الندر 
وتعتبــر م طنــة ا غــوار جــزءًا مــن اال نفــان النــاري العوــيم وتمتــد . الم طنــة بجــروف حــادة وأناديــد
وبلـ  عـدد . تحـت سـط  البحـر  نطـة التنااـه بـالبحر الميـت( م400)بمحاذاة  مر ا ردن  لى حوالي 

 .  سمة( 2.350.583) (1)حوالي ( م2007)السكان حسب تعداد عام 
 
ل ويعتبر جزءًا من السمل الساحلي الفلسطي ي وي تمي  لى (2كم315)تبل  مساحته : قطاع غزة -6 

م اخ البحر المتوسـط أي حـار جـاف صـيفًا دافـر ممطـر شـتاءًال بلـ  عـدد السـكان حسـب تعـداد عـام 
 .    سمة( 1.411.543) (2)حوالي ( م2007)
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 :أهمية الدراسة: رابعاا 
 ــتا عــن االتجاهــات المعاصــرة فــي الجغرافيــا دراســات جغرافيــة حديثــة م مــا جغرافيــة اال تنابــات 

 :تأتي أهمية هذه الدراسة كالتالي ومن ه ا. التي تعد فرعًا جغرافيًا مصدره الجغرافيا السياسية
عــودة الحيــاة التشــريعية  را ــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة بعــد حــوالي عشــر ســ واٍت مــن  -1

مل وتكـرير مبـدأ 1999 جراء اال تنابات ا ولى التي كان مـن المفتـرن  جراامـا ففـي عـام 
 .الديمنراطية كم ما للحياة السياسية واالجتماعية والت موية

ات الجغرافيـــة فـــي ال ـــفة والنطـــا  التـــي ت اولـــت هـــذا المو ـــو  ببعديـــه المكـــا ي قلـــة الدراســـ -2
التـــي تمـــت حـــول اال تنابـــات ل والزمـــا ي ممـــا يميـــز هـــذه الدراســـة عـــن غيرهـــا مـــن الدراســـات

 .التشريعية والرااسية

تشــمد أرا ــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة رؤت واجتمــادات متباي ــة فــي منتلــف المجــاالت  -3
والتــــي تتطلــــب تطــــورًا موازيــــًا فــــي التشــــريعات و وــــام ل ماعيــــة واالقتصــــاديةالسياســــية واالجت

 .اال تنابات

وتحليــل الــرؤت ل والدراســات الميدا يــةل مــن نــالل البحــث العلمــيل ترســيث ثوابــت ديمنراطيــة -4
 .السياسية المنتلفة بدقٍة وع ايةٍ 

جربـــة اال تنابيـــة تفيـــد متنـــذي النـــرار واللج ـــة اال تنابيـــة وا حـــزاب والفصـــاال فـــي تنيـــيم الت -5
 .واستنالص العبر

 
 :أهداف الدراسة: خامساا 

 :تمدف الدراسة  لى
 .تحديد ا سار المتب  في تنسيم المراكز اال تنابية في ال فة الغربية وقطا  غزة -1

تحليــل واقــ  النريطــة اال تنابيــة فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزةل وهــل تــم تحنيــد العدالــة فــي  -2
 .تلبية حاجات الت مية االقتصادية واالجتماعية والثنافيةالتمثيل للمكان والسكان و 

أو قــوة كــل فاــٍة أو حــزٍب سياســيا علــى  ــوء المــؤثرات الجغرافيــة التــي " تحديــد الثنــل السياســي  -3
تو ــــحما  تــــااا اال تنابــــات مــــن نــــالل ومــــور االنتالفــــات اإلقليميــــة فــــي الســــلول اال تنــــابي 

 .كل حزب في كل محافوةلل انبين و سبة ا صوات التي يحصل عليما 

تو ـي  أثــر العوامــل المكا يـة علــى التصــويت وتبـاين الســلول اال تنــابي بـين الــدواار اال تنابيــة  -4
 .المنتلفة

مكا يــة اســتثمارها أو تعــديلما  -5 يجابيــات العمليتــين اال تنــابيتين وا  محاولــة الكشــف علــى ســلبيات وا 
 .في اال تنابات النادمة
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جتماعيـة والعمريـة لل ـانبين وعالقتمـا بالتصـويت للمرشـحين فـي دراسـة التراكيـب االقتصـادية واال -1
 .الم اطد المنتلفة

توويــف  تـــااا الدراســـة لندمــة أهـــداف الت ميـــة السياســية وو ـــعما أمـــام صــا عي النـــرار لإلفـــادة  -7
 .م ما

الكشــف عــن دور اإل فــاد علــى الحمــالت والبــراما اال تنابيــة للكتــل البرلما يــة فــي التــأثير علــى   -8
 .اال تنابي لل انبينالسلول 

 

 :فرضيات الدراسة: سادساا 
الســلول اال تنــابي للمــواطن الفلســطي ي  ن : البحــث فــي فر ــية عامــة تنــول اتتــتلنص فر ــي

يتباين من مكان آلنر ومن محافوة  نرت وفنًا لوجود مجموعٍة مـن المـؤثرات الجغرافيـة علـى ذلـل 
 :الفر ية على فر يات ثا وية هيالسلول وتنسيمات المراكز اال تنابيةل وتعتمد هذه 

 .يلعب اال تماء الحزبي دورًا في توجيه سلول ال انبين -1
تتــوز  الــدواار اال تنابيــة بم ــاطد ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة توزيعــًا متجا ســًا مــ  الســكان  -2

 . والمساحة والموارد لكل داارٍة ا تنابيةٍ 
ين عوامــــل الجغرافيــــة الطبيعيــــة انتلــــف الســــلول اال تنــــابي للمــــواطن الفلســــطي ي تبعــــًا لتبــــا -3

 .والبشرية
جمالي ا صوات التي حصلت عليما -4  .توجد عالقة بين عدد المرشحين لناامٍة ما وا 

 .يؤثر اإل فاد على الحمالت اال تنابية في أداء ا حزاب اال تنابي -5

فـــي اال تنابـــات النادمـــة هـــل المـــواطن الفلســـطي ي بحاجـــٍة  لـــى تشـــكيلٍة حزبيـــٍة تنتلـــف عـــن  -1
 .ودة حاليًا وعن االاتالفات التي تم تشكيلما سابنًا والى  وام ا تنابي جديد؟الموج

 .أثر عدد المرشحين للنواام الحزبية على  جمالي ا صوات التي حصلوا عليما -7
 
 :أسباب اختيار الموضوع: سابعاا 

 :يرج  انتيار المو و   لى عدة أسباب أهمما
جغرافيـة متنصصـة فـي الجغرافيـا السياسـية  عدم دراسة المو و  بشكل منـارن مـن وجمـة  وـر -1

 ورًا لحداثة التجربة في م اطد ال فة الغربية وقطا  غزةل سـوت  دراسـة عـن تجربـة ا تنابـات 
 (.م1991)العام 

يعتبر هذا المو و  من المو وعات المامة في الفترة الحالية بعـد الحـديث عـن   مـاء اال نسـام  -2
عادة الوحدة الوط ية  .وا 
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ام التي شمدتما أرا ي ال فة الغربية وقطا  غزة والسعي في الفترة ا نيرة لتحديـد حالة اال نس -3
 . وام ا تنابي يمثل توافد وط ي للنرود من حالة اال نسام التي يعيشما الشار  الفلسطي ي

 (.م2001)حالة الحصار التي يشمدها قطا  غزة بعد  عالن  تااا ا تنابات العام  -4

ل 1991)ات المتعلنة با تنابات الرااسة و المجالر التشريعية لألعوام توافر البيا ات واإلحصاء -5
 .على التوالي( م2001ل 2005

ميول الطالبة وشغفما في هـذا التنصـص وموا ـي  الجغرافيـا السياسـية ومحاولـة   ـافة جديـدة  -1
 .للبحث العلمي

 
 :طرق جمع المعلومات ومصادر البحث: ثامناا  

 : كالتاليالمعلومات من المصادر  تم جم 
وا بحـــاث حـــول  والـــدكتوراة وتشـــمل الكتـــب والمراجـــ  ورســـاال الماجســـتير : المصـــادر المكتبيـــة -1

 .التي تم الحصول عليما من المكتبات العامة والناصة ل مو و  الدراسة 
 : وتشمل المعلومات والبيا ات والنرااط التي يتم جمعما من:  المصادر الرسمية -2 

 ركزية الفلسطي يةلج ة اال تنابات الم. 
 الفلسطي ي الجماز المركزي لإلحصاء. 

وتشمل المعلومات والدراسات وا بحاث الصادرة عن مراكـز البحـوث  : المصادر شبه الرسمية -3 
 .وما تت م ه من تغطية  نبارية وتحليلية للعملية اال تنابية واال تر ت والمؤسسات شبه الرسمية

لومــات والبيا ــات التــي جمعتمــا مــن نــالل الزيــارات الميدا يــة وتشــمل المع: المصــادر الشخصــية -1
 .ومنابلة المساولين وقادة ا حزاب السياسية

 
 :الدراسات السابقة: تاسعاا 

ســبد اإلشــارة  لــى قلــة الدراســات المتنصصــة حــول اال تنابــات فــي م ــاطد ال ــفة الغربيــة 
ا دراســة ت اولــت جغرافيــة الــدواار مــن وجمــة  وــر جغرافيــة تعت ــي بالبعــد المكــا ي وم مــل وقطــا  غــزة

والتـي ال تعطـي صـورة وا ـحة عـن النـوت ( م1991)اال تنابية في ال فة الغربية وقطا  غـزة عـام 
 .السياسية  ورا لمشاركة فصيل واحد في اال تنابات الرااسية والتشريعية ا ولى

 
وطن العربــي عربــي بجغرافيــة اال تنابــات علــى مســتوت الــ ــعف االهتمــام الأي ــًا  ويالحــو 

لصـــعوبة تو ـــي  البعـــد المكـــا ي لال تنابـــات ولعـــدم تـــوفر المعلومـــات الكافيـــة حـــول ال تـــااال وتـــردد 
الباحثين في طـرد هـذا المو ـو   سـباٍب سياسـيٍة تـرتبط با  ومـة السياسـية  فسـمال وفيمـا يلـي أهـم 

 :الدراسات السياسية التي ت اولت هذا المو و 
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 :المحلية الدراسات -أ
، انتخابــات المجلــس التشــريعي الفلســطيني دراســة فــي (م6002)يوســف إبــراهيم  دراســة -1

وت اولــت مفمــوم جغرافيــة اال تنابــات وأهــم مميــزات اال تنابــات الفلســطي ية  جغرافيــة االنتخابــات،
ل ودرر قـــــا ون اال تنابـــــات والتوزيـــــ  "اإلســـــراايلية"ومـــــن ثـــــم اســـــتعرن االتفاقيـــــات الفلســـــطي ية 

لل ــــانبين الفلســــطي يين مــــن حيــــث  ةعــــرف علــــى النصــــااص الديموغرافيــــالجغرافــــي للمناعــــدل وت
التركيب ال وعيل مستوت التعليم والـدنلل التركيـب العمـريل ثـم درر  تـااا التصـويت مـن حيـث 
ــــ  المرشــــحين الفــــاازينل ونــــتم بدراســــة تفصــــيلية للنصــــااص  التوزيــــ  ال ســــبي للمنتــــرعينل توزي

 .المجلر التشريعياالجتماعية والمم ية والتعليمية  ع اء 

 
، االنتخابـــــات (م6002)كتـــــاب المركـــــز الفلســـــطيني للبحـــــوث السياســـــية والمســـــحية  -2

الكتــاب  ت ــاول(: م6001-6002الرئاســية، والتشــريعية، والحكــم المحلــي )الفلســطينية الثانيــة 
عــدة فصــول بــدأ بالبياــة السياســية فــي فتــرة مــا قبــل اال تنابــاتل قــا ون اال تنابــات الفلســطي يل 

ا دراســة م مجيــة االســتطال  فــي أيــام اال تنابــاتل وتعــرف علــى النصــااص الديموغرافيــة تالهــ
لل انبينل ثم اال تنابات الرااسية الفلسطي يةل  تـااا ا تنابـات الحكـم المحلـيل  تـااا اال تنابـات 

ـــات : التشـــريعية ـــين اال تناب ـــةل الســـلول اال تنـــابي ب ـــدواار اال تنابي ـــاط النـــوة وال ـــعف فـــي ال  ن
ا سباب وال تااال ال و  االجتمـاعي : سية والتشريعيةل فوز حمار في اال تنابات التشريعيةالراا

ل الب يـــة (م2001)ومواقـــف ال ـــانبينل مشـــاركة النـــوت الثالثـــة فـــي اال تنابـــات التشـــريعية الثا يـــة 
 .السياسية واالجتماعية للمجلر التشريعي الثا ي

 
ات التشـريعية الفلســطينية الثانيـة علــ  ، أثــر االنتخابـ(م6002)دراسـة خليـل أبــو عـرب  -4

: التحــول الــديمقراطي الفلســطيني، دراســة فــي التخطــيط والتنميــة السياســية، رســالة ماجســتير
ت اولـــت الدراســـة تـــأثير اال تنابـــات التشـــريعية الثا يـــة علـــى التحـــوالت الديمنراطيـــة دانـــل ال وـــام 

 تناباتل حيث طرحت عدة أسالة السياسيل بعد أن فازت حركة المناومة اإلسالمية حمار باال
تتعلد بتأثير هذه اال تنابات على مستنبل ال وام السياسـي الفلسـطي يل ودراسـة المتغيـرات التـي 
أصـابت ال وـام السياسـي م ـذ توقيـ  اتفاقيـة أوسـلو وصـواًل  لـى اال تنابـات الثا يـةل التـي أحـدثت 

 لــى أن اال تنابــات ســاهمت فــي  تحــوالت هامــة علــى الديمنراطيــة الفلســطي يةل ونلصــت الدراســة
تعزيز الحالة الديمنراطية دانـل المجتمـ  الفلسـطي يل وأومـرت التطـورات السياسـية التـي أعنبـت 
اال تنابــات التشــريعية الفلســطي ية ومــا رافنمــا مــن رفــن دولــي ل تــااا االقتــرا ل أن اال تنابــات 

تـي ت افسـت علـى مناعـد المجلـر نلنت واقعـًا جديـدًا بعـد مشـاركة العديـد مـن النـوت والفصـاال ال
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التشريعي حيـث عكـر ذلـل تحـواًل ديمنراطيـًا كبيـرًا فـي ال وـام السياسـي الفلسـطي يل   مـا أ مـت 
هيم ة الفصيل الواحد على الساحة الفلسطي يةل وعززت حالـة مـن الشـراكة بـين النـوت والفصـاال 

السياســي للبحــث فــي الــدور  التــي قامــت علــى مبــدأ الت ــافر بــين النــوت وا حــزاب لتغييــر الواقــ 
المطلوب من النوت السياسية على السـاحة الفلسـطي ية فـي  يجـاد معادلـة بـين الرغبـات السياسـية 

 .للنوت وا حزاب ورغبة ا فراد الذين عبروا عن تمسكمم بالنيار الديمنراطي
 
 :الدراسات العربية -ب
دراسـة : نتخـابي فـي الكويـتالسـلو  اال ( " م6922)دراسة غانم النجار وجاسم محمـد كـرم،  -1

ت اولت الدراسة أهمية البعد التاريني للعملية اال تنابية :  "ميدانية النتخابات مجلس األمة الكويتي
وا عكاســاته علــى الســلول اال تنــابي للمــواطن الكــويتيل ف ــاًل عــن ت اولمــا العوامــل الجغرافيــة التــي 

السياسـي والنرابـة والنبيلـة وأثـر الجـوار وتنــديم تـؤثر فـي قـرار ال انـب ع ـد اإلدالء بصـوتهل كاالتجـاه 
الندمة  ب اء الداارة كما ركزت الدراسة على أهمية الحمالت اال تنابية في توعية ال انبين والتأثير 

 .في سلوكمم اال تنابي

 

دراسـة فـي : جغرافيـة االنتخابـات تطورهـا ومنهجيتهـا( " م6922)دراسة جاسـم محمـد كـرم،  -2
ت اولـت تعريـف جغرافيـة اال تنابـات وتطورهـا وعالقاتمـا بالجغرافيـة السياسـيةل  ،"ةالجغرافية السياسي

ولمــ  بجيجــاز  لــى م ــاها البحــث فــي هــذا الحنــل وركــز علــى م مجــين رايســيين همــا م مجــا التحليــل 
الكلــي والتحليــل المكــا ي وأشــار  لــى  مكا يــة تطبينممــا فــي الكويــت ومصــرل وانتــتم بحثــه بنالصــٍة 

بشـــكٍل نـــاٍص ( ا م)ذا الحنـــل يعـــد   ـــافًة جديـــدًةل وبعــدًا جديـــدًا للجغرافيـــة السياســـية أن هـــ: مفادهــا
والجغرافية بشكٍل عاٍمل ودعا في  ماية بحثه  لى استحداث طرد جديدة و ماذد علمية لبيان العالقـة 

 .بين البياة وسلول ال انبين

 
دراسـة فــي : فـي األردنتوزيـع الـدوائر االنتخابيــة " (م6991)جميـل شـحادة خليــف، : دراسـة -3

ت ــاول مــن نــالل دراســته مالمــ  تجربــة ا ردن البرلما يــة رســالة ماجســتير، " الجغرافيــا السياســية
وتعــرن لدراســة الــ وم اال تنابيــة فــي العــالم وا ردنل كمــا تعــرن لدراســة النارطــة العامــة للــدواار 

ارطــة اال تنابيــة لــألردنل وذلــل مطالبتــه بتعــديل الن: اال تنابيــةل وانتــتم دراســته بعــدة  تــااا أهممــا
لتحنيد قدرًا أكبر من العدالة والتوزي ل ف اًل عن  رورة تعـديل وتطـوير ال وـام اال تنـابي المعتمـد 
فــي ا ردنل وأنيــرًا ذكــر بأ ــه ال بــد مــن  شــر البيا ــات والمعلومــات الكافيــة عــن العمليــة اال تنابيــة 

ا شكل نلـاًل كبيـرًا للباحـث أث ـاء معالجتـه لمو ـو  لتمكين الباحثين من دراستما وتحليلما  ن  نصم
 .من هذا ال و 
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ت ـاول فصـاًل   :"منظور معاصـر: الجغرافيا السياسية(: "م6992)كتاب محمد محمود الديب  -4

وت اول فيه تعريف الجغرافية اال تنابية وتطورها وعرد في دراسته ( الفصل النامر: )ناصًا به هو
ابـــات وقصـــد بـــذلل تنســـيم الدولـــة  لـــى دوااـــر ا تنابيـــةل ودرر أشـــكال علـــى الت وـــيم المكـــا ي لال تن

اال حـــراف المكـــا ي فـــي الـــدواار اال تنابيـــةل وطـــرد التالعـــب بمـــا كمـــا تعـــرن لم ـــاها البحـــث فـــي 
ا ول المــ ما المســاحي والثــا ي المــ ما المكــا يل وأنيــرا : جغرافيــة اال تنابــاتل وذكــر م مجــين همــا

تنـابي وأثـره فـي الحيـاة السياسـيةل وأوصـى البـاحثين فـي هـذا الحنـل بـأن أشار  لى أهميـة ال وـام اال 
ع د دراستمم لمو وٍ  مـن هـذا ال ـو  تج بـًا لمـا يمكـن للميـول ( المو وعية)يتونوا الحذر والحيادية 

 .السياسية وا حكام المسبنة أن تفعله في مسار البحث و تااجه

 
د الـــدوائر االنتخابيـــة لدولـــة الكويـــت تحديـــ"، (م6999)دراســـة جاســـم كـــرم وجاســـم العلـــي،  -5

ــة  ــة االنتخابــات –باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي ت اولــت التعــرف علــى ": دراســة فــي جغرافي
التحيــز فــي تحديــد الــدواار اال تنابيــة ومعرفــة أثــر ذلــل علــى  تــااا اال تنابــات و جــاح بعــن الكتــل 

اطد التـي تت ـم ما فـي اال تنابـات السـابنةل السياسيةل ودراسة تطور توزي  الـدواار اال تنابيـة والم ـ
( م1991)وحتـى ( 1912)والتعرف على تطور التوزي  الجغرافي للسكان في الدواار اال تنابية مـن 

لتحليـــل ودراســـة الكـــم الكبيـــر مـــن المعلومـــات وتوزيعمـــا علـــى ( GIS) وتـــم ذلـــل باســـتندام بر ـــاما الــــ
 .واار اال تنابيةالنرااط وتحليل التباين الجغرافي والسياسي للد

 
ت ــاول الــدواار : "جغرافيــة االنتخابــات فــي الــيمن"، (م6001) الصــوفيدراســة عبــد الجليــل  -1

اال تنابيــة  فــي الــيمن وتوزيــ  ال ــانبين والمرشــحين علــى الــدواارل كمــا  ــاق  ال وــام اال تنــابي فــي 
للجغرافيــة اال تنابيــة الــيمن وأثــره علــى التوزيــ  الجغرافــي للــدواارل وقــدم فــي الفصــل ا ول تعريفــات  

وم اها البحث فيما وعالقتما بـالعلوم ا نـرتل وفـي الفصـل الثـا ي ت ـاول العوامـل الجغرافيـة المـؤثرة 
وفـي الفصـل . ل أما في الفصل الثالـث فت ـاول الت وـيم المكـا ي لال تنابـات فـي الـيمنتفي اال تنابا

ت فـي الـيمنل وفـي  مايـة الكتـاب أشـار  لـى الرابـ  وا نيـر ت ـاول التحليـل الجغرافـي ل تـااا اال تنابـا
 .العديد من ال تااا والتوصيات المامة والمفيدة

 
خريطة مصر االنتخابيـة مـع التطبيـق علـ  محافظـة "، (م6002)دراسة سامح عبد الوهاب  -7

وفيه ت اول الت ويم المكا ي للدواار اال تنابية  بالمحافوةل وقام بعمل  موذد اتساد للدواار : الجيزة
ال تنابية في المحافوة وذلل من نالل ب اء نرااط مركبة من عدد من المتغيرات التي تتفاعل معًا ا
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بحيث تؤثر في ال ماية في تشكيل الواهرة محـل الدراسـةل وتومـر فـي ال مايـة  لـى حـٍد تمثـل الـدواار 
 .لمحافوةو عًا متوسطًا بال سبة لجملة المتغيرات المؤثرة في تشكيل الدواار اال تنابية في ا

 

 :الدراسات األجنبية -ج
ه ال العديد من الدراسات ا ج بية التـي ت اولـت مو ـو  جغرافيـة اال تنابـات وتطبيناتمـا فـي العديـد 
من دول العالم المنتلفةل ناصة الدول المتندمة م مـال  ال أ  ـا سـ نوم بعـرن أبـرز تلـل الدراسـات و 

 :م ما
1دراسـة  -1

Wendy J. Schiller) (1999):)الجغرافيـا السياسـية فـي ناولت الدراةتةدورت
لتــأمين الفوااــد التجاريــة المطلوبــة فــي  ب ــاء عليمــا التحالفــات التــي يــتم تشــكيلالتــأثير علــى الكيفيــة 

وتعرف الجغرافيا السياسية للص اعة كتناط  للجغرافيـا الصـ اعيةل أي مـن موقـ  . السياسة ا مريكية
فــي حالــة الواليــات المتحــدةل . وــام السياســي الــذي تعمــل فيــهوســاال اإل تــادل والميكــل المؤسســي لل 

ه ــــال لــــوبي التجــــارة والصــــ اعات الحساســــة الُمكــــون للسياســــات التجاريــــة فــــي الكــــو غرر والســــلطة 
وبالتـالي تتركـز . الت فيذية ل حيـث يـؤثر موقعمـا الجغرافـي بشـدة علـى االسـتراتيجيات التـي يعتمـدو ما

ت المكتوة بالسكان وتكون أكثـر قـوة فـي مجلـر ال ـواب ممـا هـي الص اعات في جمي  أ حاء الواليا
فتكـــون قاعـــدتمم فـــي مجلـــر الشـــيوخ قويـــة وكـــذلل شـــكل التحالفـــات مـــ  . عليـــه فـــي مجلـــر الشـــيوخ

والص اعات التـي تتركـز فـي الواليـات ا قـل سـكا ًا سـتكون أقـوت فـي . الص اعات في مجلر الشيوخ
تســتندم . تشــكيل ااتالفــات قويــة فــي مجلــر ال ــوابمجلــر الشــيوخل ا مــر الــذي ســيؤدي بمــا  لــى 

و  6910)تصــــدير الصــــ اعات الحساســــة عــــام / وريــــة الجغرافيــــا السياســــية لتفســــير ســــلول اســــتيراد
وتشير ال تااا  لى أن هذه الص اعات تنتـار شـركاء االاـتالف ذوي الـدعم ال ـعيف فـي (. م6990

 .دة الجغرافيةل بدال من التكرارمجلر ال واب أو الشيوخ عن طريد تمديد الدعم في الناع

 

 دراسة  -6
2

(James E. Lennertz) (2000): هـدفت الدراسـة  لـى التعـرف علـى النـرارات
التــي أقرتمــا المحكمــة العليــا بالواليــات المتحــدة نــالل هــذا العنــد بشــأن الم ــاطد التــي تواجــه تحــديات 

وحـددت . وا كثريـات فيمـادستورية ناصة المناطعات التي تعـا ي مـن ال ـعف فـي تمثيـل ا قليـات 
المـــواد النا و يـــة لحنـــود التصـــويت فـــي التعـــديل الرابـــ  عشـــر بمـــدف الحصـــول علـــى مجتمـــ  متعـــدد 

عاٍم على المومـر العـدوا ي فـي أحيـاء ا كثريـة وا قليـةل للنـرود  وق ت المحكمة بشكلٍ . ا طياف
حليـل وتنيـيم هـذه التطـورات وقامـت الدراسـة بت. بتص يفات عرقية  ينة لتحنيد مصال  الدولة العليا

                                                 
1
Wendy J. Schiller.(1999), Trade politics in the American Congress: a study of the interaction of 

political geography and interest group behavior, Political Geography, Vol. 18, pp. 769–789. 


2
James E. Lennertz,(2000). Back in their proper place: racial gerrymandering in Georgia, Political 

Geography, vol.19, pp. 163–188. 
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أن  - وريــة الباحـــث . النا و يــةل مــ  التركيـــز بشــكٍل رايســيا علـــى النصــومة ا حــدث فـــي جورجيــا
المحكمـــة قـــد شوشـــت فنـــه التمثيـــلل وحنـــود التصـــويت والمســـاواة العرقيـــة بســـبب عـــدم قـــدرتما علـــى 

ف يتم اإلجابة عن نمر وسو  -التعامل م  السياسة والجغرافيا وم  دقة االتساد والعمد في الحكم
هـــل يمكـــن أن تنـــدم المحكمـــة الشـــكل المـــدما والم ـــتوم لمفمـــوم التنيـــيم الصـــحي  : أوالً أســـالة وهـــي 

هـل : ثا يـاً للمساال النا و ية دون  شرال المحاكم في المساال السياسية المستعصـية وغيـر الحكيمـة؟ 
كو ما ت ص على وقف الطعون "  ررًا بؤرياً "الشكل الغريب كما في الع صرية المروعة التي تشكل 

هـل الشـكل الغريـب للم ـاطد دليـل حاسـم علـى  يـة التمييـز : ثالثـاً المندمة من المدعين في الم طنة؟ 
معيــارًا أكثــر أهميـة مــن الشــكل لتنيـيم التالعــب بحــدود " مصــلحة المجتمـ "هــل : رابعـاً بـين الم ــاطد؟ 

النــا و ي الم اســب للمعــايير التنليديــة للتمثيــل مــا هــو الــدور : نامســاً الــدواار اال تنابيــة والــدفاعات؟ 
 .اإلقليمي والمعايير المسموحة في تنسيم الدواار؟



(2000) (Mark E. Rush) دراس  -3
1

تست د تحاليـل  عـادة ترسـيم الـدواار ومفمـوم الغـ  :
ـــمٍ  علـــى افتـــران أن تتـــألف المياـــة ال انبـــة بشـــكلٍ  ـــة  داا مـــن كافـــة الكتـــل العرقيـــة واإلث يـــة أو الحزبي

ووفنــًا لــذللل تحليــل التصــويت المســتندم فــي تحديــٍد مــا  ذا كا ــت الــداارة اال تنابيــة ت ــم  .لل ــانبين
. الكتل الداامة؟ وما  ذا كان  جمالي النوة التصويتية لمم تنلصت بسبب  عادة ترسيم حدود الـدواار؟

حزبيــة  ن الكتــل وفــي هــذا البحــثل أثبــت الباحــث أن هــذا االفتــران ال ينــيم  عــادة تنســيم الــدواار ال
بــــداًل مــــن ذلــــللالتغييرات الناصــــة بالشنصــــيات الحزبيــــة لشــــغل . الحزبيــــة لل ــــانبين ليســــت داامــــة

عـادة تنســيم الــدواار هـذه ال تــااا ال تت ــاقن فنـط مــ  التحلــيالت . الووـاافل والم افســة اال تنابيــةل وا 
 .يم العالجيةالساادة إلعادة الترسيمل ولكن تؤدي أي ًا  لى تنوين م طد  عادة الترس

 
دراسةة   -7

2
(R.J. Johnston & other's) (2001): معوــم دراســات الســلول اال تنــابي

البريطا ي ركزت على الفاات والتأثيرات التركيبية في انتيـار الحـزبل مـ   عطـاء أهميـة قليلـة للتـأثيرات 
دراسـة التـرابط بـين ا بحاث ا نيـرة تمـتم ب. االنتالفات المكا ية في أ ماط انتيار الحزب :ا نرت مثل

المواقـ  االجتماعيـة والمكا يـة وكيفيـة تأثيرهـا علـى الكيفيـة التـي يصـوت بمـا ال ـارل وهـو مـا تحللـه هــذه 
ــــي ا وســــاط . مــــن البيا ــــات ا ســــرية كبيــــرةٍ  الورقــــة باســــتندام مجموعــــةٍ  بواســــطة تحديــــد المشــــاركين ف
طـي مؤشـرًا علـى الكيفيـة التـي صـوت عـن فاـاتمم واعتبـارات أنـرتل ممـا يع االجتماعية المحليـةل ف ـالً 

والذي ا عكر ب فر الندر علـى المكـان الـذي يعيشـون  (م6997)بما ال ار في اال تنابات العامة لعام 
  .فيهل وعلى ما بين الفاات االجتماعية التي ي تمون  ليما

                                                 
1
Mark E. Rush.(2000)Redistricting and partisan fluidity: do we really know a gerrymander when we see 

one?, Political Geography, vol.19,pp 249-260. 
2
R.J. Johnston & other's. (2001), " Social locations, spatial locations and voting at the 1997 British general 

election: evaluating the sources of Conservative support". Political Geography, vol. 20, pp. 85–111. 
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 دراس  -5
1

(Danile Z. Sui*, Peter J. Hugill) (2002): ت اولـت الدراسـة  قبـال ال انـب
مــن . القتــه المفتر ــة مــ   تــااا التصــويت مــن نــالل التصــويت علــى مســتوت الــداارة اال تنابيــةوع

نـــالل مطابنـــة الع ـــوان باســـتندام  وـــم المعلومـــات الجغرافيـــةل فمـــن نـــالل توقيـــ  التوزيـــ  الجغرافـــي 
المســــجلين الـــذين لــــم يــــدلوا ( ال ــــانبين المســـجلين الــــذين أدلـــوا بأصــــواتمم وغيــــر ال ـــانبين)لل ـــانبين 

قم ــا بعــد ذلـــل .  أصــواتمم فــي االســتفتاءات المحليــة الــثالث ا نيــرة فـــي كــوليا ستيشــنل تكســارب
بتحديد  طاد حساسيةل الدرجة الثا ية مـن التحليـل المكـا ي للتوزيـ  المكـا ي للتحـول فـي التصـويتل 

( Getis–Ord’s Gi)واتبعمـــــا تحليـــــل التوزيـــــ  المكـــــا ي ل تـــــااا التصـــــويت باســـــتندام أســـــلوب 
وجــد الباحــث أن التحــول فــي التصــويت  يتــأثر بشــكٍل كبيــٍر بعالقــة الجــوار فــي ا حيــاء . ياإلحصــاا

وأن توزيـــ  التحـــول فـــي التصـــويت علـــى  طـــاٍد واســـٍ  ومتوســـٍط وكبيـــٍرل و تـــااا . مـــن قبـــل ال ـــانبين
كـــان . التصـــويت أعطـــت  تـــااا تومـــر حالـــًة مـــن االســـتنطاب الحـــاد بـــين النـــيم العاليـــة والم نف ـــة

م ــتوم علــى مسـتوياٍت متوســطٍة وفــي  فــر الوقــت /لتصــويت يميــل  لـى أن يكــون موحــدالتحـول فــي ا
موزعة بشكل عشوااي على المستويات الصغيرة والكبيـرة علـى حـٍد سـواءل يبـدو أن ه ـال مجموعـات 

 ن النلـط فـي تحـول  قبـال ال ـانبينل  مـط . أقل في  تااا التصـويت وبالتـالي ال يوجـد تـأثير للجـوار
ى  طــاٍد صــغيرل عشــوااي علــى  طــاٍد متوســطل ولكــن متفــاوت علــى  طــاٍد واســ ل م ــتوم علــ/موحــد

 .و تااا التصويت تعطي تأثيرًا قويًا للجوار



 (Iain MacAllister 1, Edward Fieldhouse & Andrew Russell)دراسة  -1
ـــة وذهـــاب  :(2002)2 ـــت الدراســـة صـــعود حـــزب العمـــل البريطـــا ي بعـــد الحـــرب العالميـــة الثا ي ت اول

ل  حيــث ال تـــزال المويـــة "ســـلتيل فـــري ا"لحــزب الليبرالـــي مــرة أنـــرت  لـــى المعتــزل والم ـــاطد ال اايــة ا
" معاقـل"وبالتالي  ا ل الحزب للنرود مـن . المحلية والدين بداًل من اال نسامات السياسية المميم ة

ب الـديمنراطي فـاز الحـز ( م6997)وم  ذللل فـي اال تنابـات العامـة سـ ة . الليبرالية م ذ ذلل الحين
ل رغـــم ا نفـــان (م6969)دااـــرًة ا تنابيـــةل وكا ـــت أف ـــل  تيجـــة لمـــم م ـــذ عـــام ( 71)الليبرالـــي بــــ 

فــي حــين أن أ مــاط التصــويت التارينيــة ومســتوت المطابنــة الدي يــة . حصــتما مــن ا صــوات الوط يــة
لي يجـب أن يمكن أن تساعد في تفسير  جـاحمم فـي الحصـول علـى مناعـد المعاقـل التنليديـةل وبالتـا

ــــاطد ال ــــعف  ــــى ا ســــباب المعاصــــرة لمــــاذا تمكــــن الحــــزب مــــن تحنيــــد مكاســــب فــــي م    تنــــل  ل
ويرجــ  ذلــل  لــى ســد فجــوة المصــداقية مــن نــالل ال جــاح علــى الصــعيد المحلــي أو فــي . التــاريني؟

وهـو أمــرك مكتسـبك ب ــاءك علـى أســار . اال تنابـات الفرعيــة التـي كا ــت حيويـة ناصــة بال سـبة للحــزب
                                                 

1
Danile Z. Sui &  Peter J. Hugill,(2002). A GIS-based spatial analysis on neighborhood effects and voter 

turn-out: a case study in College Station, Texas, Political Geography, vol.21, pp. 159-173. 
2
Iain MacAllister, Edward Fieldhouse & Andrew Russell. (2002), " Yellow fever? The political 

geography of Liberal voting in Great Britain", Political Geography, vol. 21, pp. 421–447. 
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لمنـــابالت ال وعيــة مـــ  حــزب ال نبـــة ودراســات الحالـــة فــي الـــدواار اال تنابيــة الرايســـيةل وأث ـــاء مــن ا
وجــدت ال مــاذد التــي (. م6997)التحليــل علــى أســار دعــم الحــزب الــديمنراطي الليبرالــي فــي عــام 

تت ــمن بيا ــات عــن ا  مــاط التارينيــة والديموغرافيــة وعلــى البياــة السياســية المحليــة لتكــون  اجحــة 
 .وناصة في تفسير الدعم للحزب



دراسة   -7
1

(Brian F. Schaffner) (2006):  درر  لـى أي مـدت تعـد اال تنابـات أداة
ـــى معلومـــات حـــول المرشـــحين  ـــًا فـــي قـــدرة المـــواط ين علـــى الحصـــول عل ـــرتبط ارتباطـــًا وثين مفيـــدة ت

ابية للمرشـحين في هذا البحث سيتم انتبار و وح الحمالت اال تن. المت افسين في تلل المسابنات؟
فــي ا تنابــات الكــو غرر عــن طريــد تحليــل اســتراتيجيات الحمــالت اال تنابيــة للمرشــحين وا حــزاب 

تبـين أن . السياسية في ا سـواد ووسـاال اإلعـالم والـدواار بالمناطعـات  فـي أ حـاء الواليـات المتحـدة
فنــًا للتكلفــة والوصــول هــذا التنصــيص ال يســت د فنــط علــى النــدرة الت افســية للحمــالتل ولكــن أي ــًا و 

وعمومـًا فـجن ال تـااا تشـير  لـى أهميـة .  لى وساال اإلعالم التي تسيطر على م اطد في الكو غرر
االعتبـارات الجغرافيـة السياسـية لتفسـير التبـاين الكبيـر فــي بـث الدعايـة سـواء عبـر أو دانـل ا حيــاء 

  .في الكو غرر نالل الحمالت
 
(2006) (Raphael J. Sonenshein, Mark H. Drayse)دراسة   -8

2
تتشـكل السياسـات :

هـــل التحالفـــات التـــي ت شـــأ فـــي بياـــة ح ـــرية شـــمدت عوامـــل . الح ـــرية بـــالمجرة الدانليـــة الواســـعة
تبحــث هــذه الدراســة فــي اال تنابــات البلديــة ا وليــة للــور . ديموغرافيــة دراماتيكيــة وتغيــرات سياســية؟

التمميدية غير الحزبيـة تسـاهم فـي تـوفير وسـاال هذه اال تنابات (. م6005و  6006)أ جلر لعام 
متغير ــا المســتنل هــو التصــويت . فعالــة لنيــار التحالفــات ا ساســية للمرشــحين علــى مســتوت المدي ــة

ــــات  ــــي التي ــــي مــــرتبط صــــعوده بالجالي ــــو فيالرايجوســــيال وهــــو مرشــــ  ليبرال لصــــال  المرشــــ  أ طو ي
بـــين مـــن جـــذور أفرينيـــة فـــي المجتمـــ  الممـــاجرةل علـــى التـــوالي  ـــد جـــيمر هـــاهنل وهـــو مرشـــ  أ

و  6006)فــي كــٍل مــن عــام . ومــرت ثالثــة تحالفــات أساســية فــي اال تنابــات التمميديــة. ا مريكــي
ل استفاد فيالرايجوسا من تشكيل ااتالف مستنر حشد من نالله دعم المجتم  الالتي ي م  (م6005

ا مـريكيين ا فارقـة بحلـول عـام  وكان دعـم هـان قـد تنلـص بـين. بعن الدعم من الليبراليين البين
بـرز . كان ه ال النليل من ا دلة على ااتالف ا لوان في أي من اال تنابات التمميدية(. م6005)

تحالف ثالثل البـين ينـودون ااـتالف معتـدل مـن ا مـريكيين ا فارقـة وممـن هـم مـن أصـل التي ـيل 
                                                 

1
Brian F. Schaffner. (2006) The political geography of campaign advertising in U.S. House elections, 

Political Geography, vol. 25, pp.775-788. 
2
Raphael J. Sonenshein, Mark H. Drayse.(2006), Urban electoral coalitions in an age of immigration: 

Time and place in the 2001 and 2005 Los Angeles  mayoral primaries. Political Geography, vol.25,pp. 

570–595. 
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 ذا كا ت ا تنابات لور أ جلر حزبية . وكان ه ال استنرار كبير في اال تنابات بشكٍل غير متوق 
مثل مدي ة  يويورلل فجن صعود تحـالف المرشـحين سـيكون لـه مسـار وا ـ  فـي اال تنابـات العامـة 

بــــرزت أهميــــة البعــــد المكــــا ي للتصــــويت فــــي . بفــــوز الحــــزب الجممــــوري فــــي اال تنابــــات التمميديــــة
عرقيـــة وفنـــًا لتركيـــزات المجموعـــات وقـــد تعـــزز تصـــويت الكتلـــة الع صـــرية وال. اال تنابـــات التمميديـــة

 سـت تا أن المكـان والزمـان مرتبطـان ببع ـمما الـبعن فـي ب ـاء . العرقية السـك ية فـي لـور أ جلـر
  .وصيا ة التحالفات السياسية المرتبطة بالمجرة

 
 دراس  -9

1
(Barney Warf) (2006): اً أساسي اً تعد علمية الفرز الدقيد لبطاقات االقترا  أمر 

ل حيــث ومــرت (م6000)فــي اال تنابــات ا نيــرةل ناصــة الرااســية عــام . ديمنراطيــةمــن ووــااف ال
وتبحـــث هـــذه الورقـــة تن يـــات التصـــويت . منـــاوف شـــديدة بـــأن عمليـــة فـــرز ا صـــوات لـــم تكـــن دقينـــة

الرايسيةل المزايا والعيوبل وأهمية البطاقات المتبنية عبر مناطعات الواليات المتحدة في اال تنابات 
مليـون بطاقـة اقتـرا  ( 6.9)كـان  (م6000)فـي ا تنابـات عـام . (م6007و  6000)ام الرااسية لع

الدراســة حاولــت اإلجابــة عــن ثــالث أســالة . (م6007)مليــون عــام  (6.2)باطلــةل وكــذلل أكثــر مــن 
( 6)هـل تن يـات التصـويت تميـل لصـال  حـزب سياسـي واحـد علـى حسـاب م افسـيه؟ل ( 6: )أساسية

هل تن يات التصويت ( 2)لصال  مجموعة  ث ية على حساب ا نرت؟ل هل تن يات التصويت تميل 
تميــل لصــال  الم ــاطد الح ــرية علــى حســاب الم ــاطد الريفيــة؟ل توصــلت الدراســة  لــى عــدم وجــود 
. مثل هذا التحيز على المستوت الوط يل بالرغم من احتمال وجود تحيز تبنى المحلية سؤااًل مفتوحاً 

ــــات وبالتــــالي فــــجن اســــت تاد الــــرو  ابط لمــــذه الن ــــايا فــــي ال نــــا  الجــــاري اليــــوم حــــول  صــــالح تن ي
 .التصويت

 
(2008) (Ron Johnston, Charles Pattie)دراسةة  -10

2
دور المــال فــي درســا فيــه : 

هو جذب اهتمام كبير المعاصرة ل وذلـل بسـبب احتمـاالت الفسـاد فـي الـ وم اال تنابيـة و اال تنابات 
النلـد علـى االعتنـاد بـأن ا مـور الماليـة فـي تلـل اال تنابـاتل  في جزء م هل ويسـت د هـذا. والسياسية
الكثير من ا حزاب والمرشحين علـى حمالتمـم اال تنابيـة يمكـن أن تـؤثر فـي عـدد    فاد  وكيف أن
 . الفاازةا صوات 

 
 

                                                 
1
Barney Warf. (2006), " Voting technologies and residual ballots in the 2000 and 2004 presidential 

elections", Political Geography, vol. 25, pp. 530-556. 
2
Ron Johnston, Charles Pattie,(2008). Money and votes: a New Zealand example, Political Geography, 

vol. 27. pp. 113- 133. 
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 :ملخص الدراسات السابقة -د
 :لند أجمعت الدراسات السابنة على ما يلي

دراســة نصــااص ال ــانبين الديموغرافيــة التــي ت اولــت ا تنابــات أجمعــت الدراســات المحليــة علــى  .6
قا ون اال تنابات الفلسطي يل م مجية االستطال  في أيام اال تناباتل نصـااص ل و (م6991)عام 

الديموغرافيــة لل ــانبينل ثــم اال تنابــات الرااســية الفلســطي يةل  تــااا ا تنابــات الحكــم المحلــيل  تــااا 
ناط النوة وال عف في الدواار اال تنابيةل السلول اال تنابي بين اال تنابات  : اال تنابات التشريعية

ا ســباب وال تــااال ال ــو  االجتمــاعي : الرااســية والتشــريعيةل فــوز حمــار فــي اال تنابــات التشــريعية
ل الب ية السياسية (م6001)ومواقف ال انبينل مشاركة النوت الثالثة في اال تنابات التشريعية الثا ية 

واالجتماعيـــــة للمجلــــــر التشـــــريعي الثــــــا يل تـــــأثير اال تنابــــــات التشـــــريعية الثا يــــــة علـــــى التحــــــوالت 
 .الديمنراطية دانل ال وام السياسيل بعد أن فازت حركة المناومة اإلسالمية حمار باال تنابات

دراســة م ــاها البحــث فــي جغرافيــة اال تنابــاتل  :فيمــا يتعلــد بالدراســات العربيــة فنــد ركــزت علــى .6
دراســـة  نريطـــة الـــدواار اال تنابيـــةل الســـلول اال تنـــابي لل انـــبل وأهميـــة الحمـــالت اال تنابيـــة فـــي و 

توعية ال انبين والتأثير في سلوكممل دور الت ويم المكا ي لال تناباتل طرد التالعب و التحيز فـي 
  .تحديد الدواار اال تنابيةل وتطور التوزي  الجغرافي للسكان في الدواار اال تنابية

عمليــة الفــرز الــدقيد لبطاقــات االقتــرا  والبطاقــات  :أمــا الدراســات ا ج بيــة فركــزت أهميــة علــى .2
و ــــوح الحمــــالت  قيــــار التحالفــــات ا ساســــية للمرشــــحين علــــى مســــتوت المدي ــــةل مــــدتالمتبنيــــة ل 

ــــة للمرشــــحين وا حــــزابل  ــــل اســــتراتيجيات الحمــــالت اال تنابي ــــة للمرشــــحينل تحلي ا  مــــاط اال تنابي
رينيـــة والديموغرافيـــة وعلـــى البياـــة السياســـية المحليـــة لتكـــون  اجحـــة وناصـــة فـــي تفســـير الـــدعم التا

ـــداارة للحـــزبل  ـــى مســـتوت ال ـــااا التصـــويت مـــن نـــالل التصـــويت عل ـــه مـــ   ت ـــال ال انـــب وعالقت  قب
ل االنتالفات المكا ية فـي أ مـاط انتيـار الحزبلالتـرابط بـين المواقـ  االجتماعيـة والمكا يـة اال تنابية

تحليل التصويت في تحديـد مـا  ذا كا ـت الـداارة  وكيفية تأثيرها على الكيفية التي يصوت بما ال ارل
اال تنابية ت م الكتل الداامة وما  ذا كا ت  جمالي النوة التصويتية لمم تنلصت بسبب  عادة ترسيم 

قليـات وا كثريـات حدود الدواارل دور الن اء في حـل مشـاكل الـدواار اال تنابيـة التـي تعـا ي مـن ا 
الجغرافيا السياسية في التأثير على الكيفية التي دور العرقية للحصول على مجتم  متعدد ا طيافل 

 .يتم تشكيل التحالفات ب اء عليما لتأمين الفوااد التجارية المطلوبة في السياسة ا مريكية
العالقـــة بـــين البياـــة دعـــت الدراســـات الســـابنة  لـــى اســـتحداث طـــرد جديـــدة و مـــاذد علميـــة لبيـــان  .7

كبــر مــن العدالــة فــي التوزيــ ل أوســلول ال ــانبين والمطالبــة بتعــديل النارطــة اال تنابيــة لتحنيــد قــدر 
 .  و رورة  شر بيا ات ومعلومات كافية عن العملية اال تنابية
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في  وفيما يتعلد بمذه الدراسة عن اال تنابات في ال فة الغربية وقطا  غزة فند تميزت بأ ما ا ولى
المنار ة بين حدثين ا تنابيين ناصة عن ال فة والنطـا ل وقـد اتفنـت مـ  الدراسـات العربيـة السـابنة 

 .في اشتمالما على الكثير من الموا ي  التي بحثتما هذه الدراسات
 

 :1مصطلحات الدراسة: عاشراا 
 أكثـرل أو مرشـ  لمصـلحة نيـاراتمم ال ـانبون عليمـا يعلّـم التـي الرسـمية االستمارة :اقتراع بطاقة .6

 .عام استفتاء في الشعب على مطروحة مسألة شأن في أو أكثرل أو حزب أو
 معلامــة وتكــون ا صــواتل فــرز ع ــد الصــ دود مــن ُمنرنجــة اقتــرا  بطاقــة كــل :صــحيحة بطاقــة .6

 .معيان سياسي حزب أو مرشا  لمصلحة عّدها يمكن بحيث ا صول بحسب
 تنــوم وهــي المناعــدل تنصــيص بغــرن الــدواار حــدود ينتعيــ عمليــة :االنتخابيــة الــدوائر تحديــد .2

 .محدادة نصااص وفد السكان من قسم تجمي  على
 فـي بمـم المتعّلنـة ا نـرت والتفاصـيل المنبـولين ال ـانبين أسـماء تسجيل واقعة :الناخبين تسجيل .7

 .بال انبين ناصة الاحة على لل انبين سجلّ 
بما الطرف المرش ل بما فيما اللناءات والتجّمعـات  ا  شطة السياسية التي ينوم: حملة انتخابية .5

والنطابــات والمواكــبل وكــذلل اســتندام وســاال اإلعــالم إلطــال  ال ــانبين علــى سياســات وبــراما 
 .مرشا  أو حزب سياسي معيانل بمدف الحصول على أصوات

 ال تناب داارةال دانل ال انبون ويصّوت ا تنابيةل  غران للبلد جغرافي تنسيم :انتخابية دائرة .1
 يمثـل أن يمكن بهل المعمول اال تنابي ال وام وبحسب .تشريعياة هياة في لتمثيلمم أكثر أو مرّش 
  ذا فرديــة الــداارة تســّمى أن يمكــن .جغرافيــاً  محــدادة عــدة دوااــر أو واحــدة ا تنابيــة دااــرة بأســره البلــد
 .عدة ممّثلون لما كان  ذا المناعد متعّددة أو واحدل ممّثل سوت ت تنب ال كا ت

 فيمـا والتـدنل اال تنابيـة العمليـة مراقبـة صـالحّية تت ـّمن التـي ا  شطة مجمل :انتخابية رقابة .7
 .وا  ومة النوا ين ُتحترم لم  ذا
 عّلمــوا قــد يكو ــوا بعــدما اقتــراعمم بطاقــات ال ــانبون فيمــا يــود  التــي الحاويــة :االقتــراع صــندوق .1

 .السياسية ا حزاب أو المرشحين من نياراتمم عليما
 بطاقــات مــن الصــ اديد  فــرا  علــى االقتــرا ل ا تمــاء ع ــد تنــومل التــي العمليــة :األصــوات فــرز .9

 .بما بيان وو   وعّدها صحتمال وتحديد وتص يفمال ال انبينل ِقبل من المعّلمة االقترا 
 وجمي  نابيةاال ت الصيرورة ترعى التي وا  ومة النوا ين مجمل أو التشري  :االنتخاب قانون .60

 .بما المرتبطة وا  شطة العمليات

                                                 
1
 http://www.arabew.org:موقعالمرصدالعربيلالنتخابات
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بــداء المعطيــات جمــ  منـوال شــنص بمــا ينــوم التـي ا  شــطة :انتخابيــة مراقبــة .66  ال ّيــرة اآلراء وا 
 فـــي التــدنل الشـــنص لمــذا يجــوز ال . طـــاره فــي تجــري الـــذي وال وــام اال تنابــات ينـــّص  مــا فــي

ذا العمليــــةل  ا ساســــية الرقابّيــــة ممّماتــــه ُيعــــران الأ عليــــه تن ــــيل مستشــــار أو كوســــيط تصــــّرف وا 
 .للنطر

 المرشاـــحون يكــون أن يمكــن .ا تنابــه يــتمّ  كــي اال تنابـــات  لــى  فســه يرّشــ  شــنص :مرشَّــح .66
 .مستنّلين أو سياسي حزب ِقبل من متنبّ ين

ًا علـى عـدد يقياسـ ا تنـابيٍ   سبة ال ـانبين الـذين اقترعـوا فعـاًل فـي اسـتحنادٍ : مشاركة انتخابية .62
 .نبين المنبولين لالقترا ال ا
 .مب ى أو مو   تن  فيه مكاتب اقترا  مستنّلة عدة: مكان االقتراع .67
 اال تنــاب قـا ون أو النــا ون أو الدسـتور فـي المــذكورة الشـروط فيــه تتـوافر شـنص كــل :ناخـب .65

 .تشريعية هياة ا تناب ع د لالقترا  منبوالً  ليكون
 حكومـــة دانـــل بتمثيـــل تحوـــى أن ال انبـــة اـــةللمي تتـــي  التـــي اآلليـــات مجمـــل :انتخـــابي نظـــام .61

 تســم  صــيغاً  أي ـاً  ال وــام ويت ـمان .التشــريعية المياــة فـي ممّثليمــا ال تنـاب تصــّوت وأن م تنبـة
 .التشريعية المياة دانل مناعد  لى ا صوات بتحويل

 بمــدف ا تنابيـة حملـة نـالل سياسـي حـزب أو مرّشــ  يتحمالمـا التـي ال فنـات :انتخابيـة نفقـات .67
 عـــدم ي بغـــي قصـــوت لحـــدود ال فنـــات هـــذه تن ـــ  مـــا غالبـــاً  .ا تنابـــه وتـــأمين ا صـــوات لتمـــارا

 .كمذه  فنات يمثل ما عادةً  النا ون ويحّدد تجاوزهال
ــدوائر .61 تعــديل دوري لحــدود الــدواار اال تنابيــة بمــدف الوصــول  لــى  ــو  مــن : إعــادة توزيــع ال

 .ي عدد مناعد المياة التشريعيةالتوازن بين هذه الدواارل عنب تغّيرات سكا ية أو ف
هــي  حــدت الطــرد الكارتوجرافيــة المركبــة  :النمذجــة  الكارتوجرافيــة أو خــرائط الــدليل المــدمج .69

ؤثر فــي تــبحيــث  التــي تعتمــد علــى ب ــاء نــرااط مركبــة مــن عــدد مــن المتغيــراتل التــي تتفاعــل معــاً 
 .تشكيل واهرة جغرافية ما

لوصـول  لـى نريطـة تعتمـد علـى عـدد مـن المتغيـرات هـو ا: نموذج اتساق الدوائر االنتخابيـة .60
بال ســبة لجملــة  متوســطاً  المنتلفــة المتفاعلــة والتــي تومــر فــي ال مايــة  لــى حــد تمثــل الــداارة و ــعاً 

المتغيرات المؤثرة فـي تشـكيل الـدواارل ومـن ثـم فـجن الـدواار التـي تحنـد معـدل مرتفـ  مـن االتسـاد 
تعـــد الــدواار التــي ا نفـــن فيمــا معــدل االتســـاد  هــي دوااــر تعـــد محــددة بشــكل منبـــولل فــي حــين

 .بحاجة  لى  عادة تحديد
ــات البيضــا  .66 هــي تلــل البطاقــات التــي لــم تحمــل أي  شــارة تــدل علــى انتيــار ال انــب  :البطاق

 .لشنص أو عدة أشناص ليمثلوه في المجلر ويالحو تباين التوزي  الجغرافي لتلل البطاقات
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ــة  .66 ــر الصــحيحة)البطاقــات الباطل هــي ا صــوات التــي ال تحتســب فــي عمليــة عــد وفــرز  (:غي
ا صـوات بســبب ارتكـاب ال انــب لنطـأ مــا فـي تعباتمــا ممـا يجعــل مـن الصــعب تحديـد نيــاره بــين 
منتلف المرشحين أو ا حزابل كأن يؤشر عليما لصال  عدد مـن المرشـحين يفـود عـدد الممثلـين 

 .المحددين عن داارته اال تنابية على سبيل المثال
 

 :وأساليبها مناهج الدراسة: عشر حادي
 :وهي كالتاليل اوأهميتم افي هذه الدراسة ه ال م اها عديدة لكل م ما  رورتم

 . تناباتالذي  تعرف من نالله على ماهية جغرافية اال :المنهج األصولي .1
لتو ـي  أثـر العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة علـى االنـتالف المكـا ي : المنهج المساحي .2

 التصويت في  تااا

لمعرفــة أثــر نصــااص الفــرد ســواء كــان  انبــًا أو مرشــحًا علــى : المــنهج المكــاني الســلوكي .3
 .السلول اال تنابي

( م2001و  1991)للمنار ــة بــين بعــن المتغيــرات الناصــة با تنابــات  :المــنهج المقــارن .4
 .و تااجمما

 

 :طرق معالجة وتحليل البيانات: ثاني عشر

 .لالستفادة م ه في عمل منتلف النرااط وتحليلما  (Arc Map 9.3)استندام بر اما الـ  .1

الســـــتنراد اال حـــــراف المعيـــــاري  (SPSS15)االســـــتعا ة ببر ـــــاما التحليـــــل اإلحصـــــااي الــــــ  .2
 .والمتوسط ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة اال حدار

ت لتفري  الجداول المتفرقة وب اء قاعدة بيا ا (Microsoft Excel 2007)استندام بر اما  .3
 .للنرااط

للتعــرف علــى االرتبــاط بــين الع اصــر هــل هــو  ــاتا عــن الصــدفة ام ا ــه ارتبــاط ( (tانتبــار  .4
 .حنيني

ب ـاء علـي بيا ـات ( م2001و  1991)معادلة التغير ا سي الستنراد بيا ـات السـكان لعـام  .5
 (.م2007و  1997)التعدادات السكا ية 

 ن ر ــهـ 6 =  6 
 :حيث أن

 .يمعدل التغير الس و = ر 
 .عدد السكان في التعداد أو التندير الثا ي=  2ل
 .عدد السكان في التعداد أو التندير ا ول=  1ل
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 .الفترة الزم ية الفاصلة بين التعدادين أو التنديرين= ن 
ل وقيمــة 2.71828النــوت ا ســية التــي يرفــ   ليمــا معــدل ال مــو والــزمن ومنــدارها ثابــت يســاوي = هـــــــ 

ل والنوت ا سية هـي معكـور اللوغـاريتم 0.4343ل أي بالتنريب 0.4342945= قم لوغاريتم هذا الر 
 (.1)الطبيعي للرقم 

 :تصب  الصيغة( ر)وبالتعوين عن قيمة 
 :معادلة التغير السكاني





 
 
 

 :المشاكل والصعوبات التي واجهت الدراسة: عشر ثالثة
( م6991)السـكا ية المتـوفرة عـن عـام تمثلت أهم الصـعوبات التـي واجمـت الطالبـة فـي قلـة البيا ـات 

و ( م6997) تيجة  جراء أول تعداد  حصااي سـكا ي فـي العـام الـذي يلـى عنـد اال تنابـات أي عـام 
ممــا ا ــطر الطالبــة  لــى اســتنراد البيا ــات بطرينــة التغيــر ا ســي ( م6007)التعــداد الثــا ي تــم عــام 

م ت اولمــا فــتم  لغاؤهــا لعــدم تــوافر البيا ــاتل فيمــا يتعلــد بأعــداد الســكان أمــا بــاقي المتغيــرات التــي تــ
ــة المعلومــات التفصــيلية ال تنابــات المجلــر التشــريعي ا ول عــام  وبالتــالي تــم ( م6991)وكــذلل قل

 (.م6991)االكتفاء بالبيا ات الموجودة في تنرير ا تنابات 
ى البحـث كذلل قلة الكتـب العربيـة المتنصصـة فـي جغرافيـة اال تنابـات ممـا دفـ  الطالبـة  لـ

ـــا السياســـية  ـــين متنصصـــتين فـــي الجغرافي ـــل أعـــداد مجلت ـــم تحمي ع مـــا فـــي شـــبكة اال تر ـــت حيـــث ت
 .ودراسات اال تنابات

 
 :محتوى الدراسة: عشر أربعة

تتكـــون هـــذه الدراســـة مـــن نمـــر فصـــولل باإل ـــافة  لـــى ملنصـــين باللغـــة العربيـــة واإل جليزيـــةل ثـــم 
 :وفيما يلي عرن ملنص لفصول الدراسةالناتمة وما تت م ه من ال تااا والتوصيات 

مو ـو  الدراسـةل : اإلطار العام للدراسة من نالل ثالثة عشر ع وا ا هـي الفصل األولت اول   -6
م طنة الدراسةل حدود الدراسةل ا همية وا هـدافل الفر ـيات وأسـباب انتيـار المو ـو ل الدراسـات 

لدراســةل م ــاها الدراســة وأســاليبمال الســابنةل طــرد جمــ  المعلومــات ومصــادر البحــثل مصــطلحات ا
 .طرد معالجة وتحليل البيا اتل المشاكل والصعوبات التي واجمت الدراسة ومحتوت الدراسة
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على دراسة النصااص السياسية والبشرية في ال فة الغربيـة وقطـا   الفصل الثانيفيما احتوت  -6
بــــل اال تنابــــات ا و ــــا  السياســــية ق: مــــن نــــالل نمــــر مباحــــث هــــي( م6001 – 6991)غــــزة 

التوزيــ  ل العوامــل البشــرية المــؤثرة فــي اال تنابــاتل مراحــل التجربــة اال تنابيــة ل(م6001 – 6991)
ل التوزيـــ  الجغرافـــي للمرشـــحينل ومحاولـــة التعـــرف علـــى  ـــو  الجغرافـــي للـــدواار والمراكـــز اال تنابيـــة

ت ال ـــانبين لعـــام العالقـــة بـــين اإل فـــاد علـــى الحمـــالت اال تنابيـــة وحصـــول ا حـــزاب علـــى أصـــوا
 (.م6001)
علـــى دراســـة للفصـــاال والنـــوت السياســـية التـــي شـــاركت فـــي اال تنابـــات الفصـــل الثالـــث اشــتمل   -2

ل (م6991)النــوت المشــاركة فــي ا تنابــات : مباحــث وهــي ثالثــةوالنــوت التــي لــم تشــارل مــن نــالل 
التـي لــم تشــارل  ل النــوت(م6001)ل النــوت المشــاركة فـي ا تنابــات (م6991)النـوت التــي لــم تشـارل 

 (.م6001)
ــعالفصــل وُأفــرد   -7 مــن نــالل تحليــل  تــااا ا تنابــات  التحليــل الجغرافــي لال تنابــاتلدراســة  الراب

ل جغرافيـــة (م6001)ملجغرافيــة الـــدعم للفصــاال المشـــاركةل ومــن ثـــم تحليــل  تـــااا ا تنابــات 6991
ة تمثيــل المحافوــات فــي ملوانتــتم الفصــل فــي تحليــل نريطــة الــدواار اال تنابيــ6001الــدعم لنــواام 

 .المجلر التشريعيل الكشف عن التزوير الجغرافي
عـــن طريـــد دراســـة البطاقـــات  تحليـــل منرجـــات صـــ اديد االقتـــرا  الفصـــل الخـــامسوت ـــمن   -5

البي ــاءل الباطلــةل ثــم دراســة الغيــاب وصــواًل  لــى ا صــوات الممــدرةل وتــم دراســة العالقــة بــين ا ميــة 
 .تلفةومنرجات ص اديد االقترا  المن

والتي اشتملت على ال تااا والتوصيات التي توصلت  ليما الدراسةل تتبعما  الخاتمةوأنيرًا كا ت  -1
 .قاامة بالمراج  العربية وا ج بية ثم مالحد الدراسة
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 الخصائص السياسية والبشرية للعملية االنتخابية : الثانيالفصل 
 

 .الغربية وقطا  غزةمتغيرات السياسية في ال فة ال: أوالً 

 .مراحل التجربة اال تنابية: ثا ياً 

 .العوامل البشرية المؤثرة في اال تنابات: ثالثاً 

 .للدواار والمراكز اال تنابيةالتوزي  الجغرافي : رابعاً 

 .التوزي  الجغرافي للمرشحين: نامساً 

 .العالقة بين اإل فاد وا داء اال تنابي: سادساً 





 23 

 لبشرية للعملية االنتخابيةالخصائص السياسية وا

مرت ال فة الغربية وقطا  غزة بعدة متغيرات سياسية ساهمت في تشكيل المجتمـ  والحيـاة 
 لــى توقيــ   وصــوالً  (م1991) بمــؤتمر مدريــد مــروراً  (م1987)السياســيةل مــن ا تفا ــة الحجــارة عــام 

الـذاتي وبالتـالي تأسـير  وما ترتب عليما مـن قيـام مـا يعـرف بم ـاطد الحكـم (م1993) اتفاقية أوسلو
والتفــاون علــى نارطــة الطريــد لنيــام دولــة فلســطي ية وع ــدما فشــلت  لالســلطة الوط يــة الفلســطي ية

للمســجد ا قصــى  -شــارون – " ســراايل"جميــ  مســاعي التفــاون وناصــة بعــد زيــارة راــير حكومــة 
 .(م2000سبتمبر  28)في  ا تفا ة ا قصى  ا دالو 

سابنة بمرور العملية اال تنابيـة فـي ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة ساهمت جمي  المتغيرات الو 
بعد التوافد الوط ي  (م2001)وعودتما مرة أنرت عام  (عشرة س وات)بعدة مراحل وا نطاعما نالل 

 .بين الفصاال على  رورة  جراء ا تنابات تحت مولة توافد وط ي( م2005)في الناهرة 

مليـة اال تنابيـة باإل ـافة  لـى المتغيـرات السياسـية يعتبر الع صـر البشـري مـن منومـات العو 
ومن الع اصر المؤثرة على سير العملية اال تنابية و تااا التصويت  تيجة تباي ما من داارة ا تنابية 
 لى أنرت ومن مركز ا تنابي  لى آنرل وبالتالي فجن النبرة اال تنابية تؤثر على مدت الـوعي لـدت 

منرجات هذه العملية وما ت تجه من فصاال وقوت سياسـية تمـارر العمـل ال انب بأهميتما وتفممما ل
 .السياسي  يابة ع مم

تشـــكل العديـــد مـــن العوامـــل الديموغرافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية وغيرهـــا باإل ـــافة  لـــى و 
التبــاين اإلقليمــي لتوزيــ  ال ــانبين وتــركيبمم العمــري أجــزاء متكاملــة فــي فــوز مرشــ  دون اآلنــر ومــن 

توزيــ  ال ــانبين وكثــافتمم ا مــر الـذي يــؤدي  لــى أن صــوت ال انــب فـي دااــرة يــؤدي  لــى فــوز  نـالل
 .مرش  بي ما في داارة ثا ية قد يؤدي  لى فوز عدة مرشحين

 المتغيرات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة: أوالا 

 حيـان  لـى تأثرت الحياة اال تنابية في ا را ي الفلسطي ية بوروف عدة أدت فـي بعـن ا
 وـراً   (م2001حتـى  1999)توقف العمل بما وتعطيلما لفترة من الوقـت وتحديـداً  نـالل الفتـرة مـن 

 :كالتاليللوروف االستث ااية التي مرت بما ال فة الغربية وقطا  غزة 
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 :(م6941)االنتفاضة الفلسطينية األول  ( 6
في ديسمبر  "اإلسراايلي"تالل بدأت اال تفا ة الفلسطي ية ا ولى بنطا  غزة  د االح

 :كا ت السمة البارزة لال تفا ة هيو الندر  وشملت امتدت  لى أرجاء ال فة الغربيةو  (م6917)
عدم دف   :مثل بعدها الشعبي بالمواهرات الحاشدة واإل رابات والعصيان المد ي  د االحتالل

الحجارةل عادة على يدي ا طفال وقذف ج ود االحتالل ب ".اإلسراايلية"ال راابل مناطعة الب اا  
العربي  -" اإلسراايلي"وتعتبر اال تفا ة الفلسطي ية  مرحلة جديدة في الصرا  . والشبان الصغار

 . ذ ا تنل الكفاح الفلسطي ي  لى دانل ا را ي الفلسطي ية بعد أن كان نارجما ل" سراايل"م ذ قيام 


 :كالتالي مراحلبعدة  اال تفا ةمرت 
ديسـمبر  (1)جباليـال فـي  على شكل مواهرات شعبية ا طلنت من معسـكربدأت  :ة األول المرحل( أ
 .احتجاجًا على دهر العمال ا ربعة( م6911ي اير )ل وا تمت في (م6917)
ل حيث اتسعت اال تفا ة لتشمل كل (م6919حتى مارر ي اير )من استمرت : المرحلة الثانية( ب

الوط يــة الموحــدة وحركــة حمــار والجمــاد اإلســالمي وأعل ــوا عــن وتشــكلت النيــادة الم ــاطد المحتلــةل 
 .اال تفا ة التي استندمت الحجارة واإل رابات كوسيلة للمناومة 

ل حين بدأت الجمات الت ويمية (م6990م حتى يو يه 6919مارر )م ذ  ماية : المرحلة الثالثة( ج
 .ب  المسل وأنذت الطا واالجتماعية واإلدارية والسياسيةل تنوم بعملما

مـرورًا بتوقيـ  اتفـاد ( م6996)من مـؤتمر مدريـد  استمرتتعتبر مرحلة ا تنالية و : المرحلة الرابعة( د
 .(م6997)حتى دنول السلطة الوط ية في  (م6992)أوسلو 



فــــي  تهومشــــارك هت ويمــــًال كــــان لكــــل مــــ مم دور  (عشــــر ااث ــــ)اال تفا ــــة ا ولــــى  شــــارل فــــي
ل "فــت "الــوط ي الفلســطي ي  ل وحركــة التحريــر"حمــار"مــة اإلســالمية حركــة المناو "اال تفا ــةل وهــي 

ل وحـزب الديمنراطيـةالجبمـة الشـعبيةل والجبمـة و ل اإلسـالميوحركة الجمـاد  ل"والنيادة الوط ية الموحدة
كمـا شـارل ". وجبمـة التحريـر العربيـةل وجبمـة ال  ـال الشـعبيل وفـت  اال تفا ـة الشعب الفلسـطي يل
 لحركــــات أنــــرتل لمــــا قيــــادات نــــارد ا رن المحتلــــةل كبنيــــة الفصــــاال العشــــر فيمــــا أفــــراد تــــابعون

ل كـذلل جماعــة ةالجبمـة الشـعبية النيـادة العامـ :المعار ـة التفـاد أوسـلو والموجـودة فـي سـوريةل مثـل
فكــل هــؤالء شــاركوا فــي  .حــزب التحريــر أتبــا أبــي العبــارل التــي ا شــنت عــن النيــادة العامــةل كــذلل 

 .ير م مم  شاط مستنل ومتميز ومستمراال تفا ةل وللكث
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الشــــعب  حننــــت اال تفا ــــة ا ولــــى  تــــااا سياســــية غيــــر مســــبوقةل  ذ تــــم االعتــــراف بوجــــود
مـن  اً والنطـا  علـى أ مـم جـزء الفلسطي ي عبر االعتراف اإلسراايلي ا ميركي بسـكان ال ـفة والنـدر

علــــى المجتمــــ   اً ســــلبي اً تــــأثير  أن لالحــــتالل " ســــراايل" أدركــــت. الشــــعب الفلســــطي ي وليســــوا أرد يــــين
ل نالفلسـطي ييالنيـادة العسـكرية أعل ـت عـن عـدم وجـود حـل عسـكري للصـرا  مـ   الفلسطي ي كمـا أن

  سحد" آ ذال الوزراءالرفن الذي أبداه راير من يع ي  رورة البحث عن حل سياسي بالرغم  مما
.نالفلسطي ييعن بحث أي تسوية سياسية م   "شامير

 :(م6996)يد نوفمبر مؤتمر مدر ( 6

 لـى ارتيـاح فـي دانـل المجتمـ  اإلسـراايلي  حـرب النلـيا الثا يـة نـالل العـراد أدت هزيمـة
واســتبعاد فكــرة احتمــال تشــكيل قــوات تحــالف " الشــرقيةالجبمــة " أي تمديــد محتمــل مــن  تيجــة ا تمــاء

النـدر  " سـراايل"بالتمديـد فاكتسـبت  "سـراايلياإل" سراايلل مما أدت  لـى تغيـر الشـعور  عربية لمماجمة
جـورد  مـن الـراير وأراد كـلٍ  الكـافي مـن الثنـة الـذي يمك مـا مـن النيـام بمبـادرات سياسـية أكثـر نطـراً 

لفااـــه ا وروبيـــين والعـــرب اســـتندام  تـــااا الحـــرب ك نطـــة ا طـــالد لعمليـــة ســـالم بـــين وح بـــو  ا ب
 " سـراايل "ي شـكل بدايـة لمفاو ـات السـالم الث اايـة بـينالـذ مـؤتمر مدريـد فجـاء ." سـراايل"والعـرب 

 .وتم التشاور م  الفلسطي يين حول حكم ذاتي الدول العربيةو 

 :(م6991)اتفاق أوسلو سبتمبر ( 1

 ال ـرويا فـي "اإلسـراايليين"عـدد مـن المفاو ـات غيـر العل يـة بـين الفلسـطي يين و  جـراءتم  
يةل تـدريجي مـن المـدن الفلسـطي  " سـراايلي"ا سـحاب  وبالتـالي تفـاد أوسـلو لـى التوصـل ال أدتالتـي 
ل النليـل وقلـب مدي ـة الندر وتواصل م  باقي الـمدن باستث اء ل(م6997) بغزة وأريحا أواًل عام ءاً بد

م ومــة التحريــر بحــد  اســبد التوقيــ  تبــادل عــدد مــن الرســاال تعتــرف فيمــو  .ممــا يت ــافى مــ  االتفــاد
بجيجاد حـل سـلمي  " سراايل"في المنابل تلتزم . اللجوء  لى اإلرهاب في الوجود وتتنلى عن " سراايل"
 .لسطي ية كممثل الشعب الفلسطي يالفلسطي ي واعترفت بم ومة التحرير الف" اإلسراايلي" صرا لل

 :(م6993)قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ( 3

ت فيــــذًا  "اإلســــراايلية"اإلدارة المد يــــة  مكــــان اما لتشــــكل بدايــــة مرحلــــة جديــــدة ولتحــــلتــــم   شــــا
ـــتـــم ( م6997) فـــي ســـبتمبر مـــن عـــامو . لالتفاقـــات الموقعـــة  "6 أوســـلو"ـ توقيـــ  اتفـــاد جديـــد ســـمي ب

هياـة  :وهـو التشريعي الفلسـطي يالمجلر  م الذاتي الفلسطي ي من نالل تشكيلوت من توسي  الحك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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أول ا تنابـات رااسـية وتشـريعية   جـراءل تـم (م6991 ي ـاير 60) وفـي. حكم ذاتـي فلسـطي ية م تنبـة
  .فلسطي ية
 

 (:م6000)انتفاضة األقص  سبتمبر ( 1
ستندام السالح وكثرة العمليات اوعرفت هذه اال تفا ة ب( م6000سبتمبر  61)  دلعت فيا

وقطـا   ال ـفة الغربيـة م ـاطد مـال تعر ـتفصـاال الفلسـطي ية فيالشـاركت منتلـف و االستشـمادية 
كـان سـبب ا ـدالعما . عّدة اجتياحات  سراايلية م ما عملية الدر  الواقي وأمطار الصـيفلناللما  غزة

 لــى باحــة المســجد ا قصــى برفنــة حراســهل  رايــل شــارونأ" الســابد"ســراايلي دنــول راــير الــوزراء اإل
 .التجممر ومحاولة التصدي له ا مر الذي دف  جمو  المصلين  لى

 
 :(م6006)طة الطريق يونيو خار  (1

 لـى رؤيـة الـراير ا مريكـي  است اداً  *لج ة الرباعية الدوليةالنارطة الطريد بواسطة  عدتأُ 
وتدعو  لـى البـدء بمحادثـات للتوصـل . (م6006يو يو  67)بو  التي أو حما في كلمة ألناها في 

 فلســــطي ية بحلــــول عــــام مــــن نــــالل  قامــــة دولــــة -مراحــــل ةعلــــى ثالثــــ–  ماايــــةٍ  ســــلميةٍ   لــــى تســــويةٍ 
ل (م6007) إلقامة دولة فلسطي ية ذات حدود مؤقتة ب ماية العام نريطة تصوراً الت   و (. م6005)

التيـارات العمـل مـن أجـل قمـ   الفلسـطي يين وبعد االلتـزام باتفـاد لوقـف  طـالد ال يـرانل سـيتعين علـى
يتعين عليمـا اال سـحاب مـن المـدن الفلسـطي ية وتجميـد سـ"  سـراايل"أما . اإلسالمية وفصاال المناومة

 .في ا را ي المحتلة المستوط ات ب اء
 
 (:م6001)إعالن القاهرة ( 1

شاركت فيه كافة فصاال م ومة التحريـر الفلسـطي ية باإل ـافة  لـى حركتـي حمـار والجمـاد 
على مجموعة ( م6005)ناءات عن اتفاد الفصاال في شمر مارر عام اإلسالميل وأسفرت هذه الل

وتـم االتفـاد علـى  (1)من اإلصالحات في مؤسسات السـلطة الفلسـطي ية ومؤسسـات م ومـة التحريـرل
ــًا لنــا ون ا تنــابي منــتلط تــم التوافــد عليــه   جــراء اال تنابــات المحليــة والتشــريعية فــي مواعيــدها وفن

قراره من المجلر التشري  ". سراايل"عيل التمداة الدانلية بين الفصاال ووا 
 
 
 

                                                 
.حدةواالتحاداألوروبيوروةياتضماألممالمتحدةوالوالياتالمت*

1
المركزالفلسطينيللبحوثالسياةيةوالمسحية،دائرةالسياةةوالحكم،رامهللا،.البيئةالسياةيةفترةماقبلاالنتخابات.ةميرعوض

 11،ص2007ديسمبر

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 :مراحل التجربة االنتخابية: ثانياا 
فــي الـــدول التــي تمــر بمرحلـــة ( البلــديات)تــزداد أهميــة عنـــد اال تنابــات التشــريعية والمحليـــة 

تحــوالت وتغيــرات سياســية مثــل م ــاطد الحكــم الــذاتي فــي ا را ــي الفلســطي ية التــي اعتمــدت هــذه 
وبالتـالي يمكـن تلنـيص المراحـل التـي مـرت بمـا . (م1991)نتيار ممثلين عـن الشـعب عـام اآللية ال

 :التجربة اال تنابية في ال فة الغربية وقطا  غزة كما يلي
ــ  -أ ــة األول ــًا لنــا ون     ( م1991) جــراء اال تنابــات الرااســية والتشــريعية  ول مــرة عــام : المرحل وفن
الـــدواار اال تنابيـــة وفـــد ا غلبيـــة المطلنـــة فـــي كافـــة الـــدواار  ل باعتمـــاد  وـــام(م1995)لعـــام ( 13)

ع ــوًا للمجلــر التشــريعي وأســفرت عــن فــوز مرشــ  حركــة فــت  ياســر عرفــات فــي  (88)ال تنــاب 
ل ومرشـ  عـن كـل مـن مرشحًا مستنالً  (35) لمرشحًا من حركة فت  (50)اال تنابات الرااسية وفوز 

 .ف الوط ي الديمنراطيكتلة الحرية واالستناللل فدا واالاتال
 

ال تنـاب راـير السـلطة  (م2005ي ـاير 9)نـدت اال تنابـات الرااسـية فـي عُ : المرحلة الثانية( ب
الفلســطي ية بســبب وفــاة الــراير ياســر عرفــات وذلــل بعــد ا تمــاء مــدة تــولي راــير المجلــر التشــريعي 

 (%12.52)ر ب ســبة وفــاز محمــود عبــا (م1995)الصــادر عــام ( 13)لشــاون الرااســة وفنــًا لنــا ون 
 .ممن أدلوا بأصواتمم

 
مجلسـاً  بلـديًا وقرويـًا وفنـاً   (214)نـدت ا تنابـات المجـالر المحليـة فـي عُ : المرحلة الثالثـة( ج

ـــدأت فـــي شـــمر  ـــ  مراحـــل ب ـــة فـــي أرب ـــات المجـــالر المحلي وكا ـــت  (م2004ديســـمبر )لنـــا ون ا تناب
ل تـم اعتمـاد ال وـام (م2005أغسطر  15) ل  وبتاريث(م2005ديسمبر)المرحلة الرابعة قد تمت في 

 .ال سبي للمرحلة النامسة في بنية المياات المحلية ما عدا البلديات الكبرت
 

ل 2004)قامت اللج ة العليا بتجزاـة اال تنابـات  لـى سـت مراحـل  فـذت أربـ  م مـا نـالل عـامي 
بــات المحليــة  لــى لج ـــة وأبنــت علــى النامســة وا نيــرةل ثــم ا تنلــت مســؤولية ت فيــذ اال تنا (م2005

لعـام  (10)مـن قـا ون ا تنـاب مجـالر المياـات المحليـة رقـم  (72)اال تنابات المركزية ب ص المادة 
 :ل والمراحل هيحتى اآلن ل وبنيت المرحلة ا نيرة التي لم ت فذ(م2005)
دت في حيث عن. هياًة محليًة في ال فة الغربية وقطا  غزة( 31)أجريت في  :األول المرحلة  -1
هياـًة ( 14)بال ـفة الغربيـةل فـي حـين أجريـت فـي ( م2004ديسـمبر  23)هياة محلية بتاريث ( 22)

ل وتم  تبا   وام ا غلبية في هذه المرحلة وفنًا لنا ون (م2005ي اير  27)محليًة بنطا  غزة بتاريث 
 .بشأن ا تناب مجالر المياات المحلية( م1991)لس ة ( 5)رقم 
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فــي ال ــفة الغربيــة ( م2005مــايو  5)هياــة محليــة بتــاريث ( 82)ُعِنــدت فــي : نيــةالمرحلــة الثا -2
هيااٍت محليٍة في ( 1)هياًة محليًة بال فة الغربيةل بي ما أجريت في ( 71)فأجريت في . وقطا  غزة
م بشـــأن 1991لســ ة ( 5)وتــم  تبــا   وــام ا غلبيــة فـــي هــذه المرحلــة وفنــًا لنــا ون رقــم . قطــا  غــزة
 .الر المياات المحليةا تناب مج

 
ســبتمبر  29)هياــٍة محليــٍة فــي ال ــفة الغربيــة فنــط بتــاريث ( 104)جــرت فــي  :المرحلــة الثالثــة -4

وفنــًا لنــا ون ا تنابــات مجــالر المياــات المحليــة ( النــواام)ل وتــم  تبــا   وــام التمثيــل ال ســبي (م2005
 (.م2005)لس ة ( 10)رقم 
 
ـــة الرابعـــة -1 فـــي ال ـــفة  (م2005ديســـمبر  15)بتـــاريث  محليـــةً  هياـــةً  (40)أجريـــت فـــي : المرحل

 .ل كما في المرحلة الثالثة(النواام)ل وتم  تبا   وام التمثيل ال سبي الغربية وقطا  غزة
 
 . لم تعند حتى اليوم ولم يعلن عن أسباب التأجيل :المرحلة الخامسة والسادسة -2

 
لنا ون اال تنابـات  وفناً  (م2001ي اير 25) ا تنابات المجلر التشريعي في: المرحلة الرابعة( د

باعتمــاد ال وــام اال تنـــابي  (م2005أغســـطر  13)ي فــالصــادر  (م2005)لســـ ة  ( 9)العامــة رقــم 
في النراءة الثالثة لمشرو  قـا ون اال تنابـات العامـة بتـاريث ( وال سبي  ةا غلبي) المنتلط بالم اصفة 

 .(1)(م2005يو يو18)
 

 :(م6001-6991)جرت عل  قانون االنتخابات خالل أهم التغيرات التي 
االتفاقيـات اإلسـراايلية الفلسـطي ية المرحليـة  (م1995)كا ت مرجعية قـا ون اال تنابـات لعـام 

والملحد الثا ي للبروتوكـول النـاص باال تنابـات  (م1995سبتمبر  28)الموقعة في واش طن بتاريث 
 علــى النـا ون السـابد مــن قبـل المجلــر التشـريعي ب ــاءً تـم  جــراء تعـديالت  (م2005)بي مـا فـي العــام 

 .على توافد الناهرة بين النوت والحركات الفلسطي ية
 

ا غلبيـة ك وــام ا تنـابي ل الـذي يعـد أحــد أفـراد عاالـة  وـام ا غلبيــة  (م1995)تب ـى قـا ون 
ســـلب علـــى ممـــا ســـاهم فــي تشـــجي  العااليـــة والعشــاارية وفـــرن وجودهـــا بصــورة أثـــرت بال"التعدديــةل 

الحياة السياسية الفلسطي ية وناصة أن العاالية قاامة في المجتم  الفلسطي ي م ذ زمن لذا تـم تـدارل 

                                                 
1
الخاصباالنتخابات(9)قانونرقم.
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ــدواار مــ   وــام التمثيــل ال ســبي فــي محاولــة لمالءمتــه مــ  وــروف وواقــ   هــذا ا مــر بــدما  وــام ال
 .(1)المجتم  الفلسطي ي

 
م المتــوازي الــذي يعــد أحــد أفــراد عاالــة لل وـا (م2005)تـم تغييــر ال وــام اال تنــابي فــي العــام 

ذي الـدواار المتعـددة )ال وم المنتلطة بتوزي  مناعـد المجلـر التشـريعي م اصـفة بـين  وـام ا غلبيـة 
باعتبـــار ا را ـــي الفلســـطي ية دااـــرة اال تنابيـــة ( أو  وـــام النـــواام)وال وـــام ال ســـبي ( غيـــر المتســـاوية

 .(م1991)عن الو   عام  (%50)واحدة وزيادة في عدد المناعد ب سبة 
 

بالمرحلــــة اال تناليــــة التــــي كــــان مــــن  (م1995)اقتر ــــت مــــدة واليــــة الــــراير والمجلــــر عــــام 
ل ولكـن بعـد التعـديالت ُأقـر أن (م1999مـايو  4)المفترن أن تكون نمر س وات فنط وت تمـي فـي 

تـي جـرت فيمـا بعـد تجرت مرة كل أرب  س وات بصورة دوريةل ا مر الذي تم تداركه فـي التعـديالت ال
 .د فترة والية الراير والمجلر التشريعي بأرب  س واتيبتحد

 
ع ـوًا ثـم زيـادتمم ليصـل  لـى  (83)بــ   (م1995)تحدد عـدد مناعـد المجلـر حسـب قـا ون 

بي مــــا بنـــا ون عــــام . (م1995)لســـ ة ( 11)ع ـــوًا قبـــل  جــــراء اال تنابـــات وفنـــًا لنــــا ون رقـــم  (88)
منعدًا  (132)ة تغيير ال وام اال تنابي المتب  ليصل عدد المناعد  لى جرت زيادتمم  تيج (م2005)

 .موزعين م اصفة على ال وام ال سبي والنواام
 

ــم ُتحــدد  ســبة الحســم عــام  فالفــااز مــن يحصــل علــى أعلــى ا صــوات بي مــا تــم  (م1995)ل
اام اال تنابيـة مـن في التعديالت التي تمت على النا ون السابد وذلـل لتـتمكن النـو  (%2)تحديدها بـ 

 .الحصول على مناعد في المجلر
 

ال تنــاب راــير الســلطة الوط يــة  (م1995)ُأجريــت ا تنابــات مباشــرة مــن نــالل قــا ون عــام 
و تيجــة وفــاة الــراير ياســر  (م2005)وأع ــاء أول مجلــر تشــريعي فــي آن واحــدل ولكــن فــي العــام 
نـد اال تنابــات الرااسـية أواًل لسـد الفــرا  عرفـات تـولى راـير المجلــر التشـريعي آ ـذال الرااســة وتـم ع

 .ُعندت ا تنابات المجلر التشريعي (م2001ي اير  25)الدستوري وفي 
 

كفلـــت جميـــ  النـــوا ين حـــد اال تنـــاب لكـــل فلســـطي ي وفلســـطي ية ممـــن ينيمـــون فـــي ال ـــفة 
ولــم  لرا عامــًا أو أكثــر يــوم االقتــ(18)الغربيــة بمــا فيمــا شــرقي النــدر وقطــا  غــزة ممــن أتــم ســن الـــ 

                                                 
1
 12،ص131،1995نتخاباتالتشريعيةالفلسطينية،البيادرالسياةي،العدداال-حقائقومشاهداتمنقطاعغزة.رشادالمدني.
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يومر في المسودة ال مااية  ي من مشاري  النوا ين ب ود صريحة تجيـز حـد اال تنـاب للفلسـطي يين 
 .(1)الذين ال يحملون بطاقات هوية وعادوا  لى الوطن

 
اشترط النـا ون أن يكـون  (م1995)أما عن أهلية الترشي  لم صب الراير ففي قا ون العام 

تــم رفــ  ســن الترشــ   لــى  (م2005)أو أكثــر وفــي العــام  (الثالثــينالنامســة و )عمــر المتنــدم للترشــ  
كذلل ا مر بال سبة لترشـ  لع ـوية المجلـر التشـريعي ففـي العـام . أو أكثر يوم االقترا  (ا ربعين)

للثام ـة  (م2005)بي مـا تـم تنفي ـه فـي العـام  سـ ةً  (ثالثـين)م كان ال بـد أن يبلـ  مـن العمـر 1995
 .والعشرين
 

 :لعوامل البشرية المؤثرة في االنتخاباتا: ثالثاا 
تعد اال تنابات واهرة سياسية يمارسما السكان بصفتمم العامل الجوهري الذي ترتكز عليهل 
ولذا فاإل سان هو الذي يمارسما وهو الذي يج ي ثمارها كو ما  حدت  شاطاته المعاصرة التي يمدف 

ة الرايســـية التـــي تنـــ  علـــى عـــاتد الجغرافـــي مـــن ناللمـــا  لـــى تحنيـــد آمالـــه السياســـيةل وتكمـــن المممـــ
السياســــي هــــي تنــــويم العوامــــل الديموغرافيــــة واالجتماعيــــة بأبعادهــــا االقتصــــادية والثنافيــــة والسياســــية 
وا يديولوجيـــة وربطمـــا بعمليـــة التصـــويتل وتو ـــي  التبـــاين اإلقليمـــيل لكـــون هـــذه النصـــااص هـــي 

ســيتم العــام أث ــاء عمليــة اإلدالء بالتصــويتل و عوامــل اجتماعيــة وديموغرافيــة وتشــكل مجموعــة الــرأي 
 :عرن هذه العوامل بندر تعلنما بمو و  الدراسة على ال حو التالي

 

 :حجم السكان ونموهم -6
يعتبر حجم السكان العمود الفنري الذي تعتمد عليه الدولة في  شاطاتما االقتصادية ومن ثم 

إلطـالد  ن العبـرة ليسـت بـالحجم وا  مـا بمـدت في قوتما السياسيةل ويجب أن ال يؤنـذ الحجـم علـى ا
التفاعل م  الموارد االقتصادية للدولة وبمدت ت اسبه أي ا م  حجم اإل تاد النومي وحجم المشـاركة 

المســــاهمة بالعمليــــة السياســــية بمــــا فــــي ذلــــل عمليــــة  اً يــــالسياســــية  وبا عمــــار التــــي يحــــد لمــــا قا و 
 .(2)اال تنابات
 

 (2,522,812)حـــوالي  (م1991)فة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة عـــام قُـــدر عـــدد الســـكان فـــي ال ـــ
بنطــا    سـمةً  (971,724)فـي ال ـفة الغربيـة والنـدر المحتلـةل   سـمةً  (1,551,138)ل مـ مم  سـمةً 
 .غزة

                                                 
1
.12المرجعالسابق،ص.
2
92صل2004دراسة في الجغرافيا السياسيةل المكتب الجامعي الحديثل اإلسك دريةل  –جغرافية اال تنابات في اليمن . عبد الجليل الصوفي
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 (3,888,292)حـــوالي ( م2001)عـــام بلـــ  عـــدد ســـكان ال ـــفة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة بي مـــا 
ـــةل وفـــي ال ـــفة الغ  ســـمةً  (2,444,478)ل مـــ مم  ســـمةً    ســـمةً  (1,443,814)ربيـــة والنـــدر المحتل

مليــون ( 3,8) لــى حــوالي ( م1991)مليــون  ســمة عــام ( 2,5)وتزايــد عــدد الســكان مــن  .بنطــا  غــزة
 (1جدول(.)م2001) سمة عام 
 
 

 :حجم السكان ومعدل الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة(: 6)جدول 
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنة

 3,275,389 3,149,447 3,019,158 2,897,113 2,783,084 2,522,862 حجم السكان
 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 معدل الزيادة الطبيعية

 2006 2005 2004 2003 2002 السنة
 3,888,292 3,762,005 3,637,529 3,514,868 3,394,046 حجم السكان 

 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 معدل الزيادة الطبيعية
 .9رقم –كتاب فلسطين اإلحصااي الس وي (. 2008.)الجماز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي: المصدر

 

( 1,315,430)بحـــوالي ( م2001)حتـــى ( 1991)و الحـــو زيـــادة عـــدد الســـكان فـــي الفتـــرة مـــن 
 (1جدول . ) سمة

 
 :االنتخابي تركيب السكان -6

عليمــا مــن بيا ــات الجمــاز المركــزي تفيــد دراســة النصــااص الســكا ية والتــي يمكــن الحصــول 
 في دراسة ا بعاد الجغرافية السياسية للدولةالفلسطي ي لإلحصاء 

 
 :(م6991) االنتخابي التركيب السكاني: أوالا 

دراســة  الحـو تبـاين توزيـ  السـكان حسـب الفاـات العمريــة فـي ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة وب
 :ى فاتين هما تنسيم السكان  ليمكن  التركيب العمري للسكان

 .سنة (62)التي ال يحق لها المشاركة السياسية أي السكان أقل من : الفئة األول  -أ
لفاـــة ال ـــانبين فـــي الـــدورات اال تنابيـــة الالحنـــةل أمـــا فـــي  اً متجـــدد اً تمثـــل هـــذه الفاـــة مصـــدر 

 .اال تنابات التي تجري نالل س ة معي ة فمم فاة تعتبر مشاركتما السياسية سلبية
 

ممــن ال يحــد لمــم اال تنــاب يتواجــدون فــي ال ــفة الغربيــة بي مــا قطــا   (%11)أن  الحــو 
ل ويرج  هذا االنتالف بسبب عاملين رايسـيين همـا انـتالف (م1991)في العام  (%34)غزة يمثل 
 (2جدول).بين ال فة والنطا  مما أدت  لى فرود وا حة في أعداد السكان وعدد السكان المساحة
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س واتل ولم تتغير  (10) سمة نالل  (384,915)ن في هذه الفاة ب حو وقد زاد عدد السكا

 .(م2001)هذه ال سبة في العام 
 

 :مقارنة التركيب العمري للناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة( 6)جدول 
 %النسبة المئوية عدد السكان الحالة االنتخابية الفئة العمرية السنة

1991 
 55.9 1,346,785 ال يحد لما المشاركة  6-62

 44.1 1,176,077 يحد لما المشاركة +62

2001 
 55.8 1,731,750 ال يحد لما المشاركة  6-62

 44.2 2,183,568 يحد لما المشاركة +62

 الجدول من عمل الطالبة: المصدر
ل 6997)د بطرينـــة التغيـــر ا ســـي ب ـــاء علـــى بيا ـــات تعـــدا  (م6991)تـــم احتســـاب أعـــداد الســـكان للعـــام : مالحظـــة
 .(م6007

 
 .سنةا  (62)التي يحق لها المشاركة السياسية أي السكان أكثر من : الفئة الثانية -ب

تعتبر هذه الفاة هي المستمدفة في جغرافية اال تنابات كو مـا الناعـدة ا ساسـية فـي العمليـة 
ون السياســـية بشـــكل عـــام واال تنابـــات بشـــكل نـــاصل فالســـكان  ـــمن هـــذه الفاـــة هـــم الـــذين ينططـــ

علـى أ مـم هـم المرشـحون وهـم  لال تنابات وهم قادة وأع اء ا حزاب والع اصر الفاعلة فيمـا ف ـالً 
الـــذين ينـــودون الحمـــالت اال تنابيـــة وهـــم الـــذين يمممـــم مصـــير العمليـــة اال تنابيـــة بوصـــفما الطريـــد 

 (%59) شـكلت هـذه الفاـة وقـد. والسبيل الذي يرسمون من نالله سياسـة الدولـة ومسـتنبلما السياسـي
وقــــــد بلغــــــت زيــــــادة عــــــدد الســــــكان  (م1991)فــــــي النطــــــا  فــــــي العــــــام  (%41)بال ــــــفة الغربيــــــة و

 (2جدول) .(م2001) سمة في العام  (1,007,491)
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 .(م6991)التركيب العمري للسكان حسب الدائرة للعام (: 4)جدول 

 71السكان أقل من  الدائرة م
 سنة فأكثر71

 المجموع
 %ة النسب السكان

 189,461 50 94,241 95,220 جنين 7

 34,163 49.2 16,828 17,335 طوباس 2

 125,249 51.2 64,084 61,165 طولكرم 3

 243,855 51.4 125,299 118,556 نابلس 4

 67,237 48 32,270 34,967 قلقيلية 5

 45,328 49 22,237 23,091 سلفيت 6

 199,034 50.2 99,876 99,159 رام هللا والبيرة 1

 30,508 50.1 15,457 15,051 أريحا 1

 110,289 49 54,071 56,218 القدس 9

 127,651 50.3 64,268 63,383 بيت لحم 71

 378,363 44 165,070 213,293 الخليل 77

 1,551,138 48.6 753,701 797,437 الضفة الغربية

 174,409 41 71,364 103,045 شمال غزة 72

 349,076 43.4 151,707 197,369 غزة 73

 140,609 45.2 63,511 77,098 دير البلح 74

 190,831 44.1 84,210 106,621 خان يونس 75

 116,800 44.2 51,585 65,216 رفح 76

 971,724 43.5 422,377 549,349 قطاع غزة

 2,522,862 47 1,176,077 1,346,785 الضفة الغربية وقطاع غزة

الطالبة حيث تم استنراد البيا ات بطرينة التغير ا سي ب اء على بيا ات الجماز المركزي الجدول من عمل  :مالحظة
 .(م1997)لإلحصاء لتعداد السكان للعام 

 

فــي ال ــفة الغربيـــة وقطــا  غـــزة قــد بلـــ   (م1991)كــان عــدد المســـجلين فــي جـــداول ال ــانبين لعـــام 
 .في سن اال تناب من  جمالي عدد السكان (%89) سمةل أي ب سبة  (1,041,280)

 
 الحــو تبــاين توزيــ  الســكان فــي ســن اال تنــابل فــأكبر الــدواار مــن حيــث  ســبة الســكان فــي 

اهلل والبيــرةل أريحــا وج ــين حيــث  مســن اال تنــاب كا ــت كــل مــن دااــرة  ــابلرل طــولكرمل بيــت لحــمل را
وحـت ال سـبة ل أما في كل من دااـرة طوبـارل سـلفيتل النـدر وقلنيليـة فترا(%50) زادت  سبتمم عن

 .(%50- 71)بين 
 

داارة دير البل ل رف ل نان يو ر والنليل فتراوحت  سبة السكان في سن اال تنـاب  :أما في كل من
 (2جدول) .(%77)ل وكا ت في كل من داارة غزة وشمال غزة أقل من (%75 - 77)بين 
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 :(م6001) العمري االنتخابي التركيب السكاني: ثانياا 

 فـــي ال ــفة الغربيـــة وقطــا  غـــزة (م6001)فــي جـــداول ال ــانبين لعــام  بلــ  عــدد المســـجلين
مــن  جمــالي عــدد الســكان فــي ســن اال تنــاب ويعــود  (%16) ســمةل أي ب ســبة  (1)(6,226,291)

التوافـد الـوط ي ومشـاركة جميـ  الفصـاال فـي التركيـب العمـري و السبب في هذه ال سبة المرتفعة  لـى 
 (.7جدول ).هم على التسجيل لال تناباتهذه الدورة اال تنابية وحث ع اصر 

 

 لــــى أن المــــرم الســــكا ي للمجتمــــ   ســــ ةً  (61)وتعــــود الزيــــادة فــــي أعــــداد الســــكان أقــــل مــــن 
الفلســــطي ي ذو قاعــــدة عري ــــة  تيجــــة ارتفــــا  معــــدالت المواليــــد وا نفــــان  ســــبة الوفيــــات ووفيــــات 

 سـ ةً  (61)تشـكل فيـه فاـة أقـل مـن  اً يـفت اً ا طفال  تيجة الرعاية ا ولية لألطفال وبالتالي يعد مجتمع
 (7جدول ) .حسب تنديرات الجماز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي (%50)حوالي 

 
 .(م6001)التركيب العمري للسكان حسب الدائرة للعام (: 1)جدول 

 71السكان أقل من  الدائرة م
 سنة فأكثر71

 المجموع 
 %النسبة  السكان

 261,756 51.7 135,316 126,440 جنين 7

 48,128 52.7 25,377 22,751 طوباس 2

 172,793 51 87,990 84,803 طولكرم 3

 336,380 50.5 169,888 166,492 نابلس 4

 97,472 55 53,607 43,865 قلقيلية 5

 64,129 53.4 34,277 29,852 سلفيت 6

 290,401 53.3 154,809 135,592 رام هللا والبيرة 1

 43,620 52.4 22,875 20,745 أريحا 1

 407,090 51.4 209,126 197,964 القدس 9

 180,116 52 93,611 86,505 بيت لحم 71

 542,593 57.6 312,553 230,040 الخليل 77

 2,444,458 53.1 1,299,409 1,145,049 الضفة الغربية

 278,180 64 178,159 100,021 شمال غزة 72

 505,702 58.3 295,033 210,669 غزة 73

 208,716 58.1 121,320 87,396 دير البلح 74

 306,900 62 189,478 117,422 خان يونس 75

 171,363 58.4 100,169 71,194 رفح 76

 1,470,860 60.1 884,159 586,701 قطاع غزة

 3,915,318 55.7 2,183,568 1,731,750 الضفة الغربية وقطاع غزة

 سناط النلفي بمعادلة التغير ا سيالجدول من عمل الطالبة باإل: المصدر

                                                 
1
لجنةاالنتخاباتالمركزية
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 :التوزيع الجغرافي للسكان -4

يعــد التوزيــ  الجغرافــي للســكان مــن المؤشــرات المممــة التــي تعكــر نصــااص الســكان ف ــاًل 
عــن تـــأثيره علـــى الو ـــ  الـــدانلي للدولـــةل فنريطـــة توزيــ  الســـكان هـــي مـــرآة عاكســـة لكافـــة مـــؤثرات 

سـواءل ف ـال عـن أن توزيـ  السـكان يعكـر مـدت قـدرتمم علـى  الجغرافية الطبيعية والبشرية على حد
 (1).التفاعل السياسي وقدرة الدولة على التحكم في ذلل التفاعل

 
وبـال ور النــتالف الموــاهر الطبيعيــة فــي كــل مــن ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة  جــد انتالفــا 

تبــاين توزيــ  كثافــة وا ــحا فــي توزيــ  الســكان وفنــا لطبيعــة موــاهر الســط  ا مــر الــذي ترتــب عليــه 
السكانل باإل افة  لـى الـدور الـذي تلعبـه عوامـل الجغرافيـة البشـرية والعوامـل السياسـية والتـي تمثلـت 

فــي مدي ــة النــدر واآلثــار المترتبــة علــى ب ــاء  نفــي عمليــة محــاوالت تنلــيص عــدد الســكان الفلســطي يي
 .الحدود م  قطا  غزةجدار الفصل في ال فة الغربية وا  شاء الم اطد العازلة على طول 

 
  (:العامة)الكثافة االنتخابية  -1

بسط صـور الكثافـة وهـي حاصـل قسـمة  جمـالي سـكان الدولـة ممـن هـم فـي سـن أاستندام وب
 :اال تناب على المساحة اإلجمالية للداارة اال تنابية وهي بذلل تأنذ الصيغة التالية

 
 عدد السكان في سن اال تناب         

 ةالمساحة اإلجمالية للداارة اال تنابي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    نابية العامة الكثافة اال ت
 

وع د تطبيد هذه المعادلة على ال فة الغربية وقطا  غزة  جد أن الكثافة اال تنابيـة العامـة 
حــوالي ( م2001)فيمــا كا ــت الكثافــة اال تنابيــة عــام ل2كــم/اً  انبــ (195)تكــون  (م1991)فــي العــام 

 .نرتالكثافة اال تنابية من داارة ا تنابية  لى أ في تباينبمذا يت   ال ل 2كم/اً  انب( 313)
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
117ص لمرج  سابد. ل الصوفيعبد الجلي







 31 

 – 6991)مقارنة الكثافة االنتخابية في دوائر الضفة الغربية وقطاع غزة ( 2)جدول 
 :(م6001

 الدائرة االنتخابية م

  
المساحة 

 6كم
  

  الكثافة االنتخابية
 (6كم/ناخب)

6991 6001 

 230 133 5655 الضفة الغربية
 232 162 583 ج ين 6
 63 42 402 طوبار 6
 358 261 246 طولكرم 2
 323 194 166 قلنيلية 7
 168 109 204 سلفيت 5
 281 207 605  ابلر 1
 181 117 855 رام اهلل والبيرة 7
 606 157 345 الندر 1
 39 26 593 أريحا 9

 142 98 659 بيت لحم 60
 313 166 997 النليل 66

 2422 1157 365 قطاع غزة
 2921 1170 61 شمال غزة 66
 3987 2050 74 غزة 62
 2092 1095 58 دير البل  67
 1754 780 108 نان يو ر 65
 1565 806 64 رف  61

 363 195 6020 األراضي الفلسطينية
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
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 :يمجموعات على ال حو التال عدةنسم الكثافة اال تنابية العامة  لى  ت
 (:م6991)الكثافة االنتخابية عام ( أ

فــي  6كــم/  انبــاً ( 6657)و  6كــم/  انبــاً ( 622)تباي ــت الكثافــة فكا ــت حصــة ال ــفة الغربيــة 
قطا  غزة ويعود هذا االنتالف  لى اتسا  مساحة ال فة الغربيـة منار ـًة مـ  قطـا  غـزة باإل ـافة  لـى 

 :ه تنسم الدواار اال تنابية حسب الكثافة اال تنابية  لىارتفا  الكثافة السكا ية في قطا  غزة وب اًء علي
حيـث تزيـد فيمـا الكثافـة عـن  وهي الـدوائر ذات الكثافـة االنتخابيـة العاليـة جـداا : المجموعة األولي -6
 .داارة غزةل شمال غزة ودير البل  :ويومر ذلل في 6كم/ انبٍ  (900)
 
ــة -6 ــة انت: المجموعــة الثاني ــدوائر ذات كثاف ــة وهــي ال ــة عالي  – 650)وهــي التــي تراوحــت بــين خابي

 .داارة رف ل نان يو رل طولكرم و ابلر: ل في كل من6كم/اً  انب (900
 
 – 600)وهــي التــي تتــراوح بــين  وهــي الــدوائر ذات كثافــة انتخابيــة متوســطة: المجموعــة الثالثــة -2

 .اهلل والبيرة وسلفيتداارة قلنيليةل النليلل ج ينل الندرل رام  :ل في كل من6كم/اً  انب (650
 
ــة -7 ــة المنخفضــة : المجمــوع الرابع ــة االنتخابي ــدوائر ذات الكثاف  (600)وهــي التــي تنــل فيمــا عــن ال

ويرجـ  هـذا التـد ي  لـى أن مسـاحات هـذه  دااـرة بيـت لحـمل طوبـار وأريحـاوتشمل كـل مـن  ل6كم/ انبٍ 
نار ة بالدواار ا نرت ممن يحد لمـم من باقي الدواار وبالتالي ا نفن عدد السكان فيما م كبرالدواار أ

 .المشاركة اال تنابية من  احية أنرت وهو ما جعلما  من هذه الفاة ا نيرة
 
 (:م6001)الكثافة االنتخابية عام ( ب

زاد عــدد الســكان فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة وبالتــالي كــان مــن الطبيعــي أن تزيــد الكثافــة 
 6كـم/ انبـاً ( 620)في قطا  غزة بي ما في ال فة الغربية كا ـت  6كم/ انباً ( 6766)اال تنابية فكا ت 

 :كما يلي( م6991)وب اء عليه انتلفت الكثافة اال تنابية ع ما في عام 
حيـث تزيـد فيمـا الكثافـة عـن  وهي الـدوائر ذات الكثافـة االنتخابيـة العاليـة جـداا : المجموعة األولي -6
 .ةل شمال غزةل دير البل ل نان يو ر ورف داارة غز ويومر ذلل في  ل6كم/اً  انب (160)
 
ــة -6 ــة : المجموعــة الثاني ــة عالي ــة انتخابي ــدوائر ذات كثاف  – 660)وهــي التــي تراوحــت بــين وهــي ال

 .داارة الندرلطولكرمل  ابلرل قلنيليةل النليل وج ين: ل في كل من6كم/اً  انب (160
 
 – 600)وهــي التــي تتــراوح بــين  توســطةوهــي الــدوائر ذات كثافــة انتخابيــة م: المجموعــة الثالثــة -1

 .داارة رام اهلل والبيرةل بيت لحم وسلفيت :ل في كل من6كم/اً  انب (660
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 (600)وهــي التــي تنــل فيمــا عــن الــدوائر ذات الكثافــة االنتخابيــة المنخفضــة : الرابعــة ةالمجموعــ -3
ســاحات هــذه الــدواار ويرجــ  هــذا التــد ي  لــى أن م دااــرة طوبــار وأريحــا :وتشــمل كــل مــن ل6كــم/بٍ  انــ

أصــغر مــن بــاقي الــدواار وبالتــالي ا نفــان عــدد الســكان فيمــا منار ــة بالــدواار ا نــرت ممــن يحــد لمــم 
 .المشاركة اال تنابية من  احية أنرت وهو ما جعلما  من هذه الفاة ا نيرة

 
 :مما سبق نجد أن

أكبـر الـدواار اال تنابيـة مـن ي ثـا المركز ا ول مـن حيـث الكثافـة يرجـ   لـى كو مـا  غزةاحتالل داارة  -أ 
وعلى اعتبار أ ما مركز الثنل السكا ي في قطا  غزة   ما السكان ممن يحد لمم اال تناب  حيث عدد

 .شكلت العاصمة المؤقتة للسلطة الفلسطي ية نالل دورتي اال تنابات
 .الزراعةص اعة و ال ارتباط الدواار ا نرت ذات الكثافة المتوسطة بال شاط االقتصادي المعتمد على -ب 
طبيعــة التوزيــ  الجغرافــي للســكان فــي ال ــفة الغربيــة والم ــاطد الحدوديــة فــي قطــا  غــزة التــي تــرتبط  -د 

بالمتغيرات السياسية وب اء الجدار الفاصل والحواجز العسكرية المعينة لحركة وا دماد السكان مما يؤثر 
لغربيــــة وقطــــا  غــــزة مــــن ال احيــــة  لــــى عــــدم اتصــــال ال ــــفة ا علــــى الحركــــة الطبيعيــــة للســــكان   ــــافةً 

 .الجغرافية

 .(م6001 – 6991) للعامفي الضفة الغربية  التوزيع الجغرافي للكثافة االنتخابية :(أ-6)شكل 
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 .(م6001 – 6991) للعام قطاع غزةفي  التوزيع الجغرافي للكثافة االنتخابية :(ب-6)شكل 
 

 :العامل الثقافي  -2
توت الثنـافي للسـكان فـي تحنيـد تفمـم أعلـى للغـرن مـن العمليـة يساهم التعلـيم وارتفـا  المسـ 

وعلى . مشاركة سياسية عالية وفاعلة  يجاداال تنابية وبالتالي تحنيد أهدافمال ا مر الذي من شأ ه 
العكــر مــن ذلــل فــجن تفســير  حجــام الســكان عــن المســاهمة فــي العمليــة اال تنابيــة ب ســب عاليــة قــد 

عامل التنلف الثنافي والتعليمي بين السكان و عف التجربة الديمنراطية  ُيعزت في أحوال كثيرة  لى
 .(1)ل كما هو الحال في معوم دول العالم الثالث

  
ات فــي محافوــ( م2010 – 2005)بمنار تمــا بالســ وات مــن يالحــو تراجــ  معــدالت ا ميــة  

 (:1)جدول . ال فة الغربية وقطا  غزة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 130ص لمرج  سابد. عبد الجليل الصوفي
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 .م6001ي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة معدالت األمية ف :(1)جدول 
 %المشاركة السياسية  معدل األمية الدائرة م
 62.7 7.1 ج ين 1

 76.8 9.2 طوبار 2

 65.7 5.1 طولكرم 3

 62.1 5.7  ابلر 4

 62.1 1.2 قلنيلية 5

 74.5 7.2 سلفيت 1

 61.3 1.7 رام اهلل والبيرة 7

 59.5 7.1 أريحا وا غوار 8

 20.7 5.5 رالند 9

 59.4 1.7 بيت لحم 10

 57 8.1 النليل 11

 79.7 1.1 شمال غزة 12

 64.8 5.4 غزة 13

 72.7 1.1 دير البل  14

 71.3 1.9 نان يو ر 15

 76.5 7.9 رف  11

 الجماز المركزي لإلحصاء : المصدر

 
ــــى بالمشــــاركة   ــــى المحافوــــات مــــن حيــــث معــــدالت ا ميــــة كا ــــت ا عل حيــــث  جــــد أن أعل
لسياســــية وهــــي طوبــــار تلتمــــا النليــــل والتــــي يرجــــ  الســــبب فــــي ذلــــل  لــــى الممارســــات اإلســــراايلية ا

 لوالحواجز العسكرية المنامة في ال فة الغربية التي تعد من أهم العوااـد فـي سـير العمليـة التعليميـة
 .في حين سجلت محافوات  ابلرل طولكرمل الندر وغزة أد ى معدالت أمية

  

م نف ــة  تيجــة وعــي الشــعب الفلســطي ي  ىتبنــ  ال أ مــاالمحافوــات ة فــي رغــم تبــاين ا ميــ 
ــيم   ــافةً  ــًا فــي المراحــل العمريــة ا ولــي ناصــةً  بأهميــة التعل ــيم وكو ــه  جباري فــي   لــى مجا يــة التعل

 (.ا  روا)المدارر الرسمية والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجاين 
 

ام و عمن  ا  ور فأعلى فتشير اإلحصاايات لكلٍ وفيما يتعلد بالحاصلين على درجة بكالوري 
فــي معــدالت الحاصــلين علــى بكــالوريور فــأعلى فــي كــل  وا ــ ٍ   لــى ارتفــا ٍ  (م2010 -  2005)

ـــى  (2005)نـــالل عـــام ( 1.9)المحافوـــات ففـــي محافوـــة بيـــت لحـــم كـــان المعـــدل  ارتفـــ  ليصـــل  ل
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عــــام ( 7.9)  المعــــدل فيمــــا ل كــــذلل ا مــــر بال ســــبة لمحافوــــة رفــــ  التــــي بلــــ(2010)عــــام ( 12.1)
 .(1)(2010)عام ( 12.9)في حين ارتفعت لتصل  (2005)
 

 :م6001العالقة بين نسبة التصويت ومعدالت األمية 
ع د حسـاب معامـل االرتبـاط بـين  سـبة ا صـوات التـي حصـلت عليمـا النـواام المشـاركة فـي 

 :يم  معدالت ا مية لتلل الس ة و جد التال( م2001)ا تنابات عام 
كا ت العالقة بين  سبة التصويت لناامة التغيير واإلصالح و سبة ا مية عالقة عكسية وقيمة  -1

(r = - 0.431)  (.0.05)وهو غير دال  حصاايًا ع د مستوت داللة 
ـــين  ســـبة التصـــويت لناامـــة حركـــة فـــت  و ســـبة ا ميـــة عالقـــة عكســـية وقيمـــة         -2 كا ـــت العالقـــة ب

(r = - 0.7134) (.0.05)ل  حصاايًا ع د مستوت داللة وهو غير دا 

كا ـــــــت العالقـــــــة بـــــــين  ســـــــبة التصـــــــويت للمســـــــتنلين و ســـــــبة ا ميـــــــة عالقـــــــة عكســـــــية وقيمـــــــة                 -3
r = - 0.7333) ) (.0.05)وهو غير دال  حصاايًا ع د مستوت داللة 

 
 لـى أن العااليـة مما سبد  جد أن ا مية لم تؤثر على  سبة التصـويت للنـواام المشـاركة ويرجـ  ذلـل 

 .والعشاارية وا و ا  السياسية هي المتحكم الرايسي في قرار ال انب الفلسطي ي
 

 :المشاركة السياسية -1
ويالحـو ( م2001)وعـام ( م1991)تباي ت المشاركة السياسية لل انب الفلسطي ي بين عـام  

الفصــاال فــي النــاهرة  ويرجــ  ذلــل  لــى اتفــاد( م1991)ع مــا فــي ( م2001)أ مــا ارتفعــت فــي العــام 
علـــى  جـــراء اال تنابـــات وبالتـــالي شـــمدت مشـــاركة سياســـية مرتفعـــة ويالحـــو أ ـــه حتـــى بـــال ور  لـــى 

 .التوزي  الجغرافي للمشاركة س الحو تباي ما بين الدواار اال تنابية
 

 :(م6991)انتخابات المشاركة السياسية : أوالا 
حســب  (م1991)فــي العمليــة اال تنابيــة لعــام إلبــراز التبــاين الجغرافــي للمشــاركات السياســية   

 (1)ملحد الجدول : المحافوة يمكن تنسيمما  لى الفاات التالية 
 (%57)وهي الدواار التي تزيـد فيمـا  سـبة المشـاركة السياسـية عـن :المشاركة السياسية العالية -6

فنـط  وـرا  (%12.6)وتومـر هـذه الحالـة فـي دااـرة طوبـار ل من  جمالي السكان في سـن اال تنـاب
طبيعـــة الســـكان النـــرويين الـــذين تـــربطمم العااليـــة وارتفـــا   ســـبة المنتـــرعين فـــي تلـــل الـــداارة منار ـــة ل

                                                 
1
.المرج  السابد  فسه
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ل (%51.7)ل شــمال غــزة (%59.6)ل نــان يــو ر (%59.5)رفــ  وكــل مــن دااــرة  بالــدواار ا نــرت
 (.6)ملحد جدول . (%57)ل  ابلر %(57.1)طولكرم 

 
وهــي الــدواار التــي تتــراوح فيمــا  ســب المشــاركة السياســية بــين  :المشــاركة السياســية المتوســطة -6
ـــــبل   :مـــــن مـــــن  جمـــــالي الســـــكان فـــــي ســـــن اال تنـــــابل وت ـــــم كـــــالً  (57% - 79) ـــــرة ديـــــر ال داا
ل ج ــــين (%55.7)ل ســــلفيت (%51.6)ل أريحــــا (%79.6)ل قلنيليــــة (%51.2)ل غــــزة (51.7%)
ن تلل الدواار مـ  االنـتالف م  مالحوة انتالف مساحة كل م (%56.2)ل وبيت لحم (56.5%)

 (.6)ملحد جدول  .س ة وعدد المنترعين (61)في كل من عدد السكان أكثر من 
 

وهــي الــدواار التــي تتــراوح فيمــا  ســب المشــاركة السياســية بــين  :المشــاركة السياســية المنخفضــة -1
 (%75.7) رام اهلل والبيـرة :مـن من  جمالي السكان في سن اال تنـابل وتشـمل كـالً  (50% - 70)

س ة فيما  (61)رغم ارتفا  مساحتما وم  وجود أكبر عدد من السكان أكثر من  (%76.9)والنليل 
وتحتل المركز ا ول من حيث عدد المسجلين لالقترا  ولكن يمكن أن يعود ا نفان المشاركة فيمـا 

 . لى الممارسات اإلسراايلية وممارسات المستوط ين في تلل الداارة
 

سط وا نفان المشاركة  لى مناطعة الحركات اإلسالمية للمشاركة في االقترا  على ويرج  سبب تو 
 (.6)ملحد جدول  .الرغم من التسجيل في اال تنابات

 

وهي الدواار التي تنل فيمـا  سـب المشـاركة السياسـية عـن  :المشاركة السياسية المنخفضة جداا  -3
ويعود ذلل  لى  (%61.7)داارة الندر  وت م فنط من  جمالي السكان في سن اال تنابل (70%)

ملحـد . تركز عملية االقترا  في مركز البريد   افة  لـى المماطلـة اإلسـراايلية فـي  جـراء اال تنابـات
 (.6)جدول 
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 (.م6991)نسب المشاركة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة التوزيع الجغرافي ل( 1)شكل 

 
 :(م6001)انتخابات المشاركة السياسية في : ثانياا 
وفيمــا يتعلــد با تنابــات المجلــر التشــريعي الثــا ي ســ جد أن المشــاركة السياســية ارتفعــت فــي  

 :ال فة الغربية وقطا  غزة وتباي ت  سبتما بين الدواار فكا ت كالتالي
لمشــاركة السياســية عــن وهــي الــدواار التــي تزيــد فيمــا  ســبة ا  :المشــاركة السياســية العاليــة جــداا  -6
ل (%79.7)دااـــرة شـــمال غـــزة  :مـــن مـــن  جمـــالي الســـكان فـــي ســـن اال تنـــابل وت ـــم كـــالً  (77%)

ويرجـ  ذلـل  لـى المشـاركة السياسـية مـن  (%77.5)سـلفيت و ( %71.5)ل رفـ  (%71.1)طوبار 
جراء هذه اال تنابات في ول  قبل جمي  الفصاال السياسية ال اشطة في قطا  غزة وال فة الغربية وا 

 (6)ملحد جدول  .توافد وط ي
 11)وهي الـدواار التـي تتـراوح فيمـا  سـب المشـاركة السياسـية بـين  :العالية المشاركة السياسية -6
قلنيليـــــة : مـــــن الـــــدواار التاليـــــة مـــــن  جمـــــالي الســـــكان فـــــي ســـــن اال تنـــــابل وتشـــــمل كـــــالً  (77% -
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بعــين االعتبــار انــتالف  مــ  ا نــذ (%76.2)نــان يــو ر  و( %76.7)ديــر الــبل   ل (16.6%)
 (6)ملحد جدول  .مساحات الدواار السابنة وعدد المنترعين

 

وهي الدواار التي تتراوح فيما  سب المشاركة السياسية بين  :المشاركة السياسية المتوسطة -1
 ل(%15.7)طولكرم  داارة :من من  جمالي السكان في سن اال تنابل وت م كالً  (11% - 57)

أريحا ل (%16.2)داارة رام اهلل والبيرة ل %(16.6)ل  ابلر (%16.7) ين ل ج(%17.1)غزة 
ويالحو ا نفان مساحة كل من داارة أريحا  (%57)والنليل  (%59.7)ل بيت لحم (59.5%)

وبيت لحم منار ة بداارة النليل التي ا نف ت  سبة المشاركة السياسية فيما في اال تنابات السابنة 
 (6)ملحد جدول . نير بين باقي الدوااروكا ت في المركز قبل ا

 

وهـــي الـــدواار التـــي تنـــل فيمـــا  ســـب المشـــاركة السياســـية عـــن :المشـــاركة السياســـية المنخفضـــة -3
ــــى % 66 مــــن  جمــــالي الســــكان فــــي ســــن اال تنــــابل وهــــي أي ــــا دااــــرة النــــدر التــــي حصــــلت عل
ســابنة فــي ا تنابــات لــ فر ا ســباب الوهـي أي ــا أقــل الــدواار مــن حيــث  سـبة المشــاركة  (60.7%)
 (6)ملحد جدول  .(م6991)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.م6001)الضفة الغربية وقطاع غزة ب في االنتخابات نسب المشاركة السياسية( 3)شكل 
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 :المشاركة السياسية مقارنة: ثالثاا 
بمنار ة  سب المشاركة السياسية  جد أ ما ارتفعت في جمي  الـدواار ويرجـ  ذلـل كمـا  

كر  لــى االتفــاد بــين الفصــاال علــى عنــد اال تنابــات وهــو ا مــر الــذي ا عكــر علــى  قبــال ســبد الــذ
 ال انب الفلسطي ي لإلدالء بصوته في اال تنابات التشريعية الثا ية

 (.م6001و 6991)للعامين المشاركة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ( 2)شكل 
 

 :العامل االقتصادي -1
ادي أبــرز العوامـــل المــؤثرة فــي الحيــاة السياســـية  يــة دولــة فــي العـــالمل يعــد العامــل االقتصــ 

لدرجــة أن السياســة يمكــن أن تكــون ا عكاســًا للو ــ  االقتصــادي الســااد فــي تلــل الدولــةل وهــو أمــر 
ا النواعـد التـي تطبـد علـى الـدول مـيمكن استث اء ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة كو ممـا ال ت طبـد عليم

حــتالل الــذي يــرزح علــى أر ــما وبالتــالي فــجن المتغيــرات السياســية علــى أرن المســتنلة ولوجــود اال
الواق  هي التي تلعب الدور ا هم في التأثير على قرار ال انبين في ص اديد االقتـرا ل وهـو أمـر ال 
يتعــارن مــ  أهــداف تحنيــد الت ميــة فــي شــتى الجوا ــب وا هــم االقتصــادية لتعزيــز صــمود الشــعب 

ؤدي  لـى تحسـين الوـروف االقتصـادية لمنتلـف شـراا  وفاـات المجتمـ ل وبالـذات الفلسطي ي مما سي
ل والتي تتعرن في ول وروف الفنر (1948)لطبنة العمالل التي تعتمد على العمل في أرا ي الـ 

والحاجــة إلمكا يــات شــراء ا صــوات أو التصــويت لصــال  أحــزاب معي ــة أو مرشــحين معي ــين تحــت 
 .ي ُيشكل في مصداقية العملية الديمنراطية وفي م مو ماوروف منتلفةل ا مر الذ

 
ـــة   ـــد مســـتوت دالل ـــين  ســـب الفنـــر والمشـــاركة السياســـية ع  ـــاط ب ـــد حســـاب معامـــل االرتب وع 
 .أي أ ه في الحالة الفلسطي ية كان ارتباطا موجباً ( 0.5254)كا ت قيمته ( 0.05)
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 :(م6991)المحافظة لعام نسبة الفقر بين األسر والمشاركة السياسية حسب ( 2)جدول 
 نسب المشاركة السياسية 1نسب الفقر الدائرة م
 52.5 21 ج ين 1

 57.6 18.5 طولكرم 2

 49.1 18.5 قلنيلية 3

 57 16.1  ابلر 4

 45.4 13.5 رام اهلل 5

 18.7 3 الندر 1

 52.3 10.5 بيت لحم 7

 56.2 10.5 أريحا 8

 41.9 23.5 النليل 9

 58.4 33.7 شمال غزة 10

 56.3 50.5 غزة ودير البل  11

 59.3 52.2 نان يو ر ورف  12

 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

  
ب ســـب  (1991)وبمنار ـــة  ســـب الفنـــر بـــين ا ســـر فـــي ال ـــفة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة للعـــام  

 : ية التاليةالمشاركة السياسية تت   المالحوات الرايس
 (%20)والتـي تزيــد فيمــا  سـبة ا ســر الفنيــرة عــن  ت ـم الــدواار الفنيــرة جــداً  :المجموعــة األولــ  -6

على التصويت فصـ فت  عالية  قبال سبة ورغم ذلل كان ه ال  (%22.7)كما في داارة شمال غزة 
 .رتفعةمن الدواار الم

 
ل (%20 - 60)ا ســر الفنيــرة فيمــا بـــين  وهـــي الــدواار التــي تتــراوح  ســـبة :المجموعــة الثانيــة -6

علــــى  (%65.65)ل كـــل مـــن غـــزة وديـــر الـــبل  (%62.5)ل النليـــل (%66)وتشـــمل دوااـــر ج ـــين 
لكــل م ممــا مــ  مالحوــة أن كــل الــدواار الســابنة كا ــت  ســب  (%61.6)التــواليل نــان يــو ر ورفــ  

 .المشاركة فيما متوسطة
 
كمــا  (%60- 60)اوح  ســبة ا ســر الفنيــرة فيمــا بــين وهــي الــدواار التــي تتــر  :المجموعــة الثالثــة -1

وبيـت لحـم وأريحــا  (%62.5)ل رام اهلل (%61.6)ل  ـابلر (%61.5)فـي كـل مـن طـولكرم وقلنيليـة 

                                                 
1
أيلول–1995تشرينأول)التقريرالنهائي:مستوياتالمعيشةفياألراضيالفلسطينية.الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني

.،بياناتغيرمنشورة(1991
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مــن قلنيليــة ورام اهلل شــمدت مشــاركة سياســية م نف ــة أمــا دوااــر  الً مــ  مالحوــة أن كــ .(60.5%)
 .وسطةبيت لحم وأريحا و ابلر فكا ت المشاركة فيما مت

 
وتمثلت في داارة  (%60)هي الدواار التي تنل فيما  سبة ا سر الفنيرة عن  :المجموعة الرابعة -3

 .فنط (% 61.7)ة فيما لتصل المشارك  سب ا نف ت التيالندر 
 

 :والعوامل المؤثرة في توزيعها لدوائر والمراكز االنتخابيةا: رابعاا 
اإلجــراءات التمميديــة الســابنة للعمليــة اال تنابيــةل  يعــد تنســيم الدولــة  لــى دوااــر ا تنابيــة مــن

ا تنابيــة  لحجــم الســكان فــي كــل دااــرةٍ    ــه يــرتبط بمعرفــة عــدد ا ع ــاء الالزمــين للبرلمــان اســت اداً 
 .ل مان سالمة ودقة العملية وتمثيلما لجمو  الشعب

 
 :وتعرف الدائرة االنتخابية بعدة تعريفات أهمها

وحدة جغرافية معي ـة مـن أرا ـي الدولـةل ت تنـب لمـا  اابـًا عن عبارة : عرفما الصوفي على أ ما -7
(1).يمثلما في البرلمان يتب ى ق اياها ويسعى لندمتما

 

 

ـــم تعريف -8 ـــد  غـــران ا تنابيـــةل : بأ مـــامـــا علـــى شـــبكة المعرفـــة اال تنابيـــة وت تنســـيم جغرافـــي للبل
وبحسب ال وـام . في هياة تشريعياة الداارة ال تناب مرّش  أو أكثر لتمثيلمم ويصّوت ال انبون دانل

. جغرافياً  المعمول بهل يمكن أن يمثل البلد بأسره داارة ا تنابية واحدة أو دواار عدة محدادة اال تنابي
متعـّددة المناعـد  ذا كـان لمـا  يمكن أن تسّمى الداارة فردية  ذا كا ت ال ت تنب سـوت ممثّـل واحـدل أو

 .م الفلسطي ي هذا التعريفل وقد اعتمد ال وا(2)ممّثلون عدة

 
الوحدة الجغرافية التي ينصص لما عدد معـين :  ست تا مما سبد بأن الداارة اال تنابية هي

من المناعد اال تنابية حسب ال وام اال تنابي المتفـد عليـه فـي الدولـة وب ـاء علـى عـدد السـكان فـي 
 .كل داارة نالل الس ة المنرر  جراء اال تنابات فيما

 
 
 
 

                                                 
1
 .112ص،ةبقذكرهمرجع.عبدالجليلالصوفي
2
..ACEhttp://aceproject.org شبكةالمعرفةاالنتخابية
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 :عوامل المؤثرة في تقسيم الدوائر االنتخابيةال -أ
أن عمليـــة تنســــيم الدولــــة  لــــى دوااــــر ( Presecott )يـــرت بعــــن الجغــــرافيين ومــــ مم برســــكوت 

ا تنابيــــة ليســــت عمليــــة عشــــوااية أو ارتجاليــــةل بــــل يجــــب أن تكــــون محكومــــة باعتبــــارات ومعــــايير 
 :اآلتية العواملل ويمكن  رجا  أي تنسيم لمذه الدواار  لى (1)محددة
 :2العامل الدستوري -6

يــتم تحديــد عـــدد أع ــاء المجلــر عـــن طريــد الدســتور والـــذي بموجبــه يــتم تحديـــد عــدد الـــدواار 
اال تنابية ال ام ة لفوز هذا العددل وفي الحالة الفلسطي ية تم بموجب قا ون اال تنابات ومـن ثـم تـم 

يـتم انتيـارهم  اً  اابـ (88)العدد  لـى  زيادته بموجب  قرار رااسي بتحديد عدد ال واب ومن ثم تم زيادة
تـم  (2005)لسـ ة ( 9)في حين أ ه في قـا ون رقـم .  سبيًا ل مان تمثيل أف ل للفصاال الفلسطي ية

 .م اصفة بين  وام الدواار والنواام أي ما يعرف بال وام المنتلط (132)تحديد عدد المناعد ليكون 
 

والـيمن يـتم تحديـد عـدد الـدواار اال تنابيـة بمـواد  السـويدل مصر :وفي العديد من دول العالم مثل
قا و يــة ا مــر الــذي يجعــل مــن الصــعب الزيــادة أو الــ نص فــي عــدد الــدواار التــي مــن المفتــرن أن 

 .تتغير بموجب الزيادة الطبيعية للسكان

 

 :3الحجم السكاني ونسبة التمثيل -2

نســـيم الدولـــة  لـــى دوااـــر يعـــد حجـــم الســـكان مـــن أكثـــر المعـــايير الجغرافيـــة شـــمرة فـــي مو ـــو  ت
تالءم م  الحجم السكا ي في كل يوهذا يع ي  ن تنسيم الدولة  لى دواار ا تنابية يجب أن . ا تنابية

 :داارةل ويتباين هذا الحجم من دولة  لى أنرت كالتالي
 

 :(4)ة المقعد من السكان في العالمحص(: 2)جدول 
 ألف نسمة/  عدد السكان عدد المقاعد الدولة م
 100 1 فر سا 1
 750 1 المملكة المتحدة 2
 135 1 مصر 3
 473 1 ا ردن 4
 28 1 *1991ال فة الغربية وقطا  غزة  5
 29 1 *2001ال فة الغربية وقطا  غزة  1

     من حساب الباحثة* 

                                                 
1
111صمرجعةابق،.عبدالجليلالصوفي

2
 112المرجعالسابق،ص
3
112المرجعالسابق،ص
4
.114المرجعالسابقص
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( 1:17)فكا ــت  (م1991)عــام  توزعــتفــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة فانتلفــت  ســبة التمثيــل 

 (م2001)ل ولكــن فــي العــام (1) ســمة فــي قطــا  غــزةألــف ( 1:11)ي ال ــفة الغربيــة و ســمة فــألــف 
ألــف  ســمةل وع ــد  (1:10)ألــف  ســمة وبنطــا  غــزة  (1:18)ال ســب فــي ال ــفة الغربيــة أصــبحت 

فــي ال ــفة والنطــا  ويعــود ذلــل  لــى انــتالف   ســمةً  (788)منار ــة ال ســبتين ســ جد أن الفــارد كــان 
 .تجربتين اال تنابيتينللعدد المناعد المنصصة 

 
 :2العامل اإلداري -3

ينصد بـه أن يكـون عـدد الـدواار اال تنابيـة متوافنـًا مـ  تنسـيمات الدولـة اإلداريـةل بـأن يـتم الـربط 
بين التنسيم اإلداري للدولة وتنسيمات دواارها اال تنابيةل ويالحو أن هذا المبدأ تم اتباعه في ال فة 

فـي حـين أن التجمعـات . ر كـل وحـدة  داريـة بمثابـة دااـرة ا تنابيـةالغربية وقطا  غـزة حيـث تـم اعتبـا
 .الفلسطي ي السكا ية تم اعتمادها ب اء على تنسيمات الجماز المركزي لإلحصاء

 

 :3عامل الجوار الجغرافي -4

 ع ي به اشتراط الترابط والتالصد الجغرافي للمراكز االستيطا يةل بمع ى أ ه ع ـد تنسـيم الـدواار 
 ــمن الدولــة أو المحافوــة  لــى مراكــز ا تنابيــة ال بــد مــن مراعــاة تجــاور وتنــارب المراكــز اال تنابيــة 

اال تنابيـــة وارتباطمـــا بطـــرد مواصـــالت جيـــدة لتســـميل عمليـــة وصـــول الســـكان  لـــى مراكـــز االقتـــرا  
 .لإلدالء بأصواتمم ف ال عن تسميل الدعاية اال تنابية للمرشحين

 
في ال ـفة الغربيـة  تيجـة  ار في اال تنابات النادمة ناصةً وهو أمر ال بد من أنذه بعين االعتب

قامــة العديــد مــن الحــواجز العســكرية التــي تلعــب دوراً  فــي تعطيــل ســير  كبيــراً  ب ــاء الجــدار الفاصــل وا 
عاقة الحمالت اال تنابية للمرشحين  .العملية اال تنابية وا 

 
 :التوزيع الجغرافي للدوائر والمراكز االنتخابية -ب

ة  مــط التوزيــ  الجغرافــي للــدواار والمراكــز اال تنابيــة مــن ا مــور المممــة فــي جغرافيــة تعــد دراســ
 :اال تنابات وذلل لما لما من ارتباط با تشار السكان وكثافتمم المكا يةل وتم تنسيمما كالتالي

 
 

                                                 
1
 .أيعددالدوائراالنتخابية(11)تمحسابنسبالتمثيلبقسمةعددالسكانعلى
2
 .113المرجعالسابق،ص
3
 .113المرجعالسابق،ص
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 :الجغرافي للدوائر االنتخابيةالتوزيع  -6
نســيم ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة  لــى علــى ت (م1995)الفلســطي ي لعــام   ــص قــا ون اال تنــاب

دااــرة ا تنابيــة فيمــا يتعلــد با تنابــات المجلــر التشــريعيل نصــص النــا ون لكــل دااــرة  (ســت عشــرة)
 منعــداً ( 83)عــدد مــن المناعــد مــن مجمــو  المناعــد المكو ــة للمجلــر التشــريعي الفلســطي ي البالغــة 

بموجـب قـا ون ( 88)ء المجلـر ليصـب  وقـد تمـت  زيـادة عـدد أع ـا (1)علـى توزيـ  السـكان اعتماداً 
 .(م29/12/1995)الصادر بتاريث  (1995)لس ة ( 11)اال تنابات الفلسطي ي المعدل رقم 

 
ا نســمت  منعــداً ( 132)أمــا فــي اال تنابــات التشــريعية الثا يــة فنــد تــم زيــادة عــدد المناعــد لتصــب  

 .للدواار اً منعد( 11)للنواام و  منعداً ( 11) لى 
 

 جد أ ما بنيت كما هـي  ال أن الزيـادة  (م2001و  1991)دد الدواار اال تنابية عام وبمنار ة ع
كا ت في عـدد المناعـد التـي ُنصصـت فـي كـل م ممـا للـدواار اال تنابيـة التـي زادت  تيجـة انـتالف 

 .ال وام اال تنابي والذي تم التوافد عليه في الناهرة

 
 :التوزيع الجغرافي للمراكز االنتخابية -6

وفــي . فــي جغرافيــة اال تنابــات مممــاً  كل دراســة المراكــز اال تنابيــة وتوزيعمــا الجغرافــي جــزءاً تشــ
ا تنابيــةل والتــي مــن ( مركــز)بعــن الــدول تنــوم هياــة مســتنلة حياديــة برســم م ــاطد  فــوذ كــل لج ــة 

ى علـ اً فـي الدولـةل لك ـه يتغيـر فـي بعـن ا حيـان ب ـاء ومسـتنراً  المفرون أن يبنـى توزيعمـا م تومـاً 
 .التغيرات التي تطرأ على حجم السكانل وتوزيعمم الجغرافي

 
ومن المعايير الجغرافية التي تؤنذ في الحسبان ع د تحديـد التوزيـ  الجغرافـي للمراكـز اال تنابيـة 

محـدد  عدد عدد ال انبين في كل لج ة كحد أقصى وأد ى أي ال تزيد وال تنل عن: و فوذها كل م ما
 نل والمواصالت لتفادي الصعوبات التي يمكن أن ت شأ عن البعد الجغرافي من ال انبينل وسمولة ال

ــــد اإلدالء با صــــواتل المصــــال  االقتصــــادية واالجتماعيــــة للســــكانل كثافــــات الســــكانل مســــاحة  ع 
 الطبيعية فـي الجمـة والحـدود الناامـة ه ـال ويجـب أن يوـل توزيـ  اللجـان م تومـاً الم طنةل المواهر 

ذا حــدث. نراً تومســ تغييــر فــي توزيعمــا ال بــد مــن  عــالن العوامــل وا ســباب التــي تنــف نلــف هــذا  وا 
 (2).التغيير لينف ال انبون على مدت م طنيتما ومعنوليتما

 
                                                 

1
االنتخاباتالفلسطينيةالعامةلرئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوأعضاءالمجلس:الديمقراطيةفيفلسطين.لجنةاالنتخاباتالمركزية.

 .21،فلسطين،ص1991التشريعيلعام
2
 771م،ص1997األنجلوالمصرية،الجغرافياالسياةيةمنظورمعاصر،مكتبة.محمدالديب
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 :االنتخابية لمراكزلمقارنة التوزيع الجغرافي  -4
فــــي ( 1204)م مــــا  مركـــزٍ ( 1702)  حــــوالي  (م1991)بلـــ   جمــــالي المراكــــز اال تنابيـــة عــــام 

التســا  مســاحة ال ــفة الغربيــة فكــان لمــا   جــد أ ــه  وــراً فــي قطــا  غــزةل ( 498)ربيــة و  ــفة الغال
 .من المراكز اال تنابية بما (%71)ال صيب ا كبر من حيث عدد الدواار   افة  لى وجود 

 
عدد السكان وعدد الدوائر والمراكز االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام ( 9)جدول 

 :(م6001و 6991)

 المنطقة
 /المساحة
 6كم

عدد   عدد السكان
 الدوائر

 عدد المراكز االنتخابية
6991 6001 6991 % 6001 % 

36. 1773 71 1204 11 2,444,478 1,551,138 5155 ال فة الغربية
5 

3.6 1021 29 498 5 1,443,814 971,724 315 قطا  غزة
5 

 011 2794 100 1702 11 3,888,292 2,522,812 1020 المجمو 

 .لإلحصاءالجدول من عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات الجماز المركزي : المصدر
 

فــي عــدد مراكــز   جــد أن ه ــال تبــاينوبــال ور  لــى توزيــ  عــدد الســكان علــى مراكــز االقتــرا  
 تيجـــة الزيـــادة الســـكا ية وبالتــالي يمكـــن تنســـم الـــدواار  (م2001)وعــام  (م1991)االقتــرا  بـــين عـــام 

 (.10)جدول . بية ب اء على عدد مراكز االقترا  تنااال
 

ـــال زيـــادة فـــي عـــدد (م2001)وبمنار ـــة الزيـــادة بعـــدد المراكـــز اال تنابيـــة عـــام  ل  جـــد أن ه 
 سـمة فـي ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة وهـذه الزيـادة أدت لزيـادة عـدد ( 1,315,430)السكان بحـوالي 

 .على ال فة الغربية وقطا  غزة مركز موزعة( 1092)مراكز االقترا   لى حوالي 
 

ــــة بلغــــت حــــوالي   ــــي محافوــــات ال ــــفة الغربي ــــي عــــدد الســــكان ف ــــث  جــــد أن الزيــــادة ف حي
أمـا فـي قطــا  غـزة الــذي . مركــزاً ( 519) سـمة والزيـادة فــي عـدد مراكـز االقتــرا  كا ـت ( 893,340)

مركـــزًا ( 523)ز  ســـمًة وبزيـــادة فـــي عـــدد المراكـــ( 472,090)بلغـــت الزيـــادة فـــي عـــدد ســـكا ه حـــوالي 
 .موزعًا على محافوات النطا 
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عدد السكان والمراكز االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الدوائر ( 60)جدول 

 :(م6001و 6991)االنتخابية لعام 

 الدائرة االنتخابية
الزيادة في  م6001 م6991

 راكز االقتراععدد م عدد السكان عدد مراكز االقتراع عدد السكان المراكز
 1092 2794 3888292 1702 2522862 الضفة الغربية وقطاع غزة

 569 1773 2444478 1204 1551138 الضفة الغربية

 70 215 261756 145 189460 ج ين

 16 41 48128 25 34164 طوبار

 57 156 172793 99 125249 طولكرم

 88 264 336380 176 243855  ابلر

 16 70 97472 54 67237 قلنيلية

 21 55 64129 34 45328 سلفيت

 67 229 290401 162 199034 رام اهلل والبيرة

 11 33 43620 22 30508 أريحا

 1 169 407090 168 110289 الندر

 57 146 180116 89 127651 بيت لحم

 165 395 542593 230 378363 النليل

 523 1021 1443814 498 971724 قطاع غزة

 111 193 278180 82 174409 ةشمال غز 

 159 342 505702 183 349076 غزة

 82 154 208716 72 140609 دير البل 

 93 199 279853 106 190831 نان يو ر

 78 133 171363 55 116800 رف 

 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
 .م الصادرة عن الجماز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي2007و  1997لسكان بطرينة التغير ا سي باالعتماد علي بيا ات تعداد تم حساب عدد ا: مالحظة

 
م  جد أن ه ال انتالف في توزي  المراكز 2001و  1991التي جرت عام   تناباتاالونالل 

 :اال تنابية وفيما يلي تو ي  لذلل
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 :(م6991)انتخابات توزيع المراكز في  -6

تبــاين توزيــ  المراكــز اال تنابيــة فكا ــت أعلــى الــدواار مــن حيــث عــدد المراكــز النليــل كو مــا 
وُيمكــن توزيــ  المراكــز اال تنابيــة حســب المحافوــات ا كبــر مســاحًة وا كثــر ســكا ًال فيمــا تلتمــا غــزة 
 :على مجموعات بمدف معرفة تباي ما المكا ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م6991الجغرافي لمراكز االقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة  التوزيع( 1)شكل 
 

 (200)ت م الدواار ذات العدد الكبير من المراكز اال تنابية التي تزيد عن  :المجموعة األول  -6
مــن المراكــز اال تنابيــة المتواجــدة فــي ال ــفة الغربيــة  (%19)وهــي دااــرة النليــل حيــث ت ــم  مركــزٍ 
يالحـو أي ـا أ مـا أكبـر الـدواار اال تنابيـة فـي ال ـفة والنطـا  مـن حيـث عـدد و  اً مركـز  (230)بواق  

 .السكان والمساحة والكثافة اال تنابية
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 – 100) ت ـم الـدواار ذات العـدد المتوسـط مـن المراكـز والتـي تتـراوح بـين  :المجموعـة الثانيـة -6
ل رام اهلل اً مركــز ( 118)لنــدر ل امركــزاً  (171) ل  ــابلرمركــزاً  (183)وتشــمل دااــرة غــزة  اً مركــز ( 200

ـــرة  ـــين اً مركـــز  (112)والبي ـــد بلـــ   جمـــالي  (101)ونـــان يـــو ر  اً مركـــز  (145)ل ج  مركـــزًال وبـــذلل فن
مـن تلـل المتواجـدة فـي ال ـفة  (%55)ل أي بمـا  سـبته مركـزاً  (940)المراكز  من هـذه المجموعـة 

 . الغربية وقطا  غزة
 

عـداد السـكان فيمـا فم الـل دوااـر  يزيـد عـدد السـكان من المالحو أن الدواار السابنة تتباين أ
 كما في غزة والندرل في حين دواار أنرت يتراوح عدد السكان فيما بين ألف  سمةٍ  (300)فيما عن 

التي  ابلرل رام اهلل والبيرة ونان يو ر ما عدا داارة ج ين  :مثل كل من ألف  سمةٍ  (300 – 200)
ل وهـذا ا مـر يت ـافي مـ  كـون تنسـيم المراكـز اال تنابيـة اعتمـد ةٍ ألـف  سـم (200)ينل عدد سكا ما عـن 

 .في كل م طنة والمساحة على عدد السكان
 

 – 50)ت ـم الـدواار ذات العـدد المـ نفن مـن المراكـز التـي تتـراوح مـا بـين  :المجموعة الثالثة -4
 (82)ل شــمال غــزة مركــزاً  (89)ل بيــت لحــم مركــزاً  (99)مــن دااــرة طــولكرم  ل وت ــم كــالً مركــزاً ( 100
ل وبالتــالي بلــ   جمــالي مراكــز مركــزاً  (54)وقلنيليــة  مركــزاً  (55)ل رفــ  مركــزاً  (72)ل ديــر الــبل  مركــزاً 

ـــى  (451)هـــذه المجموعـــة  مـــن  جمـــالي المراكـــز اال تنابيـــة فـــي  (%21.5)مركـــزًال ب ســـبة تصـــل  ل
 .ال فة الغربية وقطا  غزة

 
أعداد السكان فم ال دواار يزيـد تعـداد سـكا ما  ومن المالحو أي ا في هذه المجموعة تباين

ألــف ( 200 – 100)ألــف  ســمة كمــا فــي دااــرة شــمال غــزةل ودوااــر عــدد ســكا ما بــين  (200)عــن 
دها ا سمة كما هو حال داارة طولكرمل بيت لحمل دير البل ل ورف  في حين أن دااـرة قلنيليـة ينـل تعـد

 .ألف  سمة (100)عن 
 

مــن المراكــز اال تنابيــة والتــي تنــل   ــم الــدواار ذات العــدد المــ نفن جــداً ت: المجموعــة الرابعــة -1
ل مركــزاً  (22)وأريحــا  مركــزاً  (25)ل طوبــار مركــزاً  (34)مــن ســلفيت  ل وت ــم كــالً مركــزاً  (50)عــن 

مـن  جمـالي  (%5)مركـزًا ب سـبة وصـلت  لـى حـوالي  (81)وبذلل بل   جمالي مراكز هذه المجموعة 
ــدواار ينــل عــن . المراكــز اال تنابيــة ألــف  (50)ومــن المالحــو أن عــدد الســكان فــي كــل مــن تلــل ال

 . سمةً 
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 :(م6001)توزيع المراكز في انتخابات  -6
 تيجة الزيادة في عدد السكان و جد مـن نـالل دراسـة  (2001)زاد عدد مراكز االقترا  عام 

ة وزيـادة عـددها عمـا كا ـت عليـه التوزي  المكا ي ال تشار المراكز تبـاين أعـدادها فـي الـدواار المنتلفـ
 .(م1991)عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.م6001)التوزيع الجغرافي لمراكز االقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة (: 2)شكل 
 

تعــرف علــى واقــ  تباي مــا لعلــى مجموعــات ل توزيــ  المراكــز اال تنابيــة حســب الــدوااريمكــن 
 :(م2001)المكا ي عام 

 
مــن المراكــز اال تنابيــة التــي تزيــد عــن  ت ــم الــدواار ذات العــدد الكبيــر جــداً  :المجموعــة األولــ  -6
ل وبـذلل فنـد بلـ   جمـالي المراكـز مركـزاً  (342)مركـزا وغـزة  (395)وهي دااـرة النليـل  مركزٍ  (300)

مــن المراكــز المتواجــدة فــي ال ــفة  (%21.4)ل أي بمــا  ســبته مركــزاً  (737) ــمن هــذه المجموعــة 
جــدول ) . سـمة (500000)ويالحــو أن كـال المركـزين يزيـد تعــداد سـكا ما عـن . غـزةالغربيـة وقطـا  

10) 
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ــدواار ذات العــدد الكبيــر مــن المراكــز والتــي تتــراوح بــين  :المجموعــة الثانيــة -6  – 200) ت ــم ال

ل مركـزاً  (215)وج ـين  مركـزاً  (229)ل رام اهلل والبيـرة مركـزاً  (214)وتشمل داارة  ـابلر  مركزاً ( 300
 . من تلل المتواجدة في ال فة الغربية وقطا  غزة (%25.3)ي بما  سبته أ

من المالحو أن الـدواار السـابنة تتبـاين أعـداد السـكان فيمـا فم ـال دوااـر  يزيـد عـدد السـكان 
دوااـر أنـرت يتـراوح عـدد السـكان فيمـا بـين أن كما في  ابلرل في حـين  ألف  سمةٍ  (300)فيما عن 

 (10جدول ) .مثل كل من رام اهلل والبيرة وج ين ألف  سمةٍ  (300 – 200)
 

 – 100)ت م الدواار ذات العدد الم نفن من المراكز التي تتراوح ما بـين  :المجموعة الثالثة -4
ل النـــدر مركـــزاً  (193)مركــزال شـــمال غــزة  (199)ل وت ـــم كــل مـــن دااــرة نـــان يـــو ر مركــزاً ( 200

ورفـــ   مركـــزاً  (141)ل بيـــت لحـــم مركـــزاً  (154)لـــبل  ل ديـــر امركـــزاً  (151)ل طـــولكرم مركـــزاً  (119)
ـــى مركـــزاً  (133) ـــة فـــي ال ـــفة الغربيـــة  (%41.1)ل ب ســـبة تصـــل  ل مـــن  جمـــالي المراكـــز اال تنابي

 (10جدول ) .وقطا  غزة
 

كمـا فـي  ألف  سمةٍ  (400)وتتباين أعداد السكان حسب الدواار فم ال دواار يزيد تعداد سكا ما عن 
كمـا فـي كـل مـن نـان يـو رل شـمال  ألف  سـمةٍ  (200)ر يزيد تعداد سكا ما عن داارة الندرل ودواا

كمـا هـو حـال دااـرة طـولكرمل  ألـف  سـمةٍ ( 200 – 100)غزة وديـر الـبل ل ودوااـر عـدد سـكا ما بـين 
 .بيت لحم ورف 

 
مــن المراكــز اال تنابيــة والتــي تنــل  اً ت ــم الــدواار ذات العــدد المــ نفن جــد :المجموعــة الرابعــة -1
 اً مركــز  (41)ل طوبــار مركــزاً  (55)ل ســلفيت مركــزاً  (70)ل وت ــم كــل مــن قلنيليــة مركــزٍ  (100)ن عــ

مركزًا ب سبة وصـلت  لـى حـوالي  (81)ل وبذلل بل   جمالي مراكز هذه المجموعة مركزاً  (33)وأريحا 
 ومــن المالحــو أن عــدد الســكان فــي كــل مــن تلــل الــدواار. مــن  جمــالي المراكــز اال تنابيــة (7.1%)

ألــف  ســمة كمــا فــي كــل مــن طوبــار  (50)كمــا فــي قلنيليــة وينــل عــن  ألــف  ســمةٍ  (100)ينــل عــن 
 (9جدول ) .وأريحا

 
ســ جد ( م2001و  1991)أعــداد مراكــز االقتــرا  نــالل ا تنابــات العــام ومــن نــالل منار ــة 

 (م2001و 1991)فم ال تغير كبير في أعداد مراكز االقترا   بين ا تنابـات عـام  لأن ه الل زيادة
ـــادة عـــدد المراكـــز  ـــم زي ـــي ت ـــرة النـــدر الت ـــى مـــا ينـــارب ال ـــعف فيمـــا عـــدا داا ـــب  ل بلغـــت فـــي  الغال
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اال تنابية فيما بمركز واحـد فنـط ويرجـ  ذلـل  لـى الممارسـات اإلسـراايلية فـي مدي ـة النـدر وعرقلتمـا 
 (10)جدول  . ي ممارسات سيادية للسلطة الوط ية الفلسطي ية فيما

 

 .(م6001 و 6991)للسنوات راكز االقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد م( 2)شكل 
 

 التوزيع الجغرافي للمرشحين: خامساا 
ن أحد الع اصر الرايسية المكو ة للنارطة اال تنابية كو مم هم الذين يمثلون و يعتبر المرشح

رشــحين فــي ال ــفة ل وســيتم دراســة التبـاين المكــا ي للم(1)السـكان  ــمن  طــار م طنــة جغرافيـة معي ــة
 .الغربية وقطا  غزة

 
مرشــحًال مــ مم   (176) (م6991)بلــ  عــدد المرشــحين نــالل الــدورة اال تنابيــة ا ولــى عــام 

مرشــحًا تــابعين  حــزاب  (619)مرشــحًال بي مــا كــان ه الــل  (25)فــاز مــ مم  مســتنلٍ  مرشــ ٍ  (502)
 مرشـحاً  (760) حجـم المرشـحينفنـد بلـ   (م6001)مرشـحًال أمـا ا تنابـات  (52)سياسية فـاز مـ مم 

ممثلـــين  حـــزاب  بمرشـــحين لمـــا قاامـــة علـــى مســـتوت الـــوطن (66)عـــن ا تنابـــات الـــدواارل وتنـــدمت 
وتحالفـات سياســية ومسـتنلينل ويرجــ  السـبب فــي زيـادة عــدد المرشـحين  لــى تغييـر ال وــام اال تنــابي 

  ـافة  لـى توافـد الفصـاال   لى ال وام المنتلط مما سـاهم فـي زيـادة عـدد مناعـد المجلـر التشـريعي
 .على المشاركة في اال تنابات ما عدا حركة الجماد اإلسالمي (م6005)في الناهرة عام 

 

                                                 
1
 .215مرجعةابق،ص،عبدالجليلالصوفي
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 :م6001-6991لمرشحين حسب الدائرة االنتخابية الجغرافي ل توزيعال مقارنة (66)جدول 

 الدائرة االنتخابية

 م6001 م6991

عدد 
 المرشحين

النسبة 
 %المئوية 

عدد 
 دالمقاع

عدد 
المرشحين 
 لكل مقعد

عدد 
 المرشحين

النسبة 
المئوية 
% 

عدد 
 المقاعد

عدد 
المرشحين 
 لكل مقعد

1-7 11 100  672 ال فة الغربية وقطا  غزة  420 600 66 1 
 1 76 64.5 271 7 56 55 370 ال فة الغربية

 1 7 8 32 1 1 5.4 36 ج ين
 9 6 2.1 9 66 6 2 12 طوبار
60-9 7 6 38 طولكرم  17 4 2 5-1  
7-1 1 8.2 55  ابلر  30 7.1 1 5 
 5 6 2.4 10 1 6 2 12 قلنيلية
 66 6 3 11 66 6 2 11 سلفيت

7-1 7 7 46 رام اهلل والبيرة  34 8.1 5 1-7  
 66 6 3 11 1 6 1 6 أريحا
7-1 1 9.3 39 7 7 8 52 الندر  

1-7 7 4.4 30 بيت لحم  32 8 7 1 
 5 9 11 46 7 60 11 72 النليل

 1 67 35.5 149 1 27 45 302 طا  غزةق
60-9 7 10 67 شمال غزة  27 6.4 5 5 

1-7 66 13.6 92 غزة  49 12 1 1 
 1 2 4.3 18 60 5 7.4 50 دير البل 
9-1 5 10.2 43 1 1 10 66 نان يو ر  

 7 2 3 12 2 1 4 27 رف 
 .المركزية الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات: المصدر

 
 :م6991مرشحو انتخابات ( أ

 :يمكن تص يف الدواار اال تنابية من حيث عدد المرشحين  لى نمر مجموعات كالتالي
ل وتمثلـت هـذه اً مرشـح (80)وهي الدواار التي يزيد فيما عدد المرشحين عن  :المجموعة األول  -6

 . اً منعد (12)ى للت افر عل اً مرشح (92)الحالة في داارة غزة التي ترش  فيما 
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مرشـحًال  (80 – 10)هـي الـدواار التـي يتـراوح فيمـا عـدد المرشـحين مـا بـين  :المجموعة الثانية -6
 (7)مرشـحا للفـوز بــ  (17)ل شـمال غـزة مناعـدٍ  (10)مرشـحا للفـوز بــ  (72)كما في كـل مـن النليـل 

 .مناعدٍ  8للفوز بـ  مرشحاً ( 11)ل نان يو ر مناعدٍ 
 

 (10) وأقـــل مـــن (40)الـــدواار التـــي يتـــراوح عـــدد المرشـــحين فيمـــا مـــا بـــين  :ثـــةالمجموعـــة الثال -4
 (7)مرشــحا للفــوز بـــ  (52)ل النــدر مناعــدٍ  (8)مرشــحا للفــوز بـــ  (55)مرشــحًال وت ــم دااــرة  ــابلر 

ـــبل  مناعـــدٍ  ــــ  مرشـــحاً  (50)ل ديـــر ال ــــ  مرشـــحاً  (41)ل رام اهلل والبيـــرة مناعـــدٍ  (5)للفـــوز ب  (7)للفـــوز ب
 .مناعدٍ 

 
 (40)وأقـل مــن  (20)تلــل الـدواار التـي تــراوح عـدد المرشـحين فيمـا مــا بـين  :المجموعـة الرابعـة -1

للفــوز بـــ  مرشــحاً  (31)ل ج ــين مناعــدٍ  (4)للفــوز بـــ  مرشــحاً  (38)مرشــحًال كمــا فــي كــل مــن طــولكرم 
 .اعدٍ من 3للفوز بـ  مرشحاً  (27)ورف   مناعدٍ  (4)للفوز بـ  مرشحاً  (30)ل بيت لحم مناعدٍ  (1)

 
مرشـحًال وت ـم كـل مـن  (20)الدواار التي ينل عـدد المرشـحين فيمـا عـن  :المجموعة الخامسة -2

 (1)واحد وأريحا  للفوز بمنعدٍ  مرشحاً  (11)واحدل سلفيت  للفوز بمنعدٍ  مرشحاً  (12)طوبار وقلنيلية 
 .مرشحين للفوز بمنعد واحد

 
تنابيــة والتوزيــ  الجغرافــي للمرشــحين يت ــ  ممــا ســبد بأ ــه ع ــد مطابنــة جــداول الكثافــة اال 

مـن  كبيـرٍ  فج  ا لن  جد تطابنا بي مما فم ال محافوات ذات كثافة ا تنابية م نف ة قد حويت بعددٍ 
وعــــدد  2كـــم/ انــــب( 98)التـــي بلغـــت الكثافــــة اال تنابيـــة لمـــا  المرشـــحين كمـــا فــــي دااـــرة بيـــت لحــــم

( 8)وترشـــ  ع مـــا ( م2001)عـــام ( 142)م وبلغـــت الكثافـــة اال تنابيـــة 1991عـــام ( 8)المرشـــحين 
 مــن المرشـحين مثــل أريحــا قليـلٍ  عــددٍ حويـت بل فيمــا يوجـد دوااــر ذات كثافـة ا تنابيــة عاليــة مرشـحين

بي مـا عـام ( م1991)عـام ( 1)بي مـا عـدد المرشـحين  2كـم/ انـب( 21)التي بلغت الكثافة اال تنابية 
 .مرش ( 11)لما قاب 2كم/ انب( 39)بلغت الكثافة اال تنابية ( م2001)

 
 :وبمنار ة عدد المرشحين لكل منعد س جد أن توزيعمم كالتالي

للمنعـــد ( 10)وت ــم الـــدواار التــي زاد عــدد المرشـــحين فيمــا عــن : مجموعــة ذات عـــدد كبيــر -أ 
 .داارة طوبارل سلفيت ودير البل : الواحد كما في كل من

( 10-8)حين فيمــا بــين وتشــمل الــدواار التــي تــراوح عــدد المرشــ :مجموعــة ذات عــدد متوســط -ب 
 .داارة طولكرمل نان يو ر وشمال غزة: للمنعد كما في كل من
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( 8-1)و ــمت الـدواار التــي تـراوح عــدد المرشـحين فيمــا بــين  :مجموعـة ذات عــدد مــنخف  -د 
للمنعـــد كمــــا فـــي دااــــرة  ــــابلرل قلنيليـــةل غــــزةل رام اهلل والبيـــرةل ج ــــينل بيــــت لحـــمل أريحــــال النــــدر 

 .والنليل

للمنعــد  (4)وهــي الــدواار التــي قــل عــدد المرشــحين عــن  :عــدد مــنخف  جــدامجموعــة ذات  -د 
 .وتمثلت في داارة رف 

 
 :(م6001)مرشحي انتخابات ( ب
ا تنابات الدواار التي ُنصص لمـا ففي  لى مجموعات  (2001)نسم عدد مرشحي ا تنابات عام ا 
 :ا نسموا كما يليمنعدًا  (11)
ل كما فـي غـزة مرشحاً  (40)لتي يزيد عدد المرشحين فيما عن ت م الدواار ا :المجموعة األول  -6
ودااــرة نــان يـــو ر  مناعــدٍ  (9)للفــوز بـــ  مرشـــحاً  (41)ل النليــل  مناعــدٍ  (5)للفــوز بـــ  مرشــحاً  (49)
 .مناعدٍ  (5)للفوز بـ  مرشحاً  (43)
 

ل كما شحاً مر  (40 – 30)ت م الدواار التي يتراوح عدد المرشحين فيما بين  :المجموعة الثانية -6
ل ج ين مناعدٍ  (5)للفوز بـ  مرشحاً  (34)ل رام اهلل والبيرة مناعدٍ  (1)للفوز بـ  مرشحاً  (39)في الندر 
 .مناعدٍ  (1)للفوز بـ  مرشحاً  (30)لكل م ممال و ابلر  مناعدٍ  (4)للفوز بـ  مرشحاً  (32)وبيت لحم 

 

ــة المجموعــة -4 ــدواار التــي ي حصــر عــدد مرشــحيما  :الثالث ل مرشــحاً  (30 – 20)مــا بــين ت ــم ال
 .مناعدٍ  (5)للفوز بـ  مرشحاً  (27)وتمثلت في داارة شمال غزة التي ترش  ع ما 

 

ل كمـا مرشـحاً  (20 – 10)تلل الدواار التي يتراوح عدد المرشـحين فيمـا بـين  :المجموعة الرابعة -1
ل رفــ  مناعــدٍ  (3)وز بـــ للفــ مرشــحاً  (17)ل طــولكرم مناعــدٍ  (3)للفــوز بـــ  مرشــحاً  (18)فــي ديــر الــبل  

 (10)للفـوز بمنعـد وقلنيليـة  مرشـحاً  (11)ل كـل مـن سـلفيت وأريحـا مناعـدٍ  (3)للفوز بـ  مرشحاً  (12)
 .مرشحين للفوز بمنعدين

 

كمــا فـي طوبــار  (10)وهـي الــدواار التـي ينــل عـدد المرشـحين فيمــا عـن  :المجموعـة الخامســة -5
 .واحد للفوز بمنعدٍ  (9)التي بل  عدد المرشحين فيما 

 

 :وبمنار ة عدد المرشحين لكل منعد س جد أن توزيعمم كالتالي
للمنعــد ( 10)وت ــم الــدواار التــي زاد عــدد المرشــحين فيمــا عــن : مجموعــة ذات عــدد كبيــر -أ 

 .الواحد كما في كل من داارة سلفيت وأريحا
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( 10-8)وتشـمل الـدواار التـي تـراوح عـدد المرشـحين فيمـا بـين  :مجموعة ذات عدد متوسط -ب 
 .للمنعد كما في كل من داارة ج ينل طوبارل بيت لحم ونان يو ر

( 8-4)و ــمت الـدواار التــي تـراوح عــدد المرشـحين فيمــا بــين  :مجموعـة ذات عــدد مــنخف  -د 
 للمنعد كما في داارة  ابلرل قلنيليةل طولكرمل النليلل شمال غزةل دير البل ل غزة ورف 

 

وعـام ( 1991)لعـام  ية وجداول عدد المرشـحينجداول الكثافة اال تناب محاولة مطابنةوع د 
فم ال دواار ذات عدد كبير مـن المرشـحين ولك مـا ذات كثافـة  س جد عدم تطابنمما أي اً ( م2001)

ا تنابية عالية كما في رف ل وه ال دواار ذات عدد قليـل مـن المرشـحين ولك مـا ذات كثافـة ا تنابيـة 
 .م نف ة كما في بيت لحم

 

 6991) للسنوات شحي الدوائر في الضفة الغربية وقطاع غزةعدد مر (: 9)كل ش
 .(م6001و

 
  (م2001)والثا يـة عـام  (م1991)منار ة عدد المرشحين فـي الـدورة اال تنابيـة ا ولـى عـام ب

 لـى ويرجـ  ذلـل  (م2001)كان عدد المرشحين يفـود عـددهم عـام  (م1991) الحو أ ه نالل عام 
الـدواار اال تنابيـة فنـط بي مـا فـي التجربـة الثا يـة  عبارة عن  ولى كانأن ال وام المتب  في التجربة ا

مرشـحا فـي ال ـفة  (172) لـى كان ال وام المتب  هـو المنـتلط وبالتـالي تـوز  المرشـحين  (م2001)
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ــــة وقطــــا  غــــزة بي مــــا ترشــــ   ــــر مــــن  (2001)مرشــــحًا عــــام  (420)الغربي ويالحــــو أن العــــدد ا كب
 .ربيةالمرشحين كان في ال فة الغ

 
 (م6001)العالقة بين اإلنفاق واألدا  االنتخابي : ساا ساد

فــــي الدراســــات ًا كبيــــر  اً فــــي اال تنابــــات ا مــــر الــــذي جــــذب اهتمامــــ يلعــــب المــــال دورًا هامــــاً 
الكثير من ا حزاب والمرشحين على حمالتمم اال تنابية يؤثر على عدد    فادالمعاصرةل وكيف أن 

التالي فجن اعتماد  وام التمثيـل ال سـبي المنـتلط يسـم  بنيـار أثـر حصل عليمال وبيا صوات التي 
ويعــد اعتمــاد أشــكال . اإل فــاد علــى تغييــر الــدعم للحــزب مــ  مــرور الوقــت والتحــول  طــراف ثا يــة

على  حو متزايد بسبب تكاليف المووفين المحترفين واإلعالن في  اً أنرت من الحملة اال تنابية مكلف
 .اإلعالموساال 

 
 االث ـين أو المسـاواة أو العدالـة اال تنابـات عـدة عوااـد مـن أبرزهـا تحنيـد ه ديمنراطيـةتواج

دارتمـا  اال تنابيـة للحمـالت " اإلعـداد عمليـة أصـبحت لنـد .اال تنـابي اإل فـاد عمليـة فـي معـاً  " وا 
عام الطاب   باهوة التكاليف ناصة م  تطور تن يات  دارة ونون الحمالت التي يتحكم فيما بشكلٍ 

  التو ـي  الممـم مـن يبـدو لاإلطـار هـذا فـي. والترويا اال تنـابي فـي المجتمعـات الحديثـة اإلعالمي
اال تنابي ال يع ي بال رورة تأمين المساواة والعدالة الكاملة بين المرشـحين  اإل فادأن عملية ت ويم 

لمرشحين ذوي لم   ا لإل فادبل من الممكن و   حد أقصى أو ما يعرف بسنف ( الكمية وال وعية)
ــاً . الماديــة مــن تجــاوزه اإلمكا يــات فــي التنفيــف مــن التعســف فــي   ن هــذا ال ــبط الــذي يســاهم فعلي

 . لزام كل المرشحين اإل فاد ب فر النيمة استغالل دور المال في العملية اال تنابية ال يع ي أبداً 
 
 االنتخابية بالنفقات التعريف -أ

فشـرعت  اال تنابـاتل فـي المـال دور تنلـيص  لـى أ ومـًة ترمـي الـدول مـن العديـد اعتمـدت
 دارة  في المالية للمساهمات سنف فتم تحديد .ما مرش ٍ  أو لناامةٍ  اال تنابية ال فنات للحد من قوا ين

 قوا ي ما ع د مراجعة  لى الدول هذه تعمد ما وغالباً . اال تنابات وأث اء قبل اال تنابية العملية ت ويمو 
 االنتخابية النفقات من ُيعتبر. النوا ين على التحايل من اإلمكان قدر الحد فبمد  نصٍ  بأي الوقو 

. اال تنابات في ما سياسي لكيان أو التسويد لمرش   لى يمدف مباشرل غير أو مباشر   فاد كلّ : 
  :أساسيين بمبدأين بآنر أو بشكل محكومة وهي
 التعبيـرل  مكا يـةفـي  متسـاوية فـرص المرشـحين لكافـة تتـوافر بحيث :الفرص تكافؤ أو التوازن -6

 في اال تنابية ال فنات ت حصر من ه ا .مرشحيمم انتيار أجل من الكافي الو وح لل انبين ويتوفر
 .محدد سنف





 13 

 المـالي ينـدم تنريـره أن مرشـ  كـل علـى يتوجـب اال تنابيـة العمليـة من اال تماء فور : الشفافية -6
 يسم  بشكل التنرير هذا يتم  شر أن على اال تناباتل رةفت نالل تمت التي ال فنات حول المفّصل
 .المشرو  غير اإل فاد أبواب من يحد ا مر الذي عنباتل أي دون من عليه باإلطال  للمواط ين

 
 الدعايـة لجمـة ماديـاً  مكلفـة سياسـية عمليـة اال تنابات  تيجة تكلفة الحمالت اال تنابية تعد

 دون مـن فعليـة عدالة و مساواة عن الحديث الصعب من أصب  وال شاطات المنتلفة البراما و شر
 لتجـارب  تيجة العالم دول من العديد اعتمد لذللو  .اال تنابي اإل فاد آليات ت ويم في ال ور  عادة
 الـديمنراطيات معوـم لجـأت كمـا اال تنابيةل العملية في المال دور من الحد  لى ترمي أ ومة سابنة
  ن  وـراً  اال تنابيـة العمليـة ديمنراطيـة تطـوير أجـل مـن والمراسـيم ا ينمـن النـو  سلسـلة تطبيـد  لـى

 أو ا فـراد أو لألحـزاب الماليـة بـالنوة تـأثرت قـد عديـدة حـاالت وفـي مـن البلـدان العديـد فـي ال تـااا
 أو مرش  ي فنه أن يمكن الذي اال تنابي لإل فاد سنفاً  تفرن قوا ين بع ما بو   فنام .الم ومات

 تمـدف السياسـية والكيا ـات وا حـزاب المرشـحين  فنـات لمـا تن ـ  التـي هـذه الحـدود نا   .مـا حـزب
 .متساوية فرصاً  المشاركين م   جمي   لى
 

 لكل المرافنة السياسيين والترويا الدعاية داارة "السياسي للتسويد" السري  اال تشار م  لكن
 لآلليـات وفنـاً  متـوازن ا تنـابي ت ـافر كافيـا ل ـمان السـابد ال مـوذد يعـد لـم اال تنابيـةل الحمـالت
 االزدياد هذا ترافد وقد. اال تنابي المال  لى ازدياد الحاجة  لى أف ى الجديدل الواق  هذا .العصرية

 و بطه اال تنابي اإل فاد لمراقبة اإلداري الت ويم م  رسوخ اال تنابية الحمالت لتمويل الحاجة في
 وغيـر محـدد غيـر بشـكل ا مـوال وجمـ  اإل فـاد مـن شـحينم ـ  المر  مـا الما ـيةل السـ وات نـالل
 وفـي  فـر قًا ا تنابيـًا عـادالً   فا جمةٍ  من ت من التي الصي   يجاد ال روري من كان لذلل .منّ ن
 بحريـة ا مـر اال تنابيـة العمليـة نـون فـي حنمـا مـن السياسـية والكيا ـات ا حـزاب تحـرم ال الوقـت
 اً يالحاجـة تـدريج ومـرت اإلطـار هـذا فـي . ديمنراطيـة نابـاتا ت العامـة المحصـلة فـي ي ـمن الـذي
 آنر  مكا ية جا ب في وي من اال تنابي التمويل من جزءاً  جمة من يؤمن لال تنابات عام لتمويل
 .اإل فاد عملية مراقبة

 
 بلـد الـى مـن وانتالفمـا اال تنـابي والتمويـل باإل فـاد المتعلنـة والنوا ين االجتمادات تشعب ورغم

 :م ما كل لمدف وفناً   ناط عدة في تص يفما ُيمكن أ ه  ال آنرل
 التبرعات لمذه أقصى حد تحديد عبر ال نمة تن ين التبرعات. 
  ال رااب من  عفاءها عبر للمرشحينل الصغيرة الفردية التبرعات تشجي. 
 السياسية للطبنة المالية الذمة مراقبة. 
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 اال تنابي لإل فاد سنف تحديد. 
 العام لإل فاد اال تنابي التمويل اعتماد. 

 
 :االنتخابي اإلنفاق مفهوم تطور -ب

 ت وـيم عمليـة" مجـرد  كو مـا مـن الما ـية السـ وات فـي اال تنـابي اإل فـاد تطـورت عمليـة
شـراف  فـي الـديمنراطيات. "لال تنابـات العـام التمويـل" باتجـاه تحولمـا  لـى وصـوالً  اإل فـاد و ـبط وا 

 ا فـراد علـى تطـو  يرتكـز اال تنـابي التمويـل تـأمين كـان ا ـيلالم النـرن سـبعي ات الغربيـة وحتـى
 ت م والتي أحزاب اليمين أن حين في التبر ل من كجزء عملمم وتنديم اليسار أحزاب في والمحازبين

 يكـن ولـم كبيـرةل وتبرعـات فرديـة حمـالت  لـى أكثـر اسـت دت صـفوفمال في المتطوعين من اقل عددا
 المباشـر العـام أو التمويـل اال تنـابي اإل فـاد ت وـيم عمليـة فـي نلالتـد أ ـوا  مـن  ـو  أي للدولـة

 .(1)"السياسية والنوت لألحزاب
 

التأكيـد  ويمكـن ديمنراطيـةل ا تنابيـة عمليـة قيـام اليـوم لغايـة يتشـكل لـم العربيـةل الم طنـة فـي
فيمـا  صـلتح التـي الـدول أغلبية في صورية شبه هي العربية الم طنة في اال تنابات تجربة أن على

 ا  ومـة تتطـرد ال ا مـر واقـ  فـي .والعـراد فلسـطيننل لب ـا :هـي دول ثـالث باسـتث اء اال تنابـات
 اال تنـابي واإل فـاد اال تنابيـة تمويـل الحمـالت مو ـو   لـى العربيـة الـدول غالبيـة فـي اال تنابيـة

 ا حكـام انع ـو  تحـت بمعوممـا تـأتي فنرات ومواد في عادة فترد  وردت نأو  ومفصل مستنل بشكل
 الجزااري اال تناب قا ون وم ما الما يةل الس وات العشر في وتحديداً  م ما النليل باستث اء الجزااية
 (.ال يابية اال تنابات الرااسيةل اال تنابات) ال فنات اال تنابية مو و  عن تفصيالً  يتحدث الذي

 الوصـول بمـدف اال تنـابيتحـديث النـا ون  بعمليـة ُيعرف بما العالم في ا نرت الدول تنوم
 .(2)اال تنابية العملية و زاهة سير حسن تؤمن التي الصي  أف ل  لى
 

 :في الضفة الغربية وقطاع غزةاإلنفاق االنتخابي  –ج 
  ي أو ا تنابيـة قاامـة  ي اال تنابيـة قـا ون اال تنابـات للحملـة مـن (101)(3) حـددت المـادة

 :بــ لال تنابات مرش 
 للصـرف قا و اً  المتداولة بالعملة يعادله ما أو أمريكي دوالر مليونتنابات حددت لج ة اال  -6

 .اال تنابية الناامة أو الراير لم صب اال تنابية للمرش  الحملة على

                                                 
1
 5،ص2001اإلنفاقاالنتخابي،الهيئةالمستقلةالنتخاباتفيلبنان،بيروت،.الجمعيةاللبنانيةمنأجلديمقراطيةاالنتخابات
2
.9المرجعالسابق،ص
3
.81،ص2005مبشأناالنتخاباتالعامة،فلسطين،2005سنةل(9)قانونرقم.لجنةاالنتخاباتالمركزية 
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 علـى للصـرفألـف دوالرًا أمريكـي أو مـا يعادلـه بالعملـة المتداولـة قا و ـًا 10تـم تحديـد مبلـ   -6
 .اال تنابية الداارة في لرالمج لع وية للمرش  اال تنابية الحملة

 
 مرشـ  أو ا تنابيـة قاامـة أي علـى النـا ون من (1)(100)حورت المادة  الحمالت هذه ولتمويل

 نـارجي أو أج بـي مصـدر أي مـن" :اال تنابيـة لحملتـه أموال على اال تنابات الحصول في يشترل
 ."مباشر غير أو مباشر بشكل فلسطي ي غير

 
 ينـدم أن" :علـى شـارلل مرشـ  وكـل اال تنابـاتل في اشتركت تنابيةا  قاامة كل النا ون وأجبر
 بيا ـاً  ال ماايـةل اال تنـاب  تـااا  عـالن تـاريث مـن شـمر أقصـاها مـدة نـالل اال تنابـات  لـى لج ـة

 ."اال تنابية الحملة أث اء أ فنما التي والمبال  عليما حصل التي التمويل مصادر مفصاًل بجمي 
 

 سـتة عـن تزيـد ال لمـدة بـالحبر" :يعاقـب (105)(2) للمـادة وتبعـاً  وصال صـ هـذه ينـالف مـن وكـل
 بكلتـا أو قا و ـاً  المتداولـة بالعملـة يعادلمـا مـا أو أمريكـي دوالرٍ  ألـف تتجـاوز ال أو بغرامـة أشـمر

 مـن كـلل  ."ا مـوال تلـل ومصـادرة المرشـحين قاامـة مـن سـمها اسـتبعاد وللمحكمـة معـًال العنـوبتين
 (.101 - 100)  تينالماد أحكام نالفي
 

ولمحاربة أي مومر من مواهر الفساد ال بد من تعزيز مجموعة من الوساال لت ويم تمويل 
 :(3)على الحمالت اال تنابية كالتالي وا  فاقماا حزاب 
   فاقمــاكشــف ا حــزاب والمرشــحين عــن مصــادر دنلمــا وتحديــد مســتوت معــين وطــرد  -6

 .للج ة ا تنابية مستنلة
د والمياات االعتبارية التبر  للمرش  أو الحزب فـي فتـرة معي ـة ولمبلـ  كيف يمكن لألفرا -6

 .محدد
التمويــل العــامل حيــث تنــدم الدولــة ا مــوال لألحــزاب السياســية والمرشــحينل مــ  مراعــاة  -2

 .الشروط والنيود
 

                                                 
1
.85المرجعالسابق،ص
2
.90ص.المرجعالسابق

3
Ron Johnston, Charles Pattie. Money and votes: a New Zealand example, Political Geography 27 (2008) 

113- 133> 
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وع ــد تطبيــد هــذا الواقــ  علــى الحالــة  التـــي حــدثت نــالل ا تنابــات المجلــر التشــريعي فـــي 
معامــل االرتبــاط بيرســون مــا   يجــاد الحــو ع ــد محاولــة  (م6001)وقطــا  غــزة عــام  ال ــفة الغربيــة

 :يلي
جمالي األصوات التي حصلت عليها في (: 66)جدول  النفقات المالية للقوائم المشاركة وا 

 م6001انتخابات 
 تكلفة الصوت بالدوالر أجمالي األصوات النفقات المالية بالدوالر القائمة

 0.51 770,709 679,751 واإلصالحالتغيير 
 6.21 760,557 970,172 حركة فت 

 0.52 76,606 66,571 علي مصطفى أبوقاامة الشميد 
 65.7 61,972 771,500 قاامة البديل

 65.6 61,909 175,676 قاامة فلسطين المستنلة
 60.7 62,116 717,727 قاامة الطريد الثالث

 22.7 7,667 627,999 قاامة الحرية والعدالة االجتماعية
 21.1 7,291 670,116 قاامة الحرية واالستنالل

 66.2 2,066 17,000 العبار أبوقاامة الشميد 
 6.61 6,762 6,000 قاامة العدالة الفلسطي ية

 .الجدول من عمل الطالبة ب اء علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
 

دوالٍر بي مـا ( 21.1)ستنالل هي ا على حيث بلـ   جد أن تكلفة الصوت لناامة الحرية واال
قاامـــة التغييـــر واإلصـــالح كا ـــت تكلفـــة الصـــوت بال ســـبة لمـــا هـــي ا قـــل رغـــم فوزهـــا بغالبيـــة مناعـــد 

 .المجلر التشريعي
 

جمالي  وقد توصلت الدراسة  لى أن معامل االرتباط بين اإل فاد على الحمالت اال تنابية وا 
وهـــي عالقـــة طرديـــة  ـــعيفة دالـــة ( 0.29)لجمـــة الم فنـــة تســـاوي ا صـــوات التـــي حصـــلت عليمـــا ا

ل ويرجــ   ـعف العالقــة بي ممـا  لــى وجــود عوامـل أنــرت تــؤثر (0.05) حصـاايًا ع ــد مسـتوت داللــة 
 .في العملية اال تنابية

 
وبالتــالي يمكــن  رجــا  ذلــل  لــى أن حركــة حمــار كا ــت تتمتــ  بســمعة طيبــة قبــل نو ــما 

ثـــل دعايـــة ا تنابيـــة قبليـــة لمـــا قبـــل دنولمـــا ا تنابـــات المجـــالر المحليـــة اال تنابـــات ا مـــر الـــذي م
 نوا تنابات المجلر التشريعي باإل افة  لى أن مرشحي الحركة كا وا من قادة المجتم  المد ي الذي
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وأســاتذة  يتمتعــون بســمعة طيبــة فمــ مم أامــة المســاجد ومــدراء المؤسســات النيريــة والمجتمعيــة العاملــة
فة الغربيــة وقطــا  غــزة ا مــر الــذي يمكــن تفســير عــدم  عطــاء عالقــة ارتبــاط قويــة فــي ال ــ جامعــات

بـين اإل فــاد وحجـم التصــويت الـذي ذهــب لصـال  حركــة حمـار  لــى اسـتغاللما حالــة الفلتـان ا م ــي 
فــي الشــار  الفلســطي ي الســيما قبــل اال تنابــاتل وبا جــازات الحركــة علــى صــعيد المناومــة المســلحة 

 فـاد وتصـوير ا سـحاب االحـتالل مـن شمادية واقتحام المواق  مـن نـالل م وومـة ا والعمليات االست
 .النطا  من جا ب واحد بأ ه ثمرة الجماد والمناومة
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  الفصائل المشاركة والمقاطعة لالنتخابات :لثالفصل الثا

 .م6991القوى الفلسطينية المشاركة في انتخابات : أوالا 

 .م6991نتخابات المقاطعة ال ة القوى الفلسطيني: ثانياا 

 .م6001القوى الفلسطينية المشاركة في انتخابات : ثالثاا 
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تـزداد أهميـة عنـد اال تنابــات التشـريعية والمحليـة فــي الـدول التـي تمــر بمرحلـة تحـوالت وتغيــرات 
يـار سياسية مثل م اطد الحكم الذاتي في ال فة الغربيـة وقطـا  غـزة التـي اعتمـدت هـذه اآلليـة النت

التجربة  فيما بعدل حيث يالحو أن ه ال عدة متغيرات قد شكلت (م1991)ممثلين عن الشعب عام 
 .(م2001)اال تنابية الثا ية عام 

وقاطعتمــا الفصــاال  (م1991)وقــد شــاركت عــدة فصــاال فــي ا تنابــات المجلــر التشــريعي 
الفلسطي ية في الناهرة شاركت ل ولكن بعد توافد الفصاال على المستوت الرسمي اإلسالمية واليسارية

 . جمي  الفصاال في اال تنابات واستمرت حركة الجماد اإلسالمي في مناطعة اال تنابات

وتســــاهم المشــــاركة السياســــية المرتفعــــة التعــــرف علــــى جغرافيــــة الــــدعم لكــــل مــــن الفصــــاال  
م ت ــاول وبالتــالي تــ لالمشـاركة مــن حيــث توجــه ال ــانبين لتف ــيل التصــويت لصـال  حــزب علــى آنــر

الفصاال والنوت السياسية المشاركة في اال تنابـات : المحور ا ول: محورين في هذا الفصل كالتالي
اال تنابــاتل  تلــل ومــن ثــم التعــرف علــى النــوت السياســية التــي امت عــت عــن المشــاركة فــي (م1991)

فـي ا تنابـات  ومن ثم في المحور الثا ي سيتم التعرف على الفصـاال والنـوت السياسـية التـي شـاركت
مـــ  توزيـــ  الـــدعم لمـــذه الفصـــاال علـــى الـــدواار اال تنابيـــة ب ـــاء علـــى  (م2001)المجلـــر التشـــريعي 

 . جمالي ا صوات التي حصلت عليما

 
 الفصائل والقوى السياسية المشاركة في االنتخابات: أوال

لكافـة  ممثلـة (م1991)لم تكن مشاركة الفصاال الفلسطي ية في اال تنابات التي جـرت عـام 
السياســـية علـــى أرن الواقـــ  حيـــث امت عـــت العديـــد م مـــا وناصـــة ذات التوجـــه  حـــزاب والحركـــاتا 

اإلسالمي من المشاركة فيما كو ما  حدت منرجات اتفاد أوسلو وبالتـالي فـجن أي  ـاتا ع مـا يمـدف 
الشــعب   لــى دعــم الســلطة اإلداريــة وبالتــالي فمــذه اال تنابــات كا ــت تمثــل بال ســبة لمــا  ــربة لوحــدة

 .وأشكال تمثيله الحنينية
 

مـن  اً كبيـر  اً سعت حركة فت  جاهدة لو   تصور وا ـ  عـن طبيعـة مشـاركتما فنـدمت عـدد
أعل ـــت تأييـــدها التفـــاد فـــي حـــين اتنـــذت الفصـــاال التـــي . منعـــداً  (88)المرشـــحين للت ـــافر علـــى الــــ 

 أن فرصـما بـالفوز  ـايلة ناصـةً  قرارًا بالمشاركة  بـالرغم مـن  دراكمـا" ب"لناهرة وأوسلو با" أ"أوسلو 
 .الشار  الفلسطي ي في ذا شاركت م فردة كو ما ال تمتلل قاعدة جماهيرية عري ة 
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وفيمــا يلــي ســيتم دراســة  جمـــالي عــدد ا صــوات الــذي حصــل عليـــه كــل فصــيل شــارل فـــي 
فـي  ال تنابات المجلر التشريعي كو ه الممثـل للشـراا  السياسـية (م2001 و 1991)ا تنابات عام 

كل مجتم  م  العلم أن ا رقام التي تم التعامل معما تمثل جمي  ا صوات التي حصلوا عليمـال أي 
لير فنط ا صوات التي أهلت أصحابما للحصـول علـى ع ـوية المجلـر التشـريعي إلعطـاء لمحـة 

 .عن النوة الجغرافية لكل م ما حسب الداارة اال تنابية
 

 م 6991انتخابات  القوى الفلسطينية المشاركة في (أ
مــن م ومــة التحريــر الفلســطي ية باإل ــافة  لــى شــاركت فيمــا عــدة حركــات وأحــزاب وكتــل ا تنابيــة 

 :وهم كالتالي المستنلين
ل جبمـة ال  ـال الشـعبي الفلسـطي يل (فـت )حركة التحرير الوط ي الفلسـطي ي  :الحركات السياسية -أ

ل جبمـــة التحريـــر (كتااــب ا قصـــى)لجمـــاد اإلســـالمي لحركـــة ا(النيـــادة المؤقتــة)جبمــة التحريـــر العربيـــة 
 (.جتف)الفلسطي ية 

ل حـزب (فـدا)ل حـزب االتحـاد الـديمنراطي الفلسـطي ي (حشـف)حـزب الشـعب الفلسـطي ي  :األحزاب -ب
 .البعث العربي االشتراكي

الوط يـة  كتلة الحريـة واالسـتنالل وهـي تابعـة للجبمـة العربيـة الفلسـطي يةل الكتلـة :الكتل االنتخابية -ج
ـــوط ي الفلســـطي ي  ـــرل التجمـــ  ال ـــة للتغيي ـــة المســـتنبلل الحركـــة الوط ي ـــتالف (المـــد)المســـتنلةل كتل ل االا

 .الوط ي الديمنراطيل الكتلة الوط ية التندمية
 

فـي  اً منعد (88)مرشحا في كل من ال فة الغربية وقطا  غزة للت افر على  (172)ت افر 
مرشـحًال فيمـا  (51) مـ مم في ال فة الغربية وقـد فـاز اً رشحم (370) على المجلر التشريعي موزعين

مرشـحًا ويالحـو مـن نـالل  تـااا التصـويت أن  (37)فـي قطـا  غـزة فـاز مـ مم  اً مرشح (302)شارل 
وتـأتي حركـة فـت  بالمرتبـة  (%57.51 )المستنلين حصلوا على أعلى  سبة من ا صوات وصلت  لـى

مـ  مالحوـة  (%3) ـبنيـة فلـم تتجـاوز  سـبة التصـويت لمـم الـأمـا ال (%30.9) الثا ية ب سبة تصل  لى
انتالف عدد ا صوات من داارة ا تنابية  لى أنرت لذا سيتم استندام  جمالي ا صـوات التـي حصـل 
عليما كل فصيل في جمي  الدواار اال تنابية سواء ا صوات التـي أهلتمـا لـدنول المجلـر أو التـي لـم 

 .د فيهيتمكن أصحابما من الفوز بمنعٍ 
 

للتعرف على التوزي  الجغرافي للتصويت تم حساب ال سب الماوية بنسمة  جمالي ا صوات 
ـــ  ا صـــوات التـــي حصـــلت عليمـــا كافـــة الفصـــاال  ـــى  جمـــالي جمي التـــي حصـــلت عليمـــا الحركـــة عل

 :المشاركة فتوزعت ال سبة الماوية على الم اطد الجغرافية كما يلي
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 :م6991انتخابات  يالقوى الفلسطينية المشاركة ف -أ
 (فتح)حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -6

وهـي مـن أبـرز  (م1915ي اير  1)تعتبر أكبر فصاال م ومة التحرير أعل ت ا طالقتما في 
 .حركات الشعب الفلسطي ي في الوطن والشتات

 
ـــة وقطـــا  غـــزة وبـــدء  ـــذاتي فـــي كـــل مـــن ال ـــفة الغربي قامـــة الحكـــم ال وبعـــد اتفـــاد أوســـلو وا 

لعنـدهال وأصـب  للحركـة  فوذهـا النـوي دانـل ال ـفة  ير لال تنابات كا ت الحركـة ا كثـر تأييـداً التح 
 :1الغربية وقطا  غزة لألسباب التالية

 .كان لما قاعدة جماهيرية عري ة آ ذال كو ما أكبر فصاال م ومة التحرير -1

 .هيم ة الحركة على النرار السياسي -2

 .ا قبل أوسلوكا ت العمود الفنري للكفاح المسل  م -3

التفــود المــادي لحركــة فــت  والــذي أتــاح لمــا اســتنطاب  ســبة كبيــرة مــن المــواط ين عــن  -4
 .طريد السيطرة اإلعالمية

 .التأييد والدعم النارجي الذي تحصل عليه م ومة التحرير -5

معطيــات الواقــ  الجديــد جعلــت مــن حركــة فــت  جبمــة عري ــة ت ــم فاــات مــن اليمــين  -1
 .واليسار

 .ال تنابات كا ت لمم عالقة  ما ت ويمية أو سياسية بحركة فت معوم المرشحين ل -7
 

فــي قطــا  غــزة  (34)فــي ال ــفة الغربيــة و (43)مرشــحًا مــ مم  (77)ترشــ  عــن حركــة فــت  
 (1,085,595 )عــن النطــا  حيــث حصــلت علــى (23)عــن ال ــفة و (27)مرشــحًا  (50)فــاز مــ مم 

( 17,150)لمتوسط الحسابي  صوات الحركة بل  ا و من  جمالي المنترعين (%30.9)صوتًا ب سبة 
ــــدورة الالتوزيــــ  الجغرافــــي إلجمــــالي ا صــــوات التــــي حصــــلت عليمــــا  وبدراســــة صــــوتا حركــــة نــــالل ال

تميــزت الحركــة بارتفــا   ســب ا صــوات التــي حصــلت عليمــال وســيتم الحــديث فــي  اال تنابيــة ا ولــى
 .الفصل الراب  عن التوزي  الجغرافي لدعم الحركة

 
 (:حشف)الشعب الفلسطيني  حزب -6

واتنذ ل فسه ع ـد ال شـأة  (م1982)يعتبر راب  فصاال م ومة التحرير الرايسيةل تأسر عام 
مــ مم ( 20)مرشــحًا  (21)شـارل الحــزب باال تنابــات فطـرح . الفكـر الماركســي لــذا يعـد حــزب اشــتراكي

 (%2.9)ًا أي ب سـبة صـوت (102,516)بنطا  غزة ورغم أ مم حصلوا علـى  (1)في ال فة الغربية و
                                                 

1
 .151م،صـ32،1991،السنة124ةالفلسطينية،مجلةالسياةةالدولية،العدداالنتخاباتومستقبلالدول.عبدهللاصالح.
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لتمثيـل الحـزب فـي المجلـر  من  جمالي المنترعين  ال أ ه لم ي ج  أي مـ مم فـي الحصـول علـى منعـدٍ 
 .التشريعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.م6991التي حصل عليها حزب الشعب في انتخابات لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (:60)شكل  
 

ــــ  المتوســــط الحســــابي  صــــوات الحركــــة  صــــوتًا وع ــــد دراســــة التوزيــــ  الجغرافــــي ( 1,519)بل
 وا نسـمت ال سـب الماويـة%( 60)كـان م نف ـًا جـدًا فلـم يتجـاوز الدعم في الدواار للتصويت  جد أن 

 :حسب الم اطد  لى ما يلي
رام اهلل والبيـرةل : اـروامـن د تمثلـت فـي كـلٍ ل و %(1)ال سـبة الماويـة فيمـا عـن دتالدواار التي زا  -أ 

 .سلفيت والندر

بيـت لحـمل مـن دااـرة  فـي كـلٍ  تمثلـتل %(1 – 2) واار التي تراوحت ال سبة الماوية فيمـا بـينالد -ب 
  .طولكرمل النليل و ابلر

دااـرة أريحـال ج ـينل نـان  مـن تمثلـت فـي كـالً ل و %(2)الدواار التي ا نف ت ال سـب فيمـا عـن  -د 
 .يو رل غزة وشمال غزة
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قلنيليــةل ديــر الــبل  ورفــ ل حيــث لــم مثــل كــل مــن طوبــارل : دوائــر لــم يكــن فيهــا تمثيــل للحــزب -د 
رغــم أن هــذه المحافوــات كــان مــن الممكــن أن يفــوز بمــا  يطــرح الحــزب أي مرشــ  فــي تلــل الــدواار

الحـــزب  وـــرا لصـــغر المســـاحة لمـــذه الـــدواار وعـــدم حـــاجتمم لعـــدد كبيـــر مـــن ا صـــوات ا مـــر الـــذي 
 .سيم حما فرصة تمثيل لما في المجلر التشريعي ولو بمنعد

 
 (:فدا)التحاد الديمقراطي الفلسطيني حزب ا -4

 تيجة ا شـناد ياسـر عبـد ربـه عـن الجبمـة الديمنراطيـة لتحريـر فلسـطين  م1989عام  تأسر
باال تنابـــــات  ذت ل فســـــما الفكـــــر االشـــــتراكيل شـــــارل تيجـــــة نـــــالف سياســـــي وفكـــــري وت ويمـــــي واتنـــــ

دااـرة النـدر وهـي زهيـرة أحمـد عـن  واحـدة لـم يفـز مـ مم  ال مرشـحةً  اً مرشـح (11)الفلسطي ية ا ولى بـ 
 .صوت (71,172)كمال وحصلت على 

 
 ي نســـمالـــدعم فـــي الـــدواار صــوتًا   جـــد أن ( 1,959)بلــ  المتوســـط الحســـابي  صـــوات الحركـــة 

 :حسب الم اطد  لى ما يلي
 .داارة ج ين ورام اهلل والبيرةتمثلت في ل و %(1)ال سبة الماوية فيما عن دتالدواار التي زا -أ 

ـــدواار ال -ب  ـــينال ـــة فيمـــا ب  دااـــرة :مـــن فـــي كـــلٍ  تمثلـــتل %(1 – 2) تـــي تراوحـــت ال ســـبة الماوي
  .الندرل بيت لحم كو ما محافوة علما ية وشمال غزة

دااــرة  النليــلل غــزة : مــن تمثلــت فــي كــلٍ ل و %(2)الــدواار التــي ا نف ــت ال ســب فيمــا عــن  -د 
تـــاز بالعـــااالت اار تمو والـــذي مـــن الممكـــن تأويـــل الســـبب فـــي ذلـــل كـــون هـــذه الـــدونـــان يـــو رل 

الممتدة وااللتزام الدي ي فحزب فدا يتب  ال ما االشتراكي ال يتوافد م  اتجاهات السكان فيما لـذا 
وبالتالي يف ل للحزب في المرات النادمة عدم التركيز  للم يحز على  سبة عالية من ا صوات

 .اار م عا لتشتت الجمودو على هذه الد
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في االتحاد الديمقراطي حزب التي حصل عليها لنسبة األصوات توزيع الجغرافي ال(: 66)شكل 
 .م6991 انتخابات

 
 : كتلة الحرية واالستقالل -3

م ع ــدما ا شــنت عــن جبمــة التحريــر العربيــة 6992تأسسـت الجبمــة العربيــة الفلســطي ية عــام 
الناامــة فــي م طنــة  ــابلر علــى نلفيــة اتفــاد أوســلو واتنــذت ل فســما الــ ما اليســاريل وا حصــرت هــذه 

مم بالوصول  لى المجلـر التشـريعي وهـو ال ااـب حسـام م أع اء  ج  ع و واحد  (5)حيث رشحت
ــاً م تنبــ (66,261)ن ــر الــذي صــوت لــه  صــوت أي  (57,561)ذكر أن الناامــة حصــلت علــى ل ُي

ناامـة علـى المنترعين ا مر الذي يمكن تفسيره باقتصار هـذه ال أصوات من  جمالي (%66.5)ب سبة 
 .فنط واحدةٍ  داارةٍ 
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 :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني -1
ــــرل تأسســــت عــــام  م واتبعــــت 6917مــــن فصــــاال المناومــــة الفلســــطي ية فــــي م ومــــة التحري

لتمثيل الجبمة في اال تنابات ولكن لـم يـ ج  أي مـ مم  مرشحاً  (66)ا يديولوجية اليساريةل تم ترشي  
 (61,161)رغـم أن  جمـالي ا صـوات التـي حصـلت عليمـا بلـ  في الحصول على منعد في المجلـر 

 .(%0.77)أي ب سبة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جبهة النضال الشعبي التي حصلت عليها لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي : ( 66)شكل 
 .م6991

 
 ي نســـمالـــدعم فـــي الـــدواار صـــوتًا  جـــد أن ( 2,252)بلـــ  المتوســـط الحســـابي  صـــوات الحركـــة 

 : اطد  لى ما يليحسب الم
دااـــرة طـــولكرمل طوبـــارل  :تمثلـــت فـــيل و %(6)ال ســـبة الماويـــة فيمـــا عـــن دتالـــدواار التـــي زا -أ 

فـي اال تنابـات النادمـة  الـدواار هـذهلذا فا ف ل لما التركيز على  النليلل دير البل  ونان يو ر
 .شريعي ن الفرصة ستكون مميأة م  المزيد من الجمد للحصول على منعد في المجلر الت
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دااــرة ج ــينل رام اهلل : مــن تمثلــت فــي كــلٍ ل و %(6)الــدواار التــي ا نف ــت ال ســب فيمــا عــن  -ب 
وبالتــــالي يمكــــن اعتبــــار أن أي مجمــــود فــــي هــــذه الــــدواار م ــــيعة للوقــــت والجمــــد  والبيــــرة وغــــزةل

 .وا ف ل عدم ترشي  ممثلين للجبمة فيما والتركيز على م اطد أنرت
 
 (:لقيادة المؤقتةا)جبهة التحرير العربية  -1

م 6919تعتبـــــر مـــــن فصـــــاال المناومـــــة الفلســـــطي ية فـــــي م ومـــــة التحريـــــرل تأسســـــت عـــــام 
و يالحـــــو عليمـــــا أن ثنلمـــــا السياســـــي بـــــين أوســـــاط أب ـــــاء الجاليـــــات الفلســـــطي ية فـــــي الشـــــتاتل ورغـــــم 

ـــــل طرحـــــت الحركـــــة  ـــــه لـــــم يفلـــــ  أي مـــــ مم فـــــي الفـــــوز  (1)ذل مرشـــــحين لنـــــون اال تنابـــــات  ال أ 
 صـــــــوت مـــــــن  جمـــــــالي (60,960)مجلـــــــر التشـــــــريعي رغـــــــم حصـــــــول الناامـــــــة علـــــــى بمنعـــــــد فـــــــي ال

 (.%0.15)أصوات المنترعين أي ب سبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .م6991جبهة التحرير العربية التي حصلت عليها لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (: 64)شكل 
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دعم فــــي الــــدواار حســــب الــــصــــوتًا ويتــــوز  ( 6,917)بلــــ  المتوســــط الحســــابي  صــــوات الحركــــة 
 :الم اطد  لى ما يلي

دااــرة ج ــينل  :مــن فــي كــلٍ %( 6)الــدواار التــي زادت  ســبة ا صــوات التــي حصــلت علمــا عــن  -أ 
 طولكرم ودير البل 

 ل كما في نان يو رل غـزةل شـمال غـزة والنليـلل%(6)الدواار التي ا نف ت فيما ال سب عن  -ب 
 .للجمود وتعتبر هذه الدواار م اطد مناطرة في حال تم ترشي  أع اء فيما  ن ذلل سيعتبر هدراً 

من المالحو أن الجبمة لم ترش  ممثلـين لمـا عـن دوااـر مثـل : دوائر لم يكن فيها تمثيل للحزب -د 
 .الندرل أريحال بيت لحمل رام اهلل والبيرةل سلفيتل طوبارل قلنيليةل  ابلر ورف : 
 
 :كة النضال اإلسالميحر  -2

 (12285)قامت الحركة بترشي  فـردين ليمثالهـا فـي المجلـر فـي محـافوتين وحصـال علـى 
 .من  جمالي أصوات المنترعين ولم ي ج  م مم أحد (%0.35)صوت أي ب سبة 

وبال ور  لى التوزيـ  الجغرافـي لألصـوات التـي حصـلت عليمـا الحركـة ومـن نـالل الشـكل  جـد أن 
 :كالتالي الدواار ا نسمت

وتمثلـت فـي دااـرة ســلفيت التـي كا ـت  سـبة التصـويت فيمـا لصـال  الحركــة : المرتفـعدوائـر الـدعم  -أ 
 .الحركة من  جمالي أصوات (83%)

مـن  جمـالي ا صـوات التـي  (%17)وكا ـت فـي دااـرة ج ـين ب سـبة : جـداا  دوائر الدعم المـنخف  -ب 
 .حصلت عليما الحركة

النـدرل النليـلل بيـت لحـمل رام اهلل والبيـرةل  :كا ت في كل منو : دوائر لم يكن فيها تمثيل للحزب -د 
 .ل جباليال غزةل دير البل  ورف ج ينل طوبارل قلنيليةل  ابلر لطولكرم

 
 

 (:كتائب األقص )حركة الجهاد اإلسالمي  -4
دوااـر فنـط ورغـم أ مـم حصـلوا جميعـا علـى  بترشي  أربعة ممثلين لما في أربـ قامت الحركة 

مــن ا صــوات  ال أ ــه لــم يــ ج  أي مــ مم فــي الحصــول علــى  (%0.67)أي ب ســبة صــوت  (1292)
 .منعد في المجلر

 

صوتًا ب اًء على ( 757)صوتًا واال حراف المعياري ( 6097)بل  المتوسط الحسابي  صوات الحركة 
 : لى ما يلي ي نسمالدعم في الدواار  ناط النط  التي تم تحديدها سابنًا  جد أن 

ل شــمال %(0.91)ل رام اهلل والبيــرة %(6.7)لمــا تمثيــل فيمــا كمــا فــي كــل مــن رفــ   وااــر كــاند -أ 
 %(.0.1)ونان يو ر ( 0.19)غزة 
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ل ج ـينل  ابلرالندر ل سلفيتل النليلل  :من وكا ت في كلٍ : دوائر لم يكن فيها تمثيل للحزب -ب 
 .ورف  دير البل ل غزة طوبارل سلفيتل قلنيليةل طولكرمل

 
 :المستقلةالكتلة الوطنية  -9

 اً صـوت (1126)ممثلين لما في محافوة  ابلر فنطل وجمعـوا  (2)قامت هذه الكتلة بترشي  
 .من  جمالي المنترعين  ال أ مم لم يفوزوا بأي منعد ليمثلمم في المجلر التشريعي (%0.69)وب سبة 

 
 :كتلة المستقبل -60

نعد في المجلر عن دااـرة قامت هذه الكتلة بترشي  أربعة أع اء وت افسوا للحصول على م
من  جمالي المنترعين  ال أ مم لم يحصلوا علـى أي  (%0.69)ب سبة  اً صوت (1517)الندر وجمعوا 

 . منعد
 

 (:جتف)جبهة التحرير الفلسطينية  -66
م وتعتبــر مـــن 6917مــن فصــاال المناومـــة الفلســطي ية فـــي م ومــة التحريـــرل تأسســت عـــام 

ربعــة ممثلــين لمــا فــي أربعــة دوااــر ورغــم أن عــدد ا صــوات التــي الحركــات اليســاريةل قامــت بترشــي  أ
 ال أ مـم لــم يحصــلوا علــى أي مــن مناعــد  (%0.66)صــوت أي ب ســبة  (7,766)حصـلوا عليمــا كــان 
 .المجلر التشريعي

 
 :الحركة الوطنية للتغيير -66

صـوت  (6,151)رشحت الحركـة ع ـوين لتمثيلمـا فـي المجلـر فـي دااـرتين وحصـال علـى 
 .ل ولم يفل  أي م مما في دنول المجلر(%0.01) سبة أي ب

 
مــــن  (%52)يالحــــو أن دااــــرة ديــــر الــــبل  كا ــــت ا علــــى ب ســــبة التصــــويت للجبمــــة بواقــــ  

ا صــوات  فمــي تعتبــر م طنــة دعــم قــوي للحركــةل بي مــا كا ــت جباليــا أقــل فــي  ســبة التصــويت ب ســبة 
 .وبالتالي فمي تمثل داارة دعم م نفن (77%)

 
 (:المد)جمع الوطني الفلسطيني الت -61

 (6,125)قــدم التجمــ  ثالثــة مرشــحين ليمثلوهــا عــن دااــرة النــدر وقــد حصــل الثالثــة علــى 
 .من  جمالي ال انبين  ال أ مم لم يفلحوا بدنول المجلر التشريعي (%0.01)أي ب سبة  اً صوت
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 :حزب البعث العربي االشتراكي -63
ين االشــتراكية والنوميــة وال يعتبــر مــن فصــاال وهــو عبــارة عــن مــزيا بــ م6977تأســر عــام 

ليمثلمــــا فــــي المجلــــر عـــن دااــــرة  ــــابلر  ال أ ــــه ورغــــم حصــــوله علــــى  اً م ومـــة التحريــــرل قــــدم مرشــــح
 .لم يحصل على منعد (%0.01)صوت أي ب سبة  (6,620)
 

 :الكتلة الوطنية التقدمية -61
جباليـا التـي لـم يتجـاوز عـدد أحدهما عن داارة غزة واآلنـر عـن دااـرة  قدمت مرشحين ليمثال

 (%0.05)ب ســبة  اً صــوت (6707)ا صـوات التــي حصـل عليمــا ا لـف صــوت وحصـل كالهمــا علـى 
فــي  مــن  جمــالي أصــوات المنتــرعين وكا ــت هــذه الكتلــة صــاحبة أقــل عــدد أصــوات ولــم تــ ج  أي ــاً 

 .لما في المجلر التشريعي الحصول على منعدٍ 
 

 :االئتالف الوطني الديمقراطي -61
قــدم االاــتالف نمســة مرشــحين عــن دااــرة غــزة و جــ  مرشــ  واحــد فنــط فــي الحصــول علــى 

ل وبلــــ  عــــدد (58,229)منعــــد فــــي المجلــــر التشــــريعي وهــــو حيــــدر عبــــد الشــــافي بعــــدد أصــــوات بلــــ  
مـــن  جمـــالي  (%2.25)صـــوت أي ب ســـبة  (79,058)ا صـــوات التـــي حصـــل عليمـــا االاـــتالف ككـــل 

 .حيث ا حزاب ا كثر تصويتا لماا صوات وكان ترتيبه الراب  من 
 

 :نوالمستقل -62
 شنصـــيةً  (21)ن وكـــان مـــ مم و أ فســـمم لال تنابـــات علـــى أ مـــم مســـتنل اً شنصـــ (503)قـــدم 

 متمافتحاويــة قــدموا أ فســمم كمســتنلين   ــافة  لــى بعــن الشنصــيات مــن تيــارات أنــرت أعل ــت حركــ
صـول علـى تمثيـل لمـم فـي المجلـر فـي الح اً شنصـ (35)مناطعتما لال تنابـات ومـن كـل هـؤالء  جـ  

بواقــــ   (%57.51) ال أ ــــه يمكــــن مالحوــــة أن ال ســــبة ا كبــــر مــــن أصــــوات المنتــــرعين والتــــي بلغــــت 
ؤطرين ذهبت لمم أي أن ه ال  سبة كبيرة من أب ـاء الشـعب الفلسـطي ي غيـر ُمـ اً صوت (2,010,213)

م مـا عـن طريـد تركيـز الحمـالت   حزاب معي ة وهم بال سبة لألحزاب بمثابة ع اصر ممكن االستفادة
ليتمك ــوا ( ص)أو ( ر)اال تنابيــة علــى هــذه الفاــات لتشــجيعما علــى اإلدالء بصــوتما لصــال  الحــزب 

 .تمثلمم في المجلر التشريعي من الحصول على مناعدٍ 
محافوة غزة على أعلى ا صوات بي ما ا نف ت ال سبة في كـل مـن  في نو حصل المستنل
وقــد بلــ  المتوســط الحســابي  .مــن أصــوات المنتــرعين (%6)تصــل  لــى أقــل مــن دااــرة ســلفيت وأريحــا ل

وســيتم الحــديث فــي الفصــل الرابــ  عــن التوزيــ  الجغرافــي لــدعم صــوتًا ( 672,517) صــوات الحركــة 
 .الحركة
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 م 6991انتخابات التي لم تشار  في القوى الفلسطينية  -6
م  ال أن ه ال مجموعة 1991بات عام بالرغم من مشاركة عدة فصاال وقوت سياسية في ا تنا

 :رف ت المشاركة وقد انتلفت ا سباب كما يلي
 

 (:حماس)حركة المقاومة اإلسالمية : أوالا 
واتنــذت ل فســما المــ ما اإلســالمي وم ــه ت بــ  االيــديولوجيا الفكريــة لمــا  1987تأسســت عــام 

بــــر مــــن فصــــاال م ومــــة ويـــرتبط مؤسســــوها فكريــــًا بجماعــــة اإلنــــوان المســــلمين فـــي مصــــرل وال تعت
 .التحرير

لمشــرو  شــامير المنــر  رف ــت المشــاركة فــي اال تنابــات   مــا اعتبــرت أن هــذه اال تنابــات تكمــيالً  
والداعي إلقامة حكم ذاتـي فـي ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة علـى قاعـدة اتفاقيـات  1989-5-14في 

 .1كامب ديفيد
جـرت وفـد أي مشـرو  سياسـي ي ا تنابـات تُ هذا وقد أكـدت الحركـة فـي أكثـر مـن م اسـبة رف ـما  

يت اقن م  ثوابت الشعب الفلسطي ي وقـد بـررت الحركـة رف ـما إلقامـة م ـاطد الحكـم الـذاتي سـواء 
 :2اإلداري أو التشريعي باعتبارين رايسيين هما

ويركز على أن أية ا تنابات للحكم الذاتي مرتبطة بمشرو  التسوية الذي  :االعتبار المبدئي .1
مـن  (%78)أساسه مؤتمر مدريد الـذي يعتـرف بالكيـان الصـميو ي وبالت ـازل عـن  عند على

 .ارن فلسطين على ا قل
ويرتكز على الم امين السياسية والوط ية للحكم الـذاتي والـذي  :االعتبار السياسي الوطني .2

يستنلص م ما أن هذا المشـرو  ا مريكـي الصـميو ي ال يلبـي شـياًا مـن السـيادة واالسـتنالل 
و تنرير المصير والعودة بعد التحرير بل ينتصر على الحكم الذاتي للسكان فنطل ويجعل وه

بيـد االحــتالل ويسـنط بيــت المنـدر ويجعلــه نــارد  تا مـن والعالقــات النارجيـة والمســتوط ا
المشــرو  وكــذلل المصــادر الطبيعيــة بمــا فيمــا الميــاهل ويفــت  البــاب علــى مصــراعيه للمجــرة 

 ً.مى باالتحاد السوفيتي سابنااليمودية مما كان يس
 

ـــه وقبيـــل عنـــد اال تنابـــات التشـــريعية والرااســـية عـــام  م ت ـــاربت آراء الحركـــة بـــين 1991 ال أ 
الدانل والنارد فم مم من أكد بعدم المشـاركة فيمـا أكـدت بعـن النيـادات فـي الـدانل أن الحركـة لـم 

ليــا  ع ــااما تحــثمم فيــه علــى تحســم أمرهــا فــي المشــاركة ورغــم ذلــل أصــدرت الحركــة تعميمــًا دان
 .التسجيل لال تنابات والتعاون الكامل م  طواقم اإلحصاء الفلسطي ية

                                                 
1
7،ص1990موقفحماسمناالنتخاباتوالوفدالمفاوض،العددالسادس،السنةاألولى،.مجلةفلسطينالمسلمة.
2
إلداريواالنتخاباتالمتعلقةبه،مجلةحديثصحفيللناطقالرةميباةمحماسفياألردنيعلنفيهرفضالحركةللحكمالذاتيا.

227-221،ص1993،مؤةسةالدراةاتالفلسطينية،بيروت،13الدراةاتالفلسطينية،العدد
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تنابـات؟ أمـا ا مر الذي يطرح العديـد مـن التسـاؤالتل لمـاذا تشـارل المعار ـة فـي التسـجيل لال 

 :1من عدة احتماالت أو جميعما وتتمثل فيما يلي ةاإلجابة فكا ت واحد
ـــات وذلـــل بعـــد أن تنـــوم اإلعـــالن فـــي اللح -6 ـــرة لمؤيـــدي المعار ـــة بمناطعـــة اال تناب وـــة ا ني

الســـلطة بـــجعالن عـــدد أصـــحاب حـــد االقتـــرا  ممـــا قـــد يع ـــي توجيـــه  ـــربة للشـــرعية التـــي تحـــاول 
عــداد المناطعــة  ذا كا ــت  ســبة ا   تنابــات ناصــةً اال مثــل هــذهالســلطة الفلســطي ية اكتســابما مــن 
 .تصلما أو تزيد ع مالال تنابات تنترب من ال صف أو 

الطلــب مــن المؤيــدين االقتــرا  بــأوراد بي ــاء ممــا ســيؤدي  لــى  ربــال الســلطة وبناصــة فيمــا  -6
يتعلــد با تنابــات الــراير وهــذا ســيؤدي  لــى تعزيــز منولــة المعار ــة بــأن الســلطة ال تمثــل غالبيــة 

ة ممـا يع ـي عـدم فلسطي ية ال في الدانل وال فـي النـاردل وان كـان لديـه أغلبيـة فربمـا تكـون  ـايل
قــدرة المجلــر علــى اتنــاذ قــرارات مصــيرية وهــذا يــؤدي  لــى و ــ  شــبيه بمــا هــو قــاام لــدت حــزب 

 .العمل اإلسراايلي آ ذال
الطلب من المؤيدين االقترا   شناص محددين معروفين بعدم ارتباطمم بالسلطة وحركة فت   -2

صفوفما في آنر لحوةل حيـث مما يشكل  زعاجًا للسلطة ناصة  ذا تمك ت المعار ة من توحيد 
ؤدي  لــى زيــادة حــدة الت ــافر بــين أع ــاء حركــة فــت  يم المشــاركة حتــى اللحوــة ا نيــرة ســن عــد 

وبالتالي  مكا ية عدم قدرة فت  على حسم مرشحيما بنرار مركزي مما يع ـي ترشـي  أ ـار   فسـمم 
 .كمستنلين

 

 :حركة الجهاد اإلسالمي: ثانياا  
من النرن الما ـي وتعتبـر مـن الحركـات اإلسـالمية ولـم ت  ـم  ات بداية الثما يتأسست في 

 لـــى م ومـــة التحريـــر بســـبب معار ـــتما التفـــاد أوســـلول رف ـــت فكـــرة اال تنابـــات وتمســـكت بنيـــار 
افنت الفصاال في الناهرة على  جراء ا تنابات مرة أنرت رف ت الحركة التوقي  المناومةل وع دما و 

 .اعلى هذا الب د وبنيت على موقفم
 

ل و " سـراايل"جـزء مـن عمليـة التسـوية مـ   ن اال تنابـاتأت بـفي اال تنابـاتما أسباب عدم مشاركمن 
يحمــل  وكــان م1995بموجــب اتفــاد أوســلو الــذي وقــ  فــي واشــ طن عــام ر ا شــ" المجلــر التشــريعي"

 " أحــد المؤسســات التــي أ شــأت وصــممت لت فيــذ اتفــاد أوســلو أووبالتــالي فمــو " مجلــر الســلطة"اســم 
قامـت عليمـا اال تنابـات عـام  كـل ا سـر التـيوبالتـالي اعتبـرت الحركـة أن ل "الحكم الذاتي المحـدود

 .م اق ة للثوابت الوط ية 1991
                                                 

1
7،ص131،1995رؤيةفيموقفالمعارضةالفلسطينيةمناالنتخابات،العدد.مجلةالبيادرالسياةي.
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أن المرحلـة وب ـاًء عليـه اعتبـرت الحركـة  فـي ال ـفة الغربيـة االحـتالل وتكريسـه توسـي  رقعـة

السياسـية  اال تنابـات والمشـاركةأن و . سياسـي مسـتنر وليست مرحلة ب اء  وام" مرحلة تحرر وط ي"
يفتــرن أن تــتم فــي دولــة مســتنلة ذات ســيادةل ومجتمــ  قــادر علــى   تــاد  ل"الديمنراطيــة"كجــزء مــن 

الديمنراطيــة فــي باال نراط وبالتــالي فــ واالقتصــادية والسياســية بحرّيــة كاملــةاالجتماعيــة  شــروط حياتــه
 .ا ج بي تي تتعرن لالستعمار واالحتاللول االحتالل يسجل سابنة نطيرة في تاريث الشعوب ال

 
ومصـــالحما فـــتم تصـــميم  فر ـــت شـــروطما التـــي ت ـــمن أم مـــا " ســـراايل"ورأت الحركـــة أن 

ادعـاء الـبعن بـأن المشـاركة فـي  وعليـهل فـجن. " سـراايلياً "ا تنابـات تتعامـل مـ  المتـاح والمسـموح بـه 
 .ي بما لير صحيحاً الرسم اال تنابات سيعزز المناومة ويكسبما شرعية االعتراف

والمطالبة بجزالتما مـن جمـةل والجلـور  "بجسراايل"بين عدم االعتراف  تعذر الجم وجدت الحركة أ ه ي
الشـعب  أداة لتكرير واقـ  ا نسـام وتجزاـةل وأن اال تنابات الفلسطي ي من جمة أنرت " البرلمان"في 

 .الفلسطي ي وتممي  الغالبية العومى م ه في النرار الوط ي
 

 :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الثاا ث

تعتبر ثا ي أكبر فصاال م ومة التحرير الفلسطي ية وهي امتداد لحركة النوميين العرب تأسست 
 .مل اتنذت ل فسما ا يديولوجية اليسارية الراديكالية1917عام 

 

رف ــت المشــاركة فــي اال تنابــات كو مــا  تجــت عــن اتفــاد أوســلو وأرجعــت ذلــل  لــى أ مــا 
اعتبـــرت أن اال تنابـــات تـــأتي ت فيـــذًا التفاقـــات طابـــا التـــي تســـنط حـــد نمســـة ماليـــين فلســـطي ي مـــن 

مل حيـــث تتحـــدد جغرافيـــة 1948الالجاـــين وتشـــطب الشـــعب الفلســـطي ي مـــن ا را ـــي المحتلـــة عـــام 
  افة لحرمان المعتنلين وهم باآلالف من م بدون الندرل1917اال تنابات با را ي المحتلة عام 

.1ناباتاال ت
 

جنراد النليل من مدن ال فة وو عما في و ـ  مشـابه لمدي ـة النـدر قيام سلطات االحتالل ب
اعتبرت أن المجلر الذي من المنرر انتياره ب اء على اتفاد أوسلو سيتولى وبالتالي  لى حد كبيرل 

نة  ماايـة  لغاء الميثاد الوط ي الفلسطي يل و مفاو ات الحـل ال مـااي التـي ترمـي  لـى  صـدار  سـ

                                                 
1
ةالعامةتحذرفيهمنانتخاباتمجلسالحكمالذاتيالفلسطيني،مجلةالدراةاتالفلسطينية،بيانللجبهةالشعبيةلتحريرفلسطينالقياد.

 .224-223،ص1991،بيروت،مؤةسةالدراةاتالفلسطينية،21العدد
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طابــال وأ ــه ســيعتمد تفتيــت وحــدة الشــعب الجغرافيــة وتكــرير بنــاء  –النــاهرة  –مــن تطبينــات أوســلو 
المسـتوط ات والتنلـي عـن النـدر وأجـزاء مـن النليـل وعـن م ـاطد الكتـل االسـتيطا ية وغــور ا ردن 

لغــاء والميــاه وتنــوين كــل مومــر محتمــل لســيادة مزعومــةل و فــت  البــاب أمــام مشــاري  التــوطين ل وا 
 .1الموية الوط ية الفلسطي ية

 
 :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: رابعاا 

م واتنــــذت ل فســــما 1919تعــــد ثالــــث أكبــــر فصــــاال م ومــــة التحريــــر الفلســــطي ية تأسســــت عــــام 
ا يديولوجية الماركسيةل بررت أسباب دعوتما لمناطعة اال تنابات في بيا مـا بـأن اال تنابـات طع ـة 

ا سرت والمعتنلين حيث ستجرت وفي السجون اإلسراايلية أكثر من نمسة آالف أسير غدر ل  ال 
ومعتنلل حرمان المواط ين المبعدين قسرًا من سلطات االحتالل ومن حنمـم فـي العـودة  لـى وطـ ممل 

الـذي يكفـل  237اال تنابات هدر لحنود ال ازحين بعد أن فرط بما اتفاد أوسلو وتجاهـل النـرار رقـم 
 .2العودة دون قيد أو شرط لمم حد
 

اعتبــرت أن اال تنابــات مســار بحنــود الالجاــين وتمزيــد لوحــدة شــعب ا   مــا ســتجري بموجــب 
للنـدر و  "اإلسـراايلي"استث اء الالجاين في الناردل وأ ما تسـليم بال ـم و شروط اتفاد أوسلو وطابال 

نريــــر المصــــير  ن اال تنابــــات ليســــت حــــرة فمــــي تجــــري فــــي وــــل االحــــتاللل وهــــي تزييــــف لحــــد ت
 .3تتحكم بكل شاردة وواردة في مجريات العملية اال تنابية " سراايل"

 

ـــالمجلر يســـتمد  ـــاد أوســـلو ف ـــذ اتف ـــل هـــي لت في ـــات ليســـت تشـــريعية ب ـــى أن اال تناب باإل ـــافة  ل
سلطاته من الصالحيات والمسؤوليات المحالة من قبل الحكم العسـكري اإلسـراايلي وال يملـل  صـدار 

ينــالف اتفاقيــة أوســلو وطابــا ومالحنمــا فممــا المرجعيــة النا و يــةل و صــالحيات المجلــر أي تشــري  
هزيلــة وال ت ــمن رعايــة مصــال  المــواط ين  ن الصــالحيات المم وحــة ال تســم  لــه برعايــة وتــأمين 

 .4مصال  المواط ين ا ساسية
 

تيـار أع ـاء المجلـر الن 1991 ستطي  النول بأن التجربة اال تنابيـة الفلسـطي ية ا ولـى عـام 
التشـــريعي لـــم تعـــزز أو تـــدعم التجـــارب الحزبيـــةل ولـــم تعـــط المجـــال ل مـــو أحـــزاب جديـــدة بمـــا يعكـــر 

                                                 
1
 .224-223المرجعالسابق،ص.

2
مجلسالحكمالذاتيالفلسطيني،مجلةالدراةاتبيانللجبهةالديمقراطيةلتحريرفلسطينتدعوإلىمقاطعةانتخابات.وثائقفلسطينية.

222-220،ص1991،بيروت،21الفلسطينية،العدد
3
222-220المرجعالسابق،ص.

4
222-220المرجعالسابق،ص.
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 اهيـل عـن . الحرال السياسي واالجتماعي واالقتصاديل أو تسمم في هـذا الحـرال وتكـون أداة تغييـر
مــا  تجــت عــن ا و ــا  كــون ا حــزاب السياســية فــي الحالــة الفلســطي ية لــم تكــن  تــاد البرلما ــات وا  

 ."اإلسراايلي"السياسية التي تعيشما فلسطين في ول االحتالل 
 

 م 6001القوى الفلسطينية المشاركة في انتخابات  -ب
على  رورة  صالح  ةم وتوافد الفصاال الفلسطي ي6005ساهم  عالن الناهرة في مارر 

م على قا ون ا تنابي منتلط في م ومة التحرير ومؤسسات السلطة الوط ية باإل افة  لى توافنم
 :مشاركة كافة الفصاال ما عدا حركة الجماد في اال تنابات كما يلي

 
 :انتخابات القوائم : أوالا 

ســيتم دراســة النــواام التــي نا ــت اال تنابــات علــى اعتبــار أ مــا ممثلــة للفصــاال وا حــزاب 
 اً صــــوت (69,167)يعــــادل  أو مــــا (%6)السياســــية والمســــتنلينل مــــ  العلــــم أن  ســــبة الحســــم كا ــــت 

وفيمـــا يلـــي ســـيتم تحديـــد  نـــاط قطـــ  ب ـــاء علـــى قيمـــة .للحصـــول علـــى منعـــد فـــي المجلـــر التشـــريعي
 .المتوسط واال حراف المعياري كما سبد

 
 :قائمة البديل  -6

هــي عبــارة عــن ااــتالف بــين كــل مــن الجبمــة الديمنراطيــة ل حــزب الشــعبل فــدا ومســتنلينل 
وكـان ترتيبـه مـن حيـث  اً مرشـح (60) تنابات الفلسطي ية ا ولي بـ يذكر أن حزب الشعب نان اال

ل ولك ـــه لـــم يـــ ج  فـــي الحصـــول علـــى منعـــد فـــي (%7.16)عـــدد ا صـــوات الثالـــث ب ســـبة أصـــوات 
مرشـحين  (1)الذي نان اال تنابات ا ولى بـ( فدا)المجلر آ ذالل بي ما حزب االتحاد الديمنراطي 

 (55,961)عــدد ا صــوات بلــ  بــين ا حــزاب مــن حيــث  وحصــل علــى منعــد كــان ترتيبــه النــامر
 .ب وام التصويت المتعدد( %6.95)صوت ب سبة 

مرشــحًا فحصــلت علــى أصــوات  (70)وفــي اال تنابــات التشــريعية الثا يــة تنــدمت الناامــة بـــ 
مــن حيــث عــدد ا صــوات الرابعــة أهلــت اث ــين فنــط م مــا فــي تمثــيلمم بــالمجلر وكــان ترتيــب الناامــة 

مــن  جمــالي  (%6.96)ل وب ســبة وصــلت  لــى ب وــام االنتيــار ا حــادي صــوت (61,972)البــال  
 .ا صوات الصحيحة

 
 
 
 





 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
النتخابات القوائم  البديلقائمة التي حصلت عليها لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (: 61)شكل 

 .م6001
 

الــــدعم فــــي الــــدواار حســــب ز   صــــوتًا تــــو ( 6,166)بلــــ  المتوســــط الحســــابي  صــــوات الحركــــة 
 :الم اطد  لى ما يلي

النـــدرل  دااـــرة :فـــي كـــل مـــنل تمثلـــت (%5)الـــدواار التـــي بلغـــت  ســـبة ا صـــوات فيمـــا أكثـــر مـــن  -أ 
 .سلفيت وبيت لحم

طوبــارل دااــرة : ل كمــا فــي كــٍل مــن%(5- 6.5)الــدواار التــي تراوحــت  ســبة ا صــوات فيمــا بــين  -ب 
 . والبيرة وطولكرمل ج ينل  ابلرل رام اهللأريحال قلنيلية

النــدرل شــمال غــزةل : ل و ــمت كــٍل مــن%(6.5)ي قلــت  ســبة التصــويت فيمــا عــن التــ الــدواار  -د 
 .غزةل دير البل ل نان يو ر ورف 
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 :قائمة فلسطين المستقلة -6
قــام بتشــكيل هــذه الناامــة مصــطفى البرغــوثي   ــافة  لــى مســتنلينل وت ــم ت هــذه الناامــة    
 (%6.7)أي ب ســبة  (61,909)صــوات التـي حصــلت عليمــا الناامـة والبالغــة ل ولكــن ا اً مرشـح (76)

من  جمالي أصوات المنترعين أهلت اث ـين مـن الناامـة بـدنول المجلـرل وكـان ترتيبمـا بال سـبة للنـواام 
 .ا نرت النامسة من حيث عدد ا صوات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة فلسطين المستقلة ت عليها التي حصللنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (: 62)شكل 
 .م6001النتخابات القوائم 
 

صـوتًا ( 6,696)صوتًا واال حـراف المعيـاري ( 6,116)بل  المتوسط الحسابي  صوات الحركة 
حسـب الم ـاطد  لـى مـا  ي نسـمالدعم في الـدواار ب اًء على  ناط النط  التي تم تحديدها سابنًا  جد أن 

 :يلي
أريحــال ســلفيتل رام اهلل دوااــر  :تمثلــت فــيل و %(2)ة التصــويت فيمــا عــن الــدواار التــي زادت  ســب -أ 

 .والبيرةل الندرل بيت لحم والنليل
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ج ـينل  ـابلرل   دااـرة :في كـل مـنل كما %(2-6)الدواار التي تراوحت  سبة ا صوات فيما بين  -ب 
 .طوبار وطولكرم

وااـر قلنيليـةل شــمال د :كـل مــن ل و ـمت%(6)الـدواار التـي ا نف ـت  ســبة ا صـوات فيمـا عــن  -د 
 .غزةل غزةل دير البل ل نان يو ر ورف 

 
 :قائمة الشهيد أبو علي مصطف  -4

ــــات  تتبــــ  الناامــــة للجبمــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين التــــي رف ــــت المشــــاركة فــــي اال تناب
 .مل ولكن بعد اتفاد الفصاال في الناهرة قررت نون التجربة اال تنابية1991الفلسطي ية عام 

مــن  (%4.25)صــوت ب ســبة  (42101)وحصــلت علــى  اً مرشــح (50)اامــة مــن تكو ــت الن
 جمالي أصوات ال انبينل ا مر الذي أتاح لفوز ثالثة مـن الناامـة بمناعـد فـي المجلـرل وكـان ترتيـب 

 .الناامة الثالث من حيت عدد ا صوات
 

ســب الم ــاطد الــدعم فــي الــدواار حصــوتًا تــوز  ( 6,126)بلــ  المتوســط الحســابي  صــوات الحركــة 
 : لى ما يلي

بيـــت لحـــمل رام اهلل دوااـــر  :تمثلـــت فـــيل و %(5.1)الـــدواار التـــي زادت  ســـبة ا صـــوات فيمـــا عـــن  -أ 
 .والبيرة وشمال غزة

ديــر الــبل ل النــدرل  دااــرة :فــي كــل مــنل %(5.1-2.2)الــدواار التــي تراوحــت ال ســب فيمــا بــين  -ب 
 .أريحال ج ينل  ابلرل طوبارل طولكرم وسلفيت

وااـــر قلنيليـــةل د :كـــل مـــن ل وشـــملت%(2.2)لتـــي ا نف ـــت  ســـبة ا صـــوات فيمـــا عـــن الـــدواار ا -د 
 .النليلل غزةل نان يو ر ورف 
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قائمة أبو علي مصطف  التي حصلت عليها لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (: 61)شكل 
 .م6001
 

 :قائمة الشهيد أبو العباس -1
ولك مـا  1991العربية التي شـاركت فـي اال تنابـات ا ولـى عـام  تمثل الناامة جبمة التحرير

 .لم تفل  آ ذال في الحصول على تمثيل لما في المجلر التشريعي
أي  (%0.3)ب ســـبة  اً صـــوت (3,011)ع مـــا فحصـــلت علـــى  اً مرشـــح (11)ت ـــم ت الناامـــة 

ـــر مـــن  ســـبة الحســـم  ـــل (%2)أقـــل بكثي ـــم يمكـــن أي مـــن ع اصـــرها بتمثي ـــذي ل الناامـــة فـــي ل ا مـــر ال
 .وكان ترتيبما التاس  بين النواام. المجلر

 
 :قائمة الحرية والعدالة االجتماعية -1

ت ـــم جبمـــة ال  ـــال الشـــعبي وبعـــن النـــوت المجتمعيـــة والشنصـــيات الوط يـــة الديمنراطيـــة 
م  ال أ ه لم يتمكن مرشحيما من الحصول علـى منعـد تمثيلـي 6991ل شاركت في ا تنابات والكفاءات

 .  لمجلرلمم با
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 ال أ ه لم يـتمكن مـن الفـوز أي مـ مم  ن ا صـوات التـي  مرشحاً  (62)شملت الناامة على 
أقــل مــن  ســبة الحســم فلــم يــتم تمثيلمــا فــي  (%0.76)ب ســبة  اً صــوت (7,667)حصــلوا عليمــا والبالغــة 

 .المجلرل وكان ترتيبما الساب  بين النواام من حيث عدد ا صوات
 

 :صالحقائمة التغيير واإل -1
 اً مرشـح (59)قاامـة تتكـون مـن  شـكلت( حمـار)تتب  هذه الناامة حركة المناومة اإلسالمية 
ممــا أتــاح الفرصــة لع ــوية  اً صــوت (770,709)لتمثيلمــا علــى مســتوت الــوطن وحصــلت الناامــة علــى 

مرشـــــحًا للناامـــــة فـــــي المجلـــــر التشـــــريعي حيـــــث بلغـــــت ال ســـــبة التـــــي حصـــــلت عليمـــــا الناامـــــة  (69)
 .من  جمالي أصوات ال انبين وبالتالي كا ت أعلى النواام من حيث عدد ا صوات (77.7%)

وسيتم الحديث في الفصل الراب  عن صوتًا ( 67,565)وقد بل  المتوسط الحسابي  صوات الحركة 
 .التوزي  الجغرافي لدعم الحركة

 
 (:وعد)االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية  -2

وهـو ا مـر  اً صـوت (6,101)حصـلوا علـى  اً مرشـح (66) ـتما مـن تكو ت الناامـة التـي عر 
الذي لم يت  الفرصة لمم بالحصول على منعد تمثيلي لمم في المجلر  ن ال سبة التي حصلوا عليمـا 

 .أقل من  سبة الحسمل وكان ترتيبما العاشرة بين النواام (%0.61)كا ت 
 

 :قائمة الطريق الثالث -2
ب ســـبة  اً صـــوت (62,116)ســـتنلين و جحـــوا فـــي الحصـــول علـــى كا ـــت هـــذه الناامـــة ت ـــم م

ا مر الذي أتاح لحصول اث ـين مـن الناامـة علـى مناعـد فـي المجلـرل وكـان ترتيـب الناامـة  (6.7%)
 .السادر من حيث عدد ا صوات

 
الـدعم فـي الـدواار حسـب الم ـاطد  لـى وتـوز  صـوتًا  (6,796)بل  المتوسط الحسابي  صوات الحركة 

 :ما يلي
طوبــارل  ــابلرل طــولكرم  تمثلــت فــي دوااــرل و %(2)الــدواار التــي زادت  ســبة التصــويت فيمــا عــن  -أ 

 .وسلفيت
ج ـينل قلنيليـةل أريحـال  :فـي كـل مـن دااـرة ل %(2-6)الدواار التي تراوحت  سبة التصويت فيما بين  -ب 

 .رام اهلل والبيرةل الندرل النليل وبيت لحم
طوبـارل قلنيليـةل وااـر كـل مـن د  ـمت، و%(6)فيهـا عـن الدوائر التي انخفضت نسـبة التصـويت  -د 

 .ورف شمال غزة  أريحال دير البل ل الندرل
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 قائمة الطريق الثالث النتخابات القوائمالتي حصلت عليها لنسبة األصوات التوزيع الجغرافي (: 62)شكل 

 .م6001
 

 :قائمة الحرية واالستقالل -9
م بناامـة تحمـل 6991بمـة العربيـة الفلسـطي ية التـي شـاركت فـي ا تنابـات تتب  هـذه الناامـة للج

 فــر االســم ورشــحت نمســة أشـــناص لتمثيلمــا فــي المجلــر  جــ  آ ـــذال حســام ن ــر فــي تمثيلمــا فـــي 
 .المجلر

 
م ليمثلوها في المجلر  ال أن عدد ا صوات البال  6001مرشحين عام  (60)عر ت الناامة 

أي أقـل مـن  (%0.77)من الحصـول علـى تمثيـل  ن  سـبة ا صـوات كا ـت لم يمك ما  اً صوت (7,291)
 . سبة الحسمل وكان ترتيبما الثامن بين النواام ا نرت
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 :قائمة العدالة الفلسطينية -60
من  جمالي  (%0.67)ب سبة  اً صوت (6,762)مرشحين فحصلوا على  (1)الناامة على  شملت

حصــول علــى تمثيــل لمــم فــي المجلــرل وكــان ترتيــب الناامــة أصــوات المنتــرعين ممــا لــم يمكــ مم مــن ال
 .ا نير من حيث عدد ا صوات

 
 :قائمة حركة فتح-66

م ازدادت أعـداد الشنصـيات التـي سـعت لشـغل 2001ع دما ُأجريت اال تنابات الثا ية عام 
ا ُأجريــت وع ـدم. منعـد فـي المجلـر التشـريعيل ولفـرز المرشـحين تــم اعتمـاد آليـة اال تنابـات التمميديـة

في عدد مـن الـدواار دون تح ـير كـاف لـم تحنـد المـدف المرجـو م مـال فنـد كـان التزويـر فيمـا عل يـًال 
ومـ  أن هـذه اال تنابـات ُألغيـت فـي . وعمت الفو ـى واسـتندمت الميليشـيات المسـلحة لفـرن ال تـااا

ة دانـل الحركـة  فسـما قطا  غزة ولم يؤنذ بكامل  تااجما في ال فةل  ال أ ما تركت آثـارًا سـلبية عمينـ
 .1وفي تنويم ال ار لما

 
فكان من المفتـرن أن تحـاول قيـادة فـت ل تـرميم الفشـل الـذي أصـاب اال تنابـات التمميديـةل 
ربمــا بــججراء ا تنابــات جديــدةل غيــر أن هــذا حتــى لــو تــم فلــن ي ــز  االتمامــات مــن قبــل أطــراف عديــدةل 

 :2احد هدفينبأن  فشال اال تنابات التمميديةل كان يرمي  لى 
بـــداًل مـــن اال تنـــاب " التعيـــين"أي اللجـــوء  لـــى :يتعلـــق بحركـــة فـــتح ذاتهـــا وداخلهـــا: الهـــدف األول

لــير فنــط   مــا غيــر منت عــة باال تنابــات كطرينــة " النيــادة التارينيــة"الفاشــلل وهــذا يصــب لصــال  
ل الحركــةل فــي للترشــي ل ولكــن  ن التعيــينل يكفــل  ــمان دور الكبــارل فــي الســن والمســؤوليةل دانــ

التممـــة  تــرميم مــا جــرت  ال رفعــًا لمــذهومــا  صــرار النيــادة التارينيـــة علــى " الجديــد"ال وــام السياســي 
 .بدرجة رايسية

 
فيتعلق بتعزيز المقـوالت حـول عـدم رغبـة، أطـراف عديـدة، وعلـ  رأسـها حركـة : أما الهدف الثاني

ع اصـر أنـرتل تـتمم أطـراف عديــدة  مـن ا صـلل فج ـافة  لـى فـتح بـرجرا  االنتخابـات التشـريعية،
بأن منتلف ا طراف والفصاالل ال تريد  جراء اال تنابات التشريعية النادمةل فـت   تيجـة  و ـاعما 
الدانليـــة الممـــزوزةل ولعـــدم رغبـــة قادتمـــا وكوادرهـــا فـــي مشـــاركتمم الســـلطةل بعـــد أن  ســـيطروا عليمـــا 

 .وحدهم

                                                 
1
.10،ص11،2001فلسطينوالمرحلةالجديدة،مجلةالدراةاتالفلسطينية،العدد.عليالجرباوي.
2
 .37،ص2001،السنةالثالثة،29/30نتخاباتالتشريعيةالفلسطينيةاةتحواذأماةتقطاب؟،مجلةرؤية،العدداال.هانيحبيب.
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ة دانــــل حركــــة فــــت  معار ــــة إلجــــراء أن ه ــــال أغلبيــــة مت فــــذ  جــــدوب ــــاء علــــى مــــا ســــبد 
فنـــــد كا ـــــت مراكـــــز  فـــــوذهم ومصـــــالحمم الشنصـــــية عر ـــــة لال ميـــــار حيـــــث ســـــتؤدي . اال تنابـــــات

وبالتـــالي مارســـوا منتلـــف ال ـــغوط علـــى الـــراير الفلســـطي ي . اال تنابـــات إلزاحـــتمم نـــارد الســـلطة
التـي ت ــذر " فـت "ة محمـود عبـار إلبنــاء الو ـ  علـى مــا هـو عليـهل متــذرعين بالحالـة المفككـة لحركــ

 .بنسارة أغلبيتما المطلنة في المجلر التشريعي

ورغم ذلل وبعـد عـرن قـاامتين لتمثيـل الحركـة فـي اال تنابـات تـم التوصـل  لـى اتفـاد علـى 
علــيمم دانليــًا ا مــر الــذي شــتت ع اصــر الحركــة  الموافنــةتــم  اً مرشــح (45)قاامــة موحــدة ت ــم ت 
مـن  جمـالي أصـوات ال ـانبين ممـا أتـاح  (%41.4)ب سبة  اً صوت (410554)فحصلت الناامة على 

مرشــحًا مــ مم لتمثيــل الناامــة فــي المجلــرل وبالتــالي كــان ترتيــب الناامــة الثا يــة مــن  (28)الفرصــة لـــ 
 .حيث عدد ا صوات

وسـيتم الحـديث فـي الفصـل الرابـ  صـوتًا ( 65,110)وقد بل  المتوسط الحسابي  صـوات الحركـة  
 ..افي لدعم الحركةعن التوزي  الجغر 

 
 :انتخابات الدوائر -ب

أما فيما يتعلد با تنابات الدواار فند رشحت العديد من النواام من قبل حركة فـت  وحمـارل 
ل جبمــة ال  ــال الشــعبيل (وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المســتنلين)الجبمــة الشــعبيةل قاامــة البــديل 

والجبمـة الديمنراطيـة ( فـدا)يمنراطي الفلسـطي ي قاامة أبو علي مصطفىل الجبمة العربيةل االتحاد الـد
 .عدد من الشنصيات لتمثيلما عن الدواار اال تنابية المنتلفة

 
تباي ت ال تااا فحصلت كل من قاامة حركة فت  والتغيير واإلصـالح الممثلـة لحركـة حمـار 

ن يالمســتنلن ثالثــة مــعلــى غالبيــة المناعــد المنصصــة للــدواار فيمــا عــدا دااــرة غــزة التــي  جــ  فيمــا 
وفيمــا يلــي التوزيــ  الجغرافــي لعــدد المرشــحين والفــاازين حســب صــفة  .الــذين دعمــتمم حركــة حمــار

 .الترش 
 

 :حركة فتح: أوالا 
مرشحا لتمثيلما فـي منتلـف دوااـر ال ـفة الغربيـة وقطـا  غـزة  ال أ ـه  (11)رشحت الحركة 

مـــن  جمـــالي  (%25) ســـبة مرشـــحًا علـــى مناعـــد للحركـــة عـــن الـــدواار أي ب (17)لـــم يحصـــل ســـوت 
 :مــن دااــرة  جــد أن حركــة فــت   جحــت فــي الحصــول علــى كافــة المناعــد فــي كــلٍ  لــذلل .المرشــحين

طـــولكرمل : لـــم تـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى مناعـــد تمثيليـــة لمـــا فـــي كـــل مـــنو قلنيليـــةل أريحـــا ورفـــ ل 
 (.21)شكل  .طوبارل سلفيتل النليلل شمال غزة وغزة
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الدائرة
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ا

المرشحين الفائزين

 
مـن المناعـد  أو الحصـول ولـو علـى منعـدٍ الحركـة ب صـف المناعـد  اار فـوزباقي الدو كا ت  تااا فيما  

صـوتًال بمتوسـط حسـابي ( 6,117,776)بل   جمالي ا صوات التـي حصـلت عليمـا  .المت افر عليما
وســيتم الحــديث فـــي الفصــل الرابــ  عـــن . صـــوتاً ( 600,219)صــوتًا وا حــراف معيــاري ( 605,671)

 .التوزي  الجغرافي لدعم الحركة
 

 .التوزيع الجغرافي لعدد المرشحين والفائزين عن حركة فتح في انتخابات الدوائر( 62)شكل 
 

 (:التابعة لحركة حماس)قائمة التغيير واإلصالح : ثانياا 
 (45)مرشحا في منتلف الدواار في ال فة الغربية وقطا  غزة حصل  (51)رشحت الحركة 

المناعد من  جمالي  (%80)لدواار أي ب سبة  مم على مناعد تمثيلية للحركة عن اممرشحًا 
 .المنصصة
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التوزيع الجغرافي لعدد المرشحين والفائزين عن قائمة التغيير واإلصالح في انتخابات  (69)شكل 
 .م6001 الدوائر

 
فــي عــدد المرشــحين والفــاازين فــي الحصــول  اً مــن نــالل الشــكل الســابد  جــد أن ه ــال تفاوتــ

قلنيليـةل أريحـا ورفـ ل لـم تـتمكن الناامـة مـن الحصـول علـى  :ناامة ففي كل مـنعلى مناعد تمثيلية لل
النـدرل طـولكرمل طوبـارل  ـابلرل سـلفيتل رام  :أي من المناعد المنصصة لمال بي مـا فـي كـل مـن

 اهلل والبيرةل بيت لحمل النليلل شمال غزة وغزة حصل كل الممثلين الذين طرحتمم الحركة على منعدٍ 
ن علــى مناعــد مــن تلــل اج ــين وديــر الــبل  حصــل مرشــح :شــريعيل أمــا فــي كــل مــنفــي المجلــر الت

 .المنصصة للداارةل وفي نان يو ر حصلت الحركة على ثالث من أصل نمر منصصة للداارة
 

وسيتم الحديث في الفصل الراب  صوتًا ( 6,926,662)بل   جمالي ا صوات التي حصلت عليما 
  .عن التوزي  الجغرافي لدعم الحركة
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 :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثالثاا 
مرشحًا عن منتلف الدواار بحيث لم يتجاوز العدد عن أربعة مرشحين في  (19)قدمت الحركة 

 .واحدة  ال أ ه لم ي ج  أي م مم في الحصول على تمثيل لما عن الدواارالداارة ال

الشعبية لتحرير فلسطين عن انتخابات التوزيع الجغرافي لعدد المرشحين عن الجبهة ( 60)شكل 
 .م6001الدوائر

 

ج ـينل طـولكرمل  :مـن ه ال تباين في عدد المرشحين ففي كلٍ  أن يت   من الشكل السابد
رام اهلل والبيـــرة  :طوبـــارل قلنيليـــة ونـــان يـــو ر تـــم ترشـــي  شـــنص واحـــد عـــن الحركـــة وفـــي كـــل مـــن

بي مـا  ل ـابلر والنليـل :اص عـن كـل مـنوشمال غزة تم ترشي  شنصينل فيما تم ترشي  ثالثة أشـن
 .تم ترشي  أربعة شنصيات عن داارة غزة

 

 

في %( 5)صوتًال ولم تتجاوز  سبة ال ( 669,576)بل   جمالي ا صوات التي حصلت عليما 
ــين ع مــال و جــد أن جغرافيــة  ــدواار التــي نصصــت لمــا ممثل حســب  ت نســمالــدعم فــي الــدواار جميــ  ال

 :الم اطد  لى ما يلي
ل رام اهلل %(5.1) ـابلر  :تمثلـت فـي دوااـرو  %(7)دواار التـي زادت  سـبة ا صـوات فيمـا عـن ال -أ 

 .%(2.97)وطولكرم % 7.6)ل شمال غزة %(7.7)والبيرة 
ل %(6.7)النليــل : ااــرو مــن د فــي كــلٍ %( 7-6)التــي تراوحــت  ســبة التصــويت فيمــا بــين  دواارالــ -ب 

 .%(6.6)ل وقلنيلية %(6.1)ج ين 
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ل %(6.1)غــزة : وااـركـل مـن د ــمت و %( 6)نف ـت  ســبة ا صـوات فيمـا عـن الـدواار التـي ا  -د 
 %(.6.16)وطوبار (  0.76)نان يو ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النتخابات  التي حصلت عليها الجبهة الشعبيةلنسبة األصوات التوزيع الجغرافي  :( 66)شكل 
 .م6001الدوائر

 
 :قائمة البديل: رابعاا 

ن ولكــن لــم يفلــ  أي مــ مم بالحصــول علــى منعــد فــي أي مــن قــدمت الناامــة نمســة مرشــحي
الدواار التي تندموا ع مال هذا ولم يتجاوز عدد المرشحين في أي داارة عن اث ين كمـا فـي دااـرة غـزة 

 .بي ما تم ترشي  مرش  واحد فنط عن سلفيتل شمال غزة ورف 
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 بديل عن انتخابات الدوائرالتوزيع الجغرافي لألصوات التي حصلت عليها قائمة ال(: 66)شكل 
 .م6001

 
صــوتًال ومــن نــالل الشــكل الســابد  جــد أن ( 1,667)بلــ   جمــالي ا صــوات التــي حصــلت عليمــا 

 .التوزي  الجغرافي لألصوات فكا ت أعلى ا صوات للناامة في داارة سلفيت وأقلما في داارة غزة
 

 :جبهة النضال الشعبي: خامساا 
م مم لم يفل  في الحصول على  اً ثالث دواار  ال أن أي قدمت الجبمة ثالثة مرشحين عن

 .أي من هذه المناعد
وبال ور  لى التوزي  الجغرافي لألصوات التي حصلت عليما الحركة ومن نالل الشكل  جد  

 .بيت لحم وأقلما في داارة نان يو رأن أكبر دعم كان في داارة 
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ت عليها جبهة النضال الشعبي في انتخابات التوزيع الجغرافي لألصوات التي حصل(: 64)كل ش

 .الدوائر
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 التحليل الجغرافي لالنتخابات: رابعالفصل ال

 .م1991 للتصويتالجغرافي التوزي  تحليل : أوالً 

 .م1991جغرافية الدعم للفصاال المشاركة : ثا ياً 

 .م2001التوزي  الجغرافي للتصويت : ثالثاً 

 .م2001جغرافية الدعم لنواام : رابعاً 

 .تحليل نريطة الدواار اال تنابية: نامساً 

 .تمثيل المحافوات في المجلر التشريعي: سادساً 

 .الكشف عن التزوير الجغرافي: سابعاً 
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 التحليل الجغرافي لالنتخابات
 
ن فـــي اال تنابـــات لكـــال التجـــربتين فـــي ال ـــفة و تباي ـــت ا صـــوات التـــي حصـــل عليمـــا المشـــارك

م ممـا 1991فنـط عـام ( 88)مرشـحا ليفـوز مـ مم  (172 )تب علـى ذلـل تنـدمالغربية وقطا  غزة وتر 
أدت  لى  جـاح فصـاال فـي الحصـول علـى تمثيـل لمـا فـي المجلـر التشـريعي وفشـلت فصـاال أنـرت 
فــي ذلــل بي مــا بعــد توافــد الفصــاال فــي النــاهرة علــى  جــراء اال تنابــات مــرة أنــرت ومشــاركة جميــ  

ممــثال عــن ( 343) مرشــحا مــ مم( 779)إلســالمي وبالتــالي ترشــ الفصــاال باســتث اء حركــة الجمــاد ا
 .ترش  ال تنابات الدواار (431 )طريد النواام بي ما

 
أفــــرزت العمليــــة اال تنابيــــة م ــــاطد يمكــــن تســــميتما بم ــــاطد دعــــم قويــــة لفصــــاال دون ا نــــرت 

ذلـل ا مـر  وم اطد ا نفن الدعم فيما لتلـل الفصـاال وبالتـالي ع ـد دراسـة جغرافيـة الـدعم سيت ـ 
الذي يسـاعد كـل  الفصـاال فـي التعـرف علـى كيفيـة توجيـه الحمـالت اال تنابيـة المتعلنـة بمـا فـي أي 

 .ا تنابات قادمة
 

تبين وجود تفاوت كبير في عـدد ا صـوات التـي  (م1991)بعد دراسة  تااا التصويت في العام 
وهـو ا مـر ( %200)ال حصلت عليما حركة فت  في جمي  الدواار حيث تجاوزت  سب ا صـوات 

الذي يشير  لى وجود تالعـب فـي صـ اديد االقتـرا  كـان المـدف م ـه النـرود بمجلـر تشـريعي وفـد 
 لع اصر الشـار  الفلسـطي ي بغيـة ندمـة مصـطل  الديمنراطيـة كـون العمليـة رؤية معي ة ليكون ممثاًل 

 .منرجاتما تحد اال تنابية 
 

لدراسـة التحليـل : رن فـتم تنصـيص المحـور ا ولوتت اول الدراسـة عـدة محـاور لندمـة هـذا الغـ
ومــن ثــم ت ــاول جغرافيــة الــدعم للفصــاال التــي شــاركت آ ــذالل بي مــا  ل(م1991)الجغرافــي ال تنابــات 
ـــدعم للفصـــاال المشـــاركة فـــي المحـــور الثـــا ي  ـــة ال ـــث م1991جغرافي فنصـــص : ل أمـــا المحـــور الثال

ل أمـا (م2001)ور الراب  جغرافيـة الـدعم لنـواام مل فيما ت اول المح2001التوزي  الجغرافي للتصويت 
المحور النامر فت اول تحليل نريطة الدواار اال تنابيةل والمحـور السـادر فنصـص لدراسـة تمثيـل 

الكشــــف عــــن التزويــــر  ركــــز علــــىالمحــــور الســــاب  فومــــن ثــــم  المحافوــــات فــــي المجلــــر التشــــريعي
 .الجغرافي
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 (:م6991)تحليل التوزيع الجغرافي للتصويت : أوالا 
 

م هـــي 1991تعـــد اال تنابـــات التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي ال ـــفة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة عـــام 
ا أولــىل و وــرً  ا ولــى م ــذ  عــالن قيــام ســلطة الحكــم الــذاتي فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة كمرحلــةٍ 

يـث أ مـا لألهمية التي تمثلما هـذه اال تنابـات كو مـا التجربـة اال تنابيـة ا ولـى للشـعب الفلسـطي ي ح
تعـد حســب م ومــة التحريــر الفلسـطي ية اللب ــة ا ولــى فــي طريــد تأسـير الدولــة الفلســطي ية التــي مــن 

 . جاح المفاو اتإلالمفترن أن تنام على أرا ي ال فة والنطا  
 

ـــ ةشـــارل فـــي هـــذه الـــدورة اال تنابيـــة ســـبع  جـــ  أربعـــة مـــ مم فـــي  وحركـــةً  ا وكتلـــةً عشـــر حزًب
 .لمجلر التشريعي باإل افة  لى المستنلينالحصول لمم على مناعد في ا

  
 :م6991نتائج انتخابات المجلس التشريعي حسب االنتما  الحزبي لعام ( 64)جدول 

 %النسبة المئوية  عدد األصوات عدد الفائزين عدد المرشحين اسم الحزب

 من فازوا بمقاعد
 57.51 2,020,213 35 503 مستقل

 30.9 1,085,593 50 77 (فتح) حركة التحرير الوطني الفلسطيني

 2.93 102,830 0 26 (حشف)حزب الشعب الفلسطيني 

 2.25 79,058 1 5 االئتالف الوطني الديقراطي

 2.04 71,672 1 11 (فدا)حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

 1.64 57,516 1 5 كتلة الحرية واالستقالل

 الذين لم يفوزا بمقاعد
 0.74 26,034 0 12 الفلسطينيجبهة النضال الشعبي 

 0.65 22,810 0 8 (القيادة المؤقتة)جبهة التحرير العربية 

 0.35 12,285 0 2 حركة النضال االسالمي

 0.24 8,391 0 4 (كتائب األقصى)حركة الجهاد اإلسالمي 

 0.19 6,831 0 3 الكتلة الوطنية المستقلة

 0.19 6,584 0 4 كتلة المستقبل

 0.11 3,919 0 4 (جتف)الفلسطينية  جبهة التحرير

 0.08 2,658 0 2 الحركة الوطنية للتغيير

 0.07 2,535 0 3 (المد)التجمع الوطني الفلسطيني 

 0.06 2,230 0 1 حزب البعث العربي االشتراكي

 0.05 1,707 0 2 الكتلة الوطنية التقدمية

 100 3,512,866 88 672 المجموع

 المركزية لج ة اال تنابات: المصدر
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 : جد وبالتالي
ـــ -6 عــن دوااــر ال ــفة الغربيــة  مرشــحاً  (77) شــاركت حركــة فــت  أكبــر فصــاال م ومــة التحريــر ب

في الحصول على منعد تمثيلي للحركة في المجلر التشريعي حيث  مرشحاً ( 50)وقطا  غزة  ج  
ا ي من حيث من  جمالي أصوات ال انبين وقد احتلت المركز الث (%20.9 )حصلت  الحركة على

عــدد الفــاازين وا صــوات ويرجــ  ذلــل  لــى ســعي الحركــة  لــى   جــاح هــذه التجربــة اال تنابيــة   مــا 
 .كا ت الراعي الرسمي التفاقية أوسلو

مــ مم بمناعــد فــي المجلــر التشــريعي واحتلــوا  (25)مرشــحا بصــفة مســتنلة وفــاز (502)ترشــ   -6
جزء كبيـر مـن الشـار   لل  لى عدم ا  مامويرج  ذالمركز ا ول من حيث عدد أصوات ال انبينل 

سياسيةل   افة لمناطعة حركة حمار والجماد اإلسالمي المشاركة في الحزاب  من ا الفلسطي ي 
اال تنابــــات ولك ممــــا فــــي  فــــر الوقــــت دعتــــا مؤيــــديمما  لــــى اإلدالء بأصــــواتمم لصــــال  شنصــــيات 

 .عن الحركة عيدٍ ب مستنلةٍ  مستنلةل وقد شارل عدد من ع اصر حركة فت  بصفةٍ 
االاـــتالف الـــوط ي : لمـــا وهـــي ه ـــال أحـــزاب وكتـــل شـــاركت و جحـــت فـــي الحصـــول علـــى منعـــدٍ  -2

 (.فدا)الديمنراطيل كتلة الحرية واالستناللل وحزب االتحاد الديمنراطي الفلسطي ي 
ـــم تفلـــ  فـــي الحصـــول علـــى أي منعـــد مـــن المناعـــد  -7 أمـــا فيمـــا يتعلـــد ببـــاقي الفصـــاال والكتـــل فل

 .المنصصة لما
 

جمـــالي ا صـــوات التـــي حصـــلت عليمـــا  ولمعرفـــة مـــا  ذا كـــان ه ـــال عالقـــة بـــين عـــدد المرشـــحين وا 
ـــاط  الفصـــاال المشـــاركة فـــي اال تنابـــات وللتأكـــد مـــن وجـــود اقتـــران بي ممـــال اســـتندمت طرينـــة االرتب
ــــــــث بلغــــــــت قيمــــــــة ــــــــران مــــــــن نــــــــالل معامــــــــل االرتبــــــــاط بيرســــــــونل بحي                   اإلحصــــــــااي لتحليــــــــل االقت

(r = 0.93576)ل وللتأكد من أن االرتباط حنيني ولير  اتا عن عامل الصدفة. 
 

( (tفــي حــين أن قيمــة  (10.27)= المحســوبة ( (tوع ــد انتبــار قيمــة معامــل بيرســون  جــد أن قيمــة 
ل أي أن قيمتمــا (2.13)تســاوي  (0.05)و مســتوت داللــة مع ويــة  (15)المجدولــة ع ــد درجــة حريــة 

جدولة  ذن  رفن فر ية العـدم و نبـل بالفر ـية البديلـة أي أ ـه يوجـد ارتبـاط المحسوبة أكبر من الم
جمــالي ا صــوات التــي حصــلوا عليمــا لــه داللــة  حصــااية ع ــد مســتوت داللــة  بــين عــدد المرشــحين وا 

 (.(0.05مع وية 
 

 ال أ مــا لــم تفــز جميًعــا ويالحــو أن ( م6991)وقــد شــاركت عــدة فصــاال فــي ا تنابــات عــام 
فيما يلي يليمم المستنلون و  كبر كا ت من مرشحي حركة فت  التي وقعت اتفاقية أوسلولالمشاركة ا 

 :دراسة للتوزي  الجغرافي للمناعد الفاازة
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 :6991ن حسب الدائرة االنتخابية واالنتما  السياسي والفائز ( 63)جدول 

 الداارة اال تنابية
 االنتما  السياسي

 المجموع أحزاب أخرى االئتالف الوطني الديمقراطي فدا كتلة الحرية واالستقالل فتح مستقل
 88 0 1 1 1 50 35 ال فة الغربية وقطا  غزة

 51 0 0 1 1 27 22 ال فة الغربية
 6 0 0 0 0 4 2 ج ين

 1 0 0 0 0 0 1 طوبار
 4 0 0 0 0 2 2 طولكرم
 8 0 0 0 1 4 3  ابلر
 2 0 0 0 0 1 1 قلنيلية
 1 0 0 0 0 1 0 سلفيت

 7 0 0 1 0 2 4 اهلل والبيرة رام
 1 0 0 0 0 1 0 أريحا
 7 0 0 0 0 4 3 الندر

 4 0 0 0 0 0 4 بيت لحم
 10 0 0 0 0 8 2 النليل

 37 0 1 0 0 23 13 قطا  غزة
 7 0 0 0 0 5 2 شمال غزة

 12 0 1 0 0 5 6 غزة
 5 0 0 0 0 3 2 دير البل 
 8 0 0 0 0 6 2 نان يو ر

 5 0 0 0 0 4 1 رف 
 لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 :نوالمستقل -6
ا كــان مــ مم مرشــحً  (35)بلــ  عــدد المرشــحين المســتنلين الفــاازين فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة

 :ا في قطا  غزةل و الحو ما يليمرشحً ( 13)مرشحا في ال فة الغربية و  (22)
حـم التـي قـد يرجـ  حصـول مـن بيـت ل استطا  المستنلون الحصول على جميـ  المناعـد فـي كـلٍ  -1

المستنلين فيما على جمي  مناعـدها الغالبيـة المسـيحية فـي هـذه الـداارةل وطوبـار التـي نصـص لمـا 
 .منعد واحد

مناعـــد مـــن  (1)أحـــرز المســـتنلون  صـــف المناعـــد المنصصـــة لـــداارة غـــزة حيـــث حصـــلوا علـــى  -2
 .امنعدً  (12)أصل

ـــ  -3 مــا هــو الحــال فــي رام اهلل التــي مــن المناعــد ك (%50)حصــل المســتنلون علــى مــا ينــارب ال
   مــن أصــل( 2)مناعــدل طــولكرم حصــلت فيمــا علــى (7)مــن أصــل 4حصــل فيمــا المســتنلين علــى 

 .مناعدل قلنيلية على منعد من منعدين (4)
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ـــ -4 ــدواار المناعــد ب ســب أقــل مــن ال ــابلر التــي  (%50)تناســم المســتنلون فــي بــاقي ال كمــا فــي  
مناعـد علمـا أن أحـد هـذه المناعـد نصـص لطاافـة  (8)من أصل ( 3)حصل فيما المستنلون على

مناعدل وحصـلوا علـى منعـدين فـي كـل مـن النليـل مـن أصـل  (7)من أصل (3)السامريةل الندر 
مناعـــدل ج ـــين ( 7)مناعـــدل شـــمال غـــزة منعـــدين مـــن ( 8)مناعـــدل نـــان يـــو ر  اث ـــين مـــن ( 10)

 منعـد مـن أصـلعلـى حصـلوا  مناعدل وفي رفـ ( 5)مناعدل دير البل  منعدين من( 1)منعدين من
 .مناعد (5)

ــم يحصــل المســتنل -5 ن فيمــا علــى مناعــد كمــا فــي دوااــر ســلفيت وأريحــا كو ممــا و ه الــل دوااــر ل
 . صص لمما منعد واحدنُ 

 
 :قائمة حركة فتح  -6

ـــ  امنعــدً  (50 ) حصــلت الحركــة علــى ــدواار ال ــفة الغربيــة ( 88)مــن المناعــد ال المنصصــين ل
ا في قطـا  غـزةل و جـد مـا منعدً  (13)في ال فة الغربية و ( 27)بواق   (%57 ) وقطا  غزة ب سبة

 :يلي
حصــلت الحركــة علــى غالبيــة المناعــد فــي عــدة دوااــر كمــا فــي دااــرة النليــل التــي حصــلت فيمــا  -1

مناعــدل (  8)مــن  (1 )مناعــدل دااــرة نــان يــو ر التــي حصــلت علــى(  10)مــن أصــل (  8 )علــى
مناعــدل ( 1)مــن (4) مناعــدل ج ــين(  7)مــن (  4)دل النــدر مناعــ(  7) مــن( 5)دااــرة شــمال غــزة 

 .مناعد( 5) من( 3) مناعد ودير البل ( 5) من( 4) رف 
في دواار أنرت من المناعد المنصصة لما كما هو الحـال فـي ( % 50 )حصلت الحركة على -2

مناعــدل وطــولكرم تناســمت المناعــد المنصصــة لمــا مــ  (  8 )مــن(  4 ) ــابلر التــي حصــلت علــى
لمســتنلين بحصــولما علــى منعــدين تمامــا كمــا فــي قلنيليــة التــي حصــلت علــى منعــد واآلنــر ذهــب ا

 .للمستنلين

مــن (  5 )لــم تحصــل الحركــة فــي دوااــر علــى أغلبيــة كمــا فــي كــل مــن غــزة التــي حصــلت علــى -3
المســيحيةل ورام اهلل والبيــرة التــي حصــلت ( الحصــة)مــ مم منعــد نصــص للكوتــة  اعــدً من( 12 )أصــل
مناعــد نصصــت لمــا مــ  العلــم أن أحــد المنعــدين اللــذين فــازت بممــا نصــص  (7 )مــن(  2)علــى 

 .للكوتة المسيحية

 .حصلت الحركة في داارتين على المنعد المنصص لما كما في أريحا وسلفيت -4

ه ــال دوااــر لــم تحصــل فيمــا علــى أي منعــد كمــا فــي بيــت لحــم وطوبــار التــي ا فــرد بمناعــدهما  -5
 المستنلون
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 :خرىاألحزاب األ  -4
 .لداارة  ابلر واحدٍ  حصلت كتلة الحرية واالستنالل على منعدٍ  -1
 .لداارة رام اهلل والبيرة واحدٍ  حصلت فدا على منعدٍ  -2
 .لداارة غزة واحدٍ  في حين أن االاتالف الوط ي الديمنراطي حصل على منعدٍ  -3

 
 م6991جغرافية الدعم للفصائل المشاركة في انتخابات  :ثانياا 

افيـة الـدعم فسـوف تركـز الدراسـة علـى الفصـاال والحركـات التـي حصـلت علـى فيما يتعلـد بجغر 
تمثيـــل لمـــا فـــي المجلـــر التشـــريعي مـــن نـــالل ا صـــوات التـــي أهلتمـــا لـــذللل مـــ  مالحوـــة أن  جمـــالي 
ا صــوات للفصــاال ع ــدما تــم حســابه كــان ينتلــف عــن الــرقم اإلجمــالي الــذي تــم و ــعه مــن قبــل لج ــة 

 .اال تنابات المركزية
 

 (:فتح)جغرافية الدعم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  -6
ع د منار ة عدد ا صوات التي مك ت مرشحي الحركة من الحصـول علـى مناعـد فـي المجلـر 

 .التشريعي م   جمالي عدد ال انبين ممن أدلوا بأصواتمم في ص اديد االقترا 
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 .م6991لمحافظات لعام جغرافية الدعم لحركة فتح حسب ا(  62)جدول 

إجمالي أصوات  إجمالي أصوات حركة فتح الدائرة االنتخابية
 الفائزون "1"النسبة المئوية  الفصائل 

 50 30.7 3,535,276 1,085,595 الضفة الغربية وقطاع غزة
 27 29.3 1,914,157 561,003 الضفة الغربية

 4 23.9 167,935 40,093 الندر
 4 45 167,001 75,097 ج ين

 2 22.1 128,101 28,310 طولكرم
 - 1.6 82,712 1,307 طوبار
 4 32.5 458,468 148,927  ابلر
 1 34.4 29,356 10,116 قلنيلية
 1 46.9 14,134 6,624 سلفيت

 2 7.9 275,262 21,800 رام اهلل والبيرة
 1 61.5 10,221 6,291 أريحا

 - 13.3 107,480 14,355 بيت لحم
 8 43.9 473,487 208,083 النليل

 23 32.3 1,621,119 524,592 قطاع غزة
 5 26.1 237,812 62,079 شمال غزة

 5 30.1 810,469 244,353 غزة
 3 28.6 154,513 44,154 دير البل 
 6 38.8 286,081 111,139 نان يو ر

 4 47.5 132,244 62,867 رف 
  ة اال تنابات المركزيةجمن عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات ل: المصدر

 
 :بالتالي  يت   وجود ثالثة أقاليم وهي

أعالهـا كا ـت ل % 70زيـد فيمـا  سـب ا صـوات عـن  توهـي الـدواار التـي  :أقاليم الدعم القويـة -6
دااــرة أريحــا تلتمــا كــل مــن ســلفيت ورفــ  ويالحــو ا نفــان عــدد الســكان فيمــا باإل ــافة  لــى صــغر 

ل من دااـرة ج ـين والنليـل اللتـين تمتـازان باتسـا  المسـاحة وارتفـا  المساحة منار ة بباقي الدواار وك
 .عدد السكان في كل م مما

ل %70 - 20وهــي الــدواار التــي تتــراوح فيمــا  ســب ا صــوات بــين  :أقــاليم الــدعم المتوســطة -6
 .نان يو رل قلنيليةل  ابلر وغزة وت م كل من دواار

                                                 
1
100×إجماليأصواتالحركةفيالدائرة=النسبةالمئوية:تمحسابالنسبةالمئويةكالتالي

إجمالياألصواتلكافةالفصائل
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ل % 20 - 60اوح   ســب ا صــوات فيمــا بــين وهــي الــدواار التــي تتـر  :أقــاليم الــدعم المنخفضــة -2
 .وطولكرم دير البل الندرل شمال غزةل وتشمل دواار 

 

ل كما فـي %  60هي الدواار التي قلت  سب ا صوات فيما عن  :جدا أقاليم الدعم المنخفضة -7
 .ل بيت لحم وطوباردواار رام اهلل والبيرة

 

ما ورغم ذلل  جحت في الحصـول وا   في ا صوات المؤيدة لنالصة ا مر ه ال تباين 
علــى مناعــد بعــن الــدواار رغــم ا نفــان الــدعم ويعــود هــذا ا مــر  لــى عــدم مشــاركة كافــة الفصــاال 
والنوت الفلسطي ية ومناطعة البعن لما مما أدت  لى ا حسار نيارات ال انب الفلسطي ي بـين حركـة 

 .فت  والمستنلين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م6991ركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام جغرافية الدعم لح(: 61)شكل 
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المتوسط

صـــوتا  الحـــو  ((69,284.3وبمنار ـــة المتوســـط الحســـابي إلجمـــالي ا صـــوات والـــذي بلـــ  
ا صــوات التــي زادت وا نف ــت عــن المتوســط كمــا تــم تو ــيحه فيمــا ســبد   جمــاليتبــاين ا حــراف 

 :التاليكبتوزي  الدعم لحركة فت  
 

ط الحسابي مع إجمالي األصوات التي حصلت عليها حركة فتح مقارنة المتوس( 62)شكل 
 .م6991

 
 :جغرافية الدعم للمستقلين -6

فـي العديـد مـن الـدول يعتبــر التصـويت لصـال  المسـتنلين مــن ا مـور الجـديرة بالدراسـة كــون 
هذه الفاة من المجتم  غير مـؤطرة دانـل أحـزاب سياسـية وبالتـالي يمكـن االسـتفادة مـ مم عـن طريـد 

نــديم حمــالت ا تنابيــة تســتمدف اســتنطاب أصــواتمم لصــال  ا حــزاب وناصــة تلــل التــي لــير لمــا ت
 .تؤهلما للحصول على مناعد في المجلر التشريعي ةقاعدة جماهيرية كبير 

 
وبدراســة التوزيــ  الجغرافــي لألصــوات التــي حصــل المســتنلون فيمــا علــى مناعــد  جــد تبــاين 

 (11جدول. )مرتف  جًدا وم نفن التوزي  الجغرافي ما بين عدد أصوات
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 .م6991جغرافية الدعم للمستقلين حسب المحافظات لعام ( 61)جدول 
 

 عدد الفائزين سبة المئوية نال إجمالي األصوات إجمالي أصوات المستقلين الدائرة االنتخابية

 35 57.1 3,535,276 2,020,184 الضفة الغربية وقطاع غزة
 22 56.5 1,914,157 1,083,549 الضفة الغربية

 3 58.3 167,935 97,855 الندر
 2 39.3 167,001 65,620 ج ين

 2 67.9 128,101 86,997 طولكرم
 2 96.4 82,712 79,791 طوبار
 - 49.4 458,468 228,985  ابلر
 1 65.5 29,356 19,240 قلنيلية
 - 44.5 14,134 6,290 سلفيت

 4 66.04 275,262 181,797 رام اهلل والبيرة
 - 36.01 10,221 3,681 أريحا

 4 78.7 107,480 84,616 بيت لحم
 2 48.3 473,487 228,677 النليل

 13 57.7 1,621,119 936,635 قطاع غزة
 2 68.1 237,812 162,011 شمال غزة

 6 55.7 810,469 451,505 غزة
 2 66.4 154,513 102,614 دير البل 
 2 53.7 286,081 153,666 نان يو ر

 1 50.5 132,244 66,839 رف 
 من عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 : الحو وجود ثالثة أقاليم وهي

 ل وت ـم(%  70 )وهـي الـدواار التـي يزيـد فيمـا  سـب ا صـوات عـن :جـدا أقاليم الدعم القوية -6
حصــول المســتنلين علــى ا غلبيــة فيممــا  تيجــة يمكــن تفســير و ل  بيــت لحــم وطوبــارمــن دااــرة  كــالً 

وكـون مدي ـة بيـت لحـم  هـاءلفصاال معي ة كـي ال يتحملـوا أنطا ا تماءاتممنرود عدة مرشحين عن 
 .تعد مدي ة علما ية لوجود الغالبية المسيحية فيما
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ل (% 70 - 10 )وهـــي الــدواار التـــي تتــراوح فيمـــا  ســب ا صـــوات بـــين :القويـــةأقــاليم الـــدعم  -6
ل طولكرمل دير البل ل شـمال غـزةل رام اهلل والبيـرةل النـدرل الندرقلنيليةل غزةل  من داارة  كالً  وت م

 .نان يو ر ورف 
 
ل وشــملت %(10-70)وهــي الــدواار التــي تبلــ   ســبة ا صــوات بــين  :أقــاليم الــدعم المتوســطة -2

 .دواار  ابلرل النليل وسلفيت
 
ل وتشــمل (% 70) فيمــا عــن ســب ا صـوات  لتنــوهــي الـدواار التــي  :أقــاليم الــدعم المنخفضــة -7

 .ج ين وأريحاداارة 
 

ن أقاليم الدعم الجغرافي للمستنلين تباي ت بين ال فة الغربية وقطـا  غـزةل  ونالصة النول 
ا مـر الـذي يـدل علـى وجـود تأييـد ( 61)مـن أصـل  دااـرةً  (67 )فند حصلوا على مناعـد تمـثلمم عـن

ن و ياسـي وهــو أمـر ممكـن أن يسـتفيد م ـه هـؤالء المســتنلوا ـ  لشنصـيات غيـر تابعـة  ي حـزب س
أكبـر لمـا فـي المجلـر  و هياة ممكن أن تشارل في أي ا تنابات قادمة ت من تمثـياًل أبتكوين تكتل 

 .التشريعي وعدم  يا  ا صوات
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .م6991جغرافية الدعم للمستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام (: 61)شكل 
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 (:م6001) لتصويتالتوزيع الجغرافي ل: اا ثالث
 

جــرت التجربــة اال تنابيــة فــي ال ــفة الغربيــة وقطــا  غــزة فــي وــل توافــد النــوت والفصــاال 
وتــم انتيــار ال وــام اال تنــابي المنــتلط أي  ســبي وقــواام وللتعــرف حســب اتفــاد النــاهرةل الفلســطي ية 

لـى قسـمين ا ول يتعلـد بـالنواام اال تنابيـة على التوزي  الجغرافي لألصوات سيتم تنسـيم هـذا الجـزء  
 .والثا ي للدواار اال تنابية

 

 :القوائم االنتخابية -أ
قـــواامل  (8) ـــمت قـــواام حزبيـــة مســـجلة وبلـــ  عـــددها لقاامـــةً ( 12)شـــارل فـــي اال تنابـــات 

 (.17)جدول .وأربعة قواام  ُشكلت لغرن الترش  اتنذت صفة قواام مستنلة 
 

 .م6001سب صفة الترشيح وعدد المرشحين في انتخابات القوائم ح(: 62)جدول 
 عدد المرشحين صفة الترشيح اسم القائمة م

 *قاامة البديل 6
الجبمــــة الديمنراطيــــةل حــــزب )ااــــتالف 

 (الشعبل فدال مستنلون
41 

مصــطفى البرغــوثي )قاامــة فلســطين المســتنلة  6
 ( *والمستنلون

 41 المبادرة الوط ية الفلسطي ية

 51 الجبمة الشعبية لتحرير فلسطين *لشميد أبو علي مصطفىقاامة ا 2
 11 جبمة التحرير الفلسطي ية *قاامة أبو العبار 7
 13 جبمة ال  ال الشعبي *قاامة الحرية والعدالة االجتماعية 5
 62 حمار –حركة المناومة اإلسالمية  *قاامة التغيير واإلصالح 1

7 
لديمنراطيــة قاامــة االاــتالف الــوط ي للعدالــة وا

 (**وعد)
 7 مستنلون

 16 مستنلون **قاامة الطريد الثالث 1
 10 الجبمة العربية الفلسطي ية *قاامة الحرية واالستنالل 9

 36 مستنلون **قاامة المستنبل 60
 8 مستنلون **قاامة العدالة الفلسطي ية 66
 47 فت -حركة التحرير الوط ي الفلسطي ي  *قاامة حركة فت   66

 343 لمجموعا
 لج ة اال تنابات المركزية : المصدر

 .مؤيد لما يؤيدها في عملية الترش   انبٍ ( 3000 )ولم تكن بحاجة  لى تواقي  قواام حزبية مسجلة رسمياً *   :مالحظة
 .دمؤي قواام غير مسجلة رسميا ُشكلت لغرن الترشي ل وبالتالي لزم عليما تنديم كشوف بتواقي  ثالثة آالف  انبٍ ** 
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ُيمكــن مالحوـــة أن أكبـــر قاامـــة تحتـــوي علـــى مرشـــحين كا ـــت التابعـــة لحركـــة حمـــار حيـــت 
ا تــأتي فــي المركــز الثــا ي قاامــة الشــميد أبــو علــى مصــطفى بناامــة ت ــم مرشــحً  (12 )احتــوت علــى

مـن قاامـة البـديل وفلسـطين  مرشـحًال فـي حـين أن كـالً  (47 )ا تليما قاامة حركة فـت  بمرشحً  (51)
 .مرشحاً (  31)مرشحًا لكل م ممال بي ما قدمت قاامة المستنبل (  41)ت المستنلة قدم

 

مرشـحًال كمــا فـي قاامـة الطريــد ( 20)بال سـبة لبـاقي النـواام فنــد كـان عـدد مرشــحيما أقـل مـن
( 13)مرشــحًال والحريــة والعدالــة االجتماعيــة التــي قــدمت قاامــة مــن ( 11) الثالــث التــي تكو ــت مــن
مرشـحينل وأقـل هـذه النـواام كـل (  10)مرشحًال الحريـة واالسـتنالل  (11 )ارمرشحًال قاامة أبو العب

مرشحين وقاامة االاتالف الوط ي للعدالة والديمنراطيـة (  8 )من قاامة العدالة الفلسطي ية بناامة من
 .مرشحين (7)التي تألفت من 

 

التصويت التي   الحو تباين عدد مرشحي النواام اال تنابية والذي ا عكر أي ا على  تيجة
تباي ـــت بـــين النـــواام فحصـــلت قـــواام علـــى أصـــوات مك تمـــا مـــن الحصـــول علـــى منعـــد فـــي المجلـــر 
التشريعي وتجاوزت  سبة الحسم بي ما لم تفل  قواام أنرت في ذلل  تيجة تشتت ا صوات بين دواار 

 .الوطن
 :نتائج التصويت النهائية النتخابات القوائم( 62)جدول 

 عدد الفائزين النسبة  عدد المرشحين ات الصحيحةاألصو  اسم القائمة

 29 44.44 59 440,409 قاامة التغيير واإلصالح

 28 41.43 45 410,554 قاامة حركة فت  

 3 4.24 50 42,101 قاامة الشميد أبو علي مصطفى

 2 2.92 40 28,973 قاامة البديل

 2 2.72 41 26,909 ( مصطفى البرغوثي والمستنلون)قاامة فلسطين المستنلة 

 2 2.41 25 23,862 قاامة الطريد الثالث

 0 0.72 13 7,127 قاامة الحرية والعدالة االجتماعية

 0 0.44 10 4,398 قاامة الحرية واالستنالل

 0 0.3 11 3,011 قاامة أبو العبار

 0 0.18 12 1,806 (وعد)قاامة االاتالف الوط ي للعدالة والديمنراطية 

 0 0.17 8 1,723 ة الفلسطي يةقاامة العدال

 66 99.97 314 990,873 المجمو 

 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
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 الحــو اســتحواذ قــاامتي التغييــر واإلصــالح وقاامــة حركــة فــت  علــى غالبيــة ا صــوات فيمــا 
صــوات فــي حــين أن قــواام أنــرت لــم تــتمكن مــن حصــلت بــاقي النــواام علــى  ســب اقــل بكثيــر مــن ا 

 .(61)جدول  (%6)الـبالغة "1"تجاوز  سبة الحسم
 

 (%77.77)فيمــا يتعلــد بناامــة التغييــر واإلصــالح التابعــة لحركــة حمــار فنــد حصــلت علــى
مـــن مناعـــد المجلـــر التشـــريعيل وتومـــر  (%72.9 )مـــن أصـــوات ال ـــانبين وبالتـــالي حصـــلت علـــى

 .لصال  حركة حمار على مستوت داارة الوطن ولو ب سبة قليلة  تيجة التحيز اال تنابي
 

 أما الناامة الثا ية من حيث عدد ا صوات فكا ت قاامة حركة فت  التي حصلت على
مـن مناعـد المجلـر التشـريعي (% 76.7 )من أصوات ال انبين وبالتالي حصـلت علـى (76.7% )

 .لصالحما ا أن التحيز اال تنابي كانو ستطي  النول ه ا أي ً 
 

جاءت قاامة الشميد أبوعلي مصـطفي فـي المركـز الثالـث مـن حيـث مجمـو  ا صـوات التـي 
لك مــا مــن مناعــد المجلــر التشــريعي  (%7.67)حصــلت علــى و (% 7 )حصــلت عليمــا ب ســبة بلغــت

 .في الوقت  فسه أقل من قاامة حركتي فت  وحمار
 

ج ولمعرفـــة مـــا  ذا كـــان ه ـــال عالقـــة مـــالي ا صـــوات التـــي حصـــلت بـــين عـــدد المرشـــحين وا 
عليما الفصاال المشاركة في اال تنابات وللتأكد من وجود اقتران بي ممـال اسـتندمت طرينـة االرتبـاط 

ل (r = 0.7016)اإلحصااي لتحليل االقتران من نالل معامل االرتباط بيرسونل بحيث بلغت قيمـة 
          المحســـــوبة( (tقيمـــــة فكا ـــــت تـــــم انتبـــــار قيمـــــة معامـــــل بيرســـــون وللتأكـــــد مـــــن أن االرتبـــــاط حنينـــــي 

و مســــتوت داللــــة مع ويــــة ( 9)المجدولــــة ع ــــد درجــــة حريــــة ( (tفــــي حــــين أن قيمــــة ( 2.9538= )
ل أي أن قيمتمــا المحســـوبة أكبــر مـــن المجدولــة  ذن  ـــرفن فر ــية العـــدم (2.26 )تســاوي 0.05))

جمــا لي ا صــوات التــي حصــلوا و نبــل بالفر ــية البديلــة أي أ ــه يوجــد ارتبــاط بــين عــدد المرشــحين وا 
 0.05))عليما له داللة  حصااية ع د مستوت داللة مع وية 

 

 :الدوائر االنتخابية -ب
التغييـــر واإلصـــالح وحركـــة فـــت  علـــى غالبيـــة مناعـــد المجلـــر التشـــريعي  ااســـتحوذت قاامتـــ

 (7 )علـــى التـــوالي باإل ـــافة  لـــى المســـتنلين الـــذين حصـــلوا علـــى اً منعـــد( 67و 75 )فحصـــلتا علـــى
 .مناعد

 
                                                 

1
 .صوتاًصحيحا19817ًمنأصواتالناخبينوبلغ بالنسبةللقوائم%2لحسمتبلغنسبةا
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ه ال دواار حصلت فيما كل من قاامة التغيير واإلصالح وحركة فت  على أصـوات تباي ـت 
م مما في عدة دواار حيث لم يكن ه ال دعم لناامـة التغييـر  بين الدعم النوي والدعم الم نفن لكلٍ 

مــة اال أمــا قفغالبيــة ا صــوات ذهبــت لصــال  حركــة فــت  واإلصــالح فــي كــل مــن قلنيليــةل أريحــا ورفــ 
حركــة فــت  فلــم تحصــل علــى دعــم فــي دااــرة طــولكرمل طوبــارل ســلفيتل النليــلل شــمال غــزة وغــزةل 
وكـان ذلـل وا ـ  مـن نـالل تفـرد  حـدت النــاامتين بـدواار دون ا نـرت وكـان ذلـل فـي الـدواار التــي 

 .مناعد عدد المناعد المنصصة لما عن ثالثتنل 
 

 م6001جغرافية الدعم لقوائم : اا رابع
مرشـحي الـدواار  لـى قواام في الحصول على تمثيل لمـا فـي المجلـر باإل ـافة   جحت عدة

وللتعــرف علــى قــوة كــل قاامــة فــي الــدواار المنتلفــة ســ نوم بتنســيم الــدواار ب ــاء علــى النــوة التصــويتية 
 :التي حصلت عليما كل قاامة على ال حو التالي

 
 :جغرافية الدعم لقائمة التغيير واإلصالح -أ

التغيير واإلصالح مـن نـالل مرشـحيما الـذين نا ـوا اال تنابـات عـن الـدواار  تمك ت قاامة
اال تنابية من الحصول على غالبية في بعـن الـدواار بي مـا لـم يفلحـوا فـي الحصـول علـى أي منعـد 

أو  ن حركـــة فـــت  حصـــلت علـــى جميـــ   لمــم فـــي ثالثـــة دوااـــر وذلـــل  مـــا لكو ـــه نصـــص لمـــا منعـــدك 
 (.69)دواار جدول المناعد التي نصصت لتلل ال
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 .م6001جغرافية الدعم لقائمة التغيير واإلصالح حسب المحافظات لعام (: 69)جدول 
 %نسبة القوائم %النسبة المئوية  صواتاألإجمالي  قائمة التغيير واإلصالح الدائرة

 44.4 40.9 4,716,582 1,931,223 الضفة الغربية وقطاع غزة
  40.5 2,683,096 1,086,074 الضفة الغربية

  33.7 172,347 58,144 القدس
  36.8 276,690 101,965 جنين
  27.4 148,362 40,679 طولكرم
  34.6 16,704 5,784 طوباس
  38.2 533,568 203,785 نابلس
  35.01 49,870 17,462 قلقيلية
  32.1 21,066 6,762 سلفيت

  38.4 350,864 134,858 رام اهلل والبيرة
  28.9 11,793 3,411 أريحا

  20.5 161,580 33,137 بيت لحم
  51.05 940,252 480,087 الخليل

  41.5 2,033,486 845,149 قطا  غزة
  48.9 347,470 170,021 شمال غزة

  37.3 977,960 364,529 غزة
  45.6 174,243 79,549 دير البلح
  44.6 381,466 170,014 خان يونس

  40.06 152,347 61,036 رفح
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 : يمكن تنسم الدعم الجغرافي للناامة كالتالي

ل وتمثلـت  (% 50 )عـن ا صـواتوهي الدواار التي يزيد فيمـا  سـب  :أقاليم الدعم القوية جداا  -6
 .حصلت على جمي  المناعد في داارة النليل ويالحو أن الناامة

 
ل وت م (% 50 - 70)بين ا صواتوهي الدواار التي تتراوح فيما  سب  :أقاليم الدعم القوية -6
 .شمال غزةل دير البل ل نان يو ر ورف   :من كالً 
 
ل (% 70 - 20 )بـين ا صـواتوهـي الـدواار التـي تتـراوح فيمـا  سـب  :أقاليم الدعم المتوسطة -2

 .رام اهلل والبيرةل  ابلرل غزةل ج ينل قلنيليةل طوبارل الندر وسلفيتدواار  :من و مت كالً 
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ــاليم -7 ــدعم  أق ل شــملت %(20)تنــل  ســبة ا صــوات فيمــا عــن وهــي الــدواار التــي  :المنخفضــةال
 .دواار أريحال طولكرم وبيت لحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .م6001وقطاع غزة  جغرافية الدعم لقائمة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية( : 62)شكل 

 
 
 

 :جغرافية الدعم لقائمة حركة فتح -ب
ت افست حركة فت  م  قاامة حركة حمـار علـى المناعـد المنصصـة لـدواار ال ـفة الغربيـة 
وقطــا  غـــزة فاســـتطاعت فـــي بعـــن الـــدواار الحصــول علـــى جميـــ  المناعـــد المنصصـــة لمـــال بي مـــا 

ن الـدواار فـي الحصـول علـى تمثيــل تناسـمت عـدة مناعـد نصصـت لـدواار أنـرت ولـم تفلـ  فـي بعـ
 .لما
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 .م6001جغرافية الدعم لقائمة حركة فتح حسب المحافظات لعام (: 60)جدول 

إجمالي  حركة فتحأصوات  الدائرة
 %نسبة القوائم %النسبة المئوية  األصوات

 41.4 35.7 4,716,582 1,684,441 الضفة الغربية وقطاع غزة
  34.7 2,683.096 930,842 الضفة الغربية

  26.4 172,347 45,475 الندر
  38.4 276,690 106,398 ج ين

  34.4 148,362 50,979 طولكرم
  30.8 16,704 5,146 طوبار
  37.1 533,568 194,937  ابلر
  54.03 49,870 26,949 قلنيلية
  26.7 21,066 5,632 سلفيت

  32.5 350,864 114,330 رام اهلل والبيرة
  56.9 11,793 6,717 أريحا

  28 161,580 45,247 بيت لحم
  34.99 940,252 329,032 النليل

  37.05 2,033,486 753,599 قطاع غزة
  37.5 347,470 130,456 شمال غزة

  31.7 977,960 309,970 غزة
  40.9 174,243 71,375 دير البل 
  41.5 381,466 158,423 نان يو ر

  54.7 152,347 83,375 رف 
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 : يمكن تنسم الدعم الجغرافي للناامة كالتالي

ل وتتمثـل  (%50)ا صـوات عـن زيـد فيمـا  سـب توهـي الـدواار التـي  :جـداا  أقاليم الدعم القويـة -6
 . كة بجمي  مناعدهاا فردت الحر  وقلنيلية التيرف   أريحال في داارة

 





 118 

ل (% 50 - 70 )بـــينا صـــوات وهـــي الــدواار التـــي تتــراوح فيمـــا  ســب  :ةالقويـــأقــاليم الـــدعم  -6
  .ودير البل  وت م كل من داارة نان يو ر

 
ل (% 70 - 20 )بـينا صـوات وهـي الـدواار التـي تتـراوح فيمـا  سـب  :ةلمتوسطأقاليم الدعم ا -2

 .ج ينل شمال غزةل  ابلرل النليلل طولكرمل غزة وطوبار وتشمل داارة  ابلرل رام اهلل والبيرةل
 
ــاليم -7 ــدعم  أق ل شــملت %(20) تنــل  ســبة ا صــوات فيمــا عــنوهــي الــدواار التــي  :المنخفضــةال

 .دواار بيت لحمل سلفيت والندر
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .م6001جغرافية الدعم لقائمة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة  لعام ( : 62)شكل 

 
 :جغرافية الدعم لقائمة للمستقلين -ج

م  ال ا ــه و تيجــة الم افســة الكبيــرة بــين 1991بــالرغم مــن فــوز المســتنلين ب ســبة عاليــة فــي ا تنابــات 
حركتــي حمــار وفــت  ا مــر الــذي لــم يــت  للمســتنلين : أكبــر فصــيلين علــى الســاحة الفلســطي ية وهمــا

 .بالحصول على  سب أعلى من ا صوات
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 .م6001ة الدعم للمستقلين حسب المحافظات لعام جغرافي( 66)جدول 
 

 %النسبة المئوية  إجمالي األصوات مستقلين أصوات الدائرة
 19.8 4,716,582 937,103 الضفة الغربية وقطاع غزة

 20.5 2,683,096 550,113 الضفة الغربية
 39.88 172,347 68,728 الندر
 22.1 276,690 61,194 ج ين

 34.3 148,362 50,854 طولكرم
 32.7 16,704 5,472 طوبار
 19.4 533,568 103,611  ابلر
 8.7 49,870 4,345 قلنيلية
 37.3 21,066 7,870 سلفيت

 24.2 350,864 85,192 رام اهلل والبيرة
 14.1 11,793 1,665 أريحا

 40.2 161,580 64,956 بيت لحم
 10.2 940,252 96,226 النليل

 19.03 2,033,486 386,990 قطاع غزة
 8.7 347,470 30,306 شمال غزة

 28.8 977,960 282,059 غزة
 13.4 174,243 23,319 دير البل 
 11.7 381,466 44,836 نان يو ر

 4.2 152,347 6,470 رف 
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 : كالتالي للمستنلينيمكن تنسم الدعم الجغرافي 

ل وتتمثـل (% 70) ا صـوات عـنزيـد فيمـا  سـب توهـي الـدواار التـي  :جـداا  أقاليم الدعم القويـة -6
 . بيت لحم والندر كو مما داارتين تتميزان بتعدد الديا ات فيما بشكل وا   في داارة

 
ل (% 70 - 20)بـين ا صـوات فيمـا وهي الدواار التي تتراوح فيمـا  سـب  :ةالقويأقاليم الدعم  -6

  .سلفيتل طولكرم وطوبارمن داارة  وت م كالً 
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 20 - 60 )بـينا صـوات فيمـا وهـي الـدواار التـي تتـراوح فيمـا  سـب  :ةلمتوسـطأقاليم الـدعم ا -2
 .رام اهلل والبيرةل غزة وج ينل وتشمل داارة (%
 
ل %( 60 -60) وهـي الـدواار التـي تتـراوح  سـب ا صـوات فيمـا بـين :أقاليم الـدعم المنخفضـة -7

 .دواار  ابلرل أريحال دير البل ل نان يو ر والنليل: في كٍل من
 
ل %(60) ــمت الــدواار التــي قلــت  ســبة ا صــوات فيمــا عــن  :أقــاليم الــدعم المنخفضــة جــداا  -5

 .دواار قلنيليةل شمال غزة ورف : وكا ت في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.م6001ع غزة  لعام في الضفة الغربية وقطا للمستقلينجغرافية الدعم ( : 69)شكل 
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 تحليل خريطة الدوائر االنتخابية: خامساا 
 

أو مـا يمكـن أن  طلـد  ((Cartographic Modeling ن اسـتندام ال مذجـة الكارتوجرافيـة 
هـو أحـد الوسـاال الجيـدة للتعـرف علـى الو ـ  ((Composite Maps عليه نرااط الـدليل المركـب 

 :له فيما يليالمركب للدواار اال تنابية وهو ما س تعرن 
 

 :نموذج اتساق الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة
يعـــد التعـــرف علـــى الصـــورة اإلجماليـــة لمـــدت اتســـاد الـــدواار اال تنابيـــة فـــي ال ـــفة الغربيـــة 
وقطا  غزة من ا مور المامة التي ال بد من لفت ال ور لمـال حيـث  ن تحديـد الـدواار للتعـرف علـى 

ومـــدت تحنينـــه فيمـــا والفـــرد بـــين الـــدواار اال تنابيـــة مـــن حيـــث اتســـاقما أو عـــدم  اً أيمـــا حننـــت اتســـاق
 لى  عـادة تحديـد أو ترسـيم بمـدف رفـ  كفـاءة  اتساقمال لمعرفة ما  ذا كا ت الدواار اال تنابية بحاجةٍ 

 ويتطلب و    ماذد االتساد للدواار اال تنابية في ال فة. العملية اال تنابية ومنرجاتما السياسية
 :مراحل أساسية كما يلي ة النيام بعدة  جراءات تشمل ثالثالغربية وقطا  غز 

 
 :اختيار المتغيرات الداخلة في بنا  النموذج: المرحلة األول 

ــدواار اال تنابيــة ومــن ثــم فــجن انتيــار المتغيــرات  تــؤثر العديــد مــن المتغيــرات فــي تحديــد و ــ  ال
. المتغيـرات المـؤثرة فـي تشـكيل الوـاهرة محـل الدراسـةالدانلة في ب اء ال موذد تتطلـب التعـرف علـى 

 :"1"اومن أهم المتغيرات التي يجب  دنالما في ال موذد والمتفاعلة معً 
كلمــا حنــد عــدد الســكان فــي الــداارة قيمــا تتــراوح حــول المتوســط ف. حجــم الســكان فــي الــداارة -6

 .العامل فجن هذا يشير  لى أ ما أقرب اتساقا
 .فأكثر أي السكان في سن اال تناب س ةً (  61 )عمرعدد السكان في فاات ال -6
 . عدد ال انبينل أي عدد السكان المسجلين في سجالت ال انبين -2
والمتغيــرات الســابنة كلمــا حننــت مســتويات حــول المتوســط العــام  مســاحة الــداارة اال تنابيــةل -7

 .فجن هذا يشير  لى زيادة في معدل االتساد
ال يوجـد  -الحو أن الدواار التي تحنـد اتصـاال مسـاحيال وه ا   االتصال المساحي للداارةل -1

فـجن هـذا يع ـي مسـتوت أعلـى مـن االتسـادل فـي حـين أن  -أي مساحة ا نطا  بين أجزااما 
 .ما ا نطا  في االتصال المساحي يشير  لى نلل في تركيب الداارةفيالدواار التي يحدث 

كلمــا زادت  ســبة االســتطالة يعــد وهــي  ســبة طــول الــداارة  لــى عر ــمال و   ســبة االســتطالةل -1
ا بمال   ه يبعدها عن الشكل الم دما الذي يحند أقرب مسافة بـين أطرافمـال ومـن ذلل عيبً 

                                                 
1
.29م،ص45،2001خريطةمصراالنتخابيةمعالتطبيقعلىمحافظةالجيزة،المجلةالجغرافيةالعربية،العدد.ةامحعبدالوهاب
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ثـم فــجن زيادتمـا ســتع ي ُبعـد أطــراف الـداارة عــن مركزهـال فــي حـين  جــد أن ا نفـان ال ســبة 
 .سيعد عامالن  يجابيًا في الدواار اال تنابية

 
 :د األوزان النسبية للمتغيراتتحدي: المرحلة الثانية

ا ول؛ تحديد التباي ـات التـي يحننمـا المتغيـر الواحـد بـين الوحـدات  ينجزأ  لىوت نسم هذه المرحلة 
أمــا الجــزء الثــا ي؛ فمــو تحديــد قيمــة ا وزان ال ســبية لكــل متغيــر مــن المتغيــرات . التوزيعيــة المنتلفــة

 .المشكلة لل موذد الكارتوجرافي
 

ال ســبية للمتغيــرات الســابنة يــتم أواًل الفصــل بــين التباي ــات التــي تتحنــد دانــل كــل  لحســاب ا وزان
متغيــر مــن المتغيــرات الســابنةل وذلــل مــن نــالل المتوســط واال حــراف المعيــاري ومــن نــالل تحديــد 

 :"1"نمر  ناط قط  للبيا ات كما يلي
  اال حراف المعياري+ المتوسط =  نطة النط  ا ولى. 
 صف اال حراف المعياري+ المتوسط = ا ية  نطة النط  الث . 
  المتوسط=  نطة النط  الثالثة. 
  صف اال حراف المعياري -المتوسط =  نطة النط  الرابعة . 
  اال حراف المعياري -المتوسط =  نطة النط  النامسة 

 
 :ومن نالل  ناط النط  السابنة ي تا لدي ا ست فاات يتم جمعما في ثالث فاات كما يلي

تتمثــل فــي النــيم التــي تتــراوح بــين  نطــة النطــ  الثا يــة والرابعــة وهــذه الفاــة تحنــد : ئــة األولــ الف -6
 .أعلى  سبة للتوسط بال سبة للمتغير محل التمثيل

النــيم ا ولــى وهــي النــيم التــي تتــراوح بــين  نطــة النطــ  الثا يــة  :ت ــم مجمــوعتين: الفئــة الثانيــة -6
النـــيم وهـــي التـــي تتـــراوح بـــين  نطـــة النطـــ  الرابعـــة  باإل ـــافة  لـــى مجموعـــة ثا يـــة مـــن. وا ولـــى

 .والنامسةل وهذه الفاة تأتي في الترتيب الثا ي بال سبة للمتغير محل التمثيل
ا بحيــث تشــمل النــيم التــي تزيــد عــن  نطــة النطــ  ا ولــى مثــل النــيم ا كثــر تطرًفــ: الفئــة الثالثــة -2

 .مسةباإل افة  لى النيم التي تنل عن قيمة  نطة النط  النا
 

بعــد ذلـــل يــتم  عطـــاء قـــيم  ســبية للـــدواار التـــي جــاءت فـــي الفاــة ا ولـــى بحيـــث تعبــر عـــن ذلـــل 
عطاء قيم  سبية للدواار التي جاءت في الفاة الثا يةل لتعبر (0.9)المستوتل وقد انتيرت النيمة  ل وا 

جــاءت فــي  ا  عطــاء قــيم  ســبية للــدواار التــيل وأنيــرً (0.6) ل وقــد انتيــرت النيمــة تالمســتو عــن هــذا 
                                                 

1
.29المرجعةابق،ص
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ل ويتم ذلل م  المتغيرات من (0.3)الفاة الثالثةل بحيث تعبر عن هذا المستوتل وقد انتيرت النيمة 
 .ا ول  لى الراب 

 
لـه  أعطيـتوالذي يتمثل في االتصال المساحي للداارة اال تنابيـةل فنـد  المتغير الخامسأما 

أمــا ( 1)تصــاال مســاحيا تامــا النيمــة قيمــا أنــرت  تيجــة لطبيعتــهل بحيــث أنــذت الــدواار التــي تحنــد ا
نسـمت  لـى ل فيمـا حصـلت الـدواار التـي ا (0.5)الدواار التي ا نسمت  لـى جـزأين فنـد أنـذت النيمـة 

 (.0.125)وأنيرا أنذت الدواار التي ا نسمت  لى أربعة أقسام النيمة ( 0.25) أجزاء النيمة  ةثالث
 

ــالمتغير الســادسوفيمــا ينــتص  بة االســتطالةل فنــد تــم التعامــل معــه والــذي يتمثــل فــي  ســ ب
قـــد أنـــذت النيمـــة ( 6.5 )ن الـــدواار التـــي ســـجلت معـــدل اســـتطالة أقـــل مـــن بصـــورة أنـــرتل حيـــث 

ل (0.6)فند أنذت النيمـة ( 2) لى أقل من ( 6.5)ل أما الدواار التي حننت  سبة تتراوح بين (0.3)
 (.0.9) ت النيمة فأكثر فند أنذ (2 )ا الدواار التي حننت معدل استطالةوأنيرً 

 
تتفاوت ا همية ال سبية ودرجة تأثير المتغيرات التي تدنل فـي ب ـاء أي  مـوذدل ومـن ثـم ال 
بــد مــن تحديــد أوزان  ســبية لكــل متغيــر مــن هــذه المتغيــراتل هــذا باإل ــافة  لــى تحديــد طبيعــة تــأثيره 

تلنص الو   النـاامل  ةٍ متشابك لصورةٍ  على الواهرة محل الدراسة سواء بالسلب أو اإليجاب وصوالً 
 (.66)ثم  عطاء ا وزان ال سبية للمتغيرات وتحديد طبيعة تأثيرها طبنا للجدول 

 
 .متغيرات  موذد اتساد الدواار اال تنابية وأوزا ما ال سبية( 66)جدول 

 الوزن النسبي طبيعة المتغير المتغير م
 1.5  يجابي الحجم المتوسط لعدد السكان 1
 1.5  يجابي س ة فأكثر 18ط للسكان الحجم المتوس 2
 1.25  يجابي الحجم المتوسط لل انبين 3
 1.5  يجابي متوسط المساحة 4
 3  يجابي االتصال المساحي للداارة 5
 2 سلبي  سبة االستطالة 1

 المرج  السابد: المصدر





 124 

ل سـبية فـي أما النطوة التالية فمي تحديـد النـيم الموزو ـة للمتغيـرل مـن نـالل  ـرب النيمـة ا
الــوزن ال ســبي للمتغيــر ككــل ومــن ثــم ي ــتا جــدول النــيم الموزو ــة للمتغيــراتل والتــي س ســتندمما فــي 

 .النطوة ا نيرة من ب اء ال موذد
 

 :الربط بين المتغيرات: المرحلة الثالثة
تتصـل عمليــة الـربط بــين المتغيـرات مــن نـالل المعادلــة التـي تشــكل فـي ال مايــة قيمـة الــدليل 

من نالل . والتي سيتم استندامما في التمثيل ال مااي على  موذد اتساد الدواار اال تنابية المدمال
الجـدول السـابد  الحـو أن جميـ  النـيم  يجابيـة فيمــا عـدا المتغيـر ا نيـر ذو النيمـة السـالبةل بالتــالي 

 :تصب  المعادلة كالتالي
 

 (.1م ن )  –( 2م ن  + 1م ن +  4م ن +  6م ن +  6م ن = ) قيمة الدليل المركب 
 .النيمة الموزو ة للمتغير ر=  م ن سحيث 

 

وقد تم تطبيد ال موذد على ا تنابات ال فة الغربية وقطا  غـزة للتعـرف علـى مـدت اتسـاد الـدواار 
م للتعـرف علـى التغيـرات التـي طـرأت علـى 2001م والتجربة اال تنابية الثا يـة 1991اال تنابية عام 
 :الدواار كما يلي

 :م6991انتخابات   -أ
ال ــفة الغربيــة فــي وبتطبيــد النطــوات الســابنة لب ــاء  مــوذد اتســاد علــى بيا ــات الــدواار اال تنابيــة 

 (. 23)جدول  .م1991وقطا  غزة تشكلت النيم ال مااية للدليل المدما لعام 
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ابية في الضفة القيم الموزونة للمتغيرات المكونة لنموذج اتساق الدوائر االنتخ( 64)جدول 
 .م6991الغربية وقطاع غزة سنة 

 

الدائرة 
 االنتخابية

قيمة الدليل  القيم الموزونة للمتغيرات
 المتغير السادس المتغير الخامس المتغير الرابع المتغير الثالث المتغير الثاني المتغير األول المدمج

.16- 3 0635 060.5 0635 0635 الندر  76575 

.16- 3 160 060.5 0635 16.5 ج ين  .6..5 

.06- 3 0635 060.5 0635 16.5 طولكرم  .6175 

.16- 3 0635 3675 16.5 160 طوبار  8685 

.16- 3 160 3675 16.5 16.5  ابلر  7605 

.16- 3 160 1675 160 160 قلنيلية  5685 

.16- 3 160 3675 16.5 16.5 سلفيت  7605 

.16- 3 16.5 1675 160 16.5 رام اهلل والبيرة  .605 

068- 3 160 3675 16.5 16.5 أريحا  .675 

.16- 3 160 060.5 0635 0635 بيت لحم  760.5 

.16- 3 16.5 3675 16.5 16.5 النليل  765 

.16- 3 160 060.5 0635 0635 شمال غزة  760.5 

.16- 3 160 3675 16.5 16.5 غزة  7605 

.16- 3 16.5 060.5 0635 0635 دير البل   .6.75 

.16- 3 160 060.5 0635 0635 ن يو رنا  760.5 

.16- 3 16.5 1675 0635 0635 رف   .63 

 .الجدول من حساب الطالبة: المصدر
 

 :ويالحو تباين الدواار من حيث االتساد وا نسمت  لى ثالثة أقسام كالتالي
ا أكثـر وهي التي تحند أعلى معدالت االتساد بأن قيمـة الـدليل المـدما فيمـ :المجموعة األول  -1

طوبارل  ابلرل سلفيت وغزةل تعد هذه الدواار هي ا ف ـل  :ل وتشمل أربعة دواار هي(7)من
 .وهذه الدواار ال تحتاد  لى  عادة صياغة أساسية.من حيث مستوت اتساقما العام
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وتشمل الدواار التي تحند معدالت اتسـاد متوسـطة  وت حصـر قيمـة الـدليل  :المجموعة الثانية -2
ج ــينل طــولكرمل أريحــال بيــت لحــمل النليــلل  :ل وتشــمل ثما يــة دوااــر هــي(7-1 )المــدما بــين

شــمال غــزةل ديــر الــبل  ونــان يــو رل قــد تحتــاد هــذه الــدواار  لــى بعــن التعــديالت وقــدر مــن 
 . عادة التحديد

 

وهـي مجموعــة الـدواار التـي حننـت أد ــى معـدالت االتسـاد أي قيمـة الــدليل  :المجموعـة الثالثـة -3
ا دلـــت عليـــه النيمـــة ال ماايـــة للـــدليل ا كبيـــرً عـــل هـــذه المجموعـــة تشـــمل ا ـــطرابً ل ول(1 )أقـــل مـــن
وهذه الـدواار تحتـاد  لـى . وتشمل أربعة دواار هي قلنيليةل رام اهلل والبيرةل الندر ورف . المدما

 . عادة صياغة بالكامل فمي تشمد الكثير من اال طرابات

 

ال فة الغربية وقطا  غزة بحاجة  لى  عادة  ورل اال تنابية في  ةمما سبد يت   أن نريطة الداار 
 .لتحند مستوت أف ل من المو وعية ا مر الذي ي عكر على ب ية ال وام السياسي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م6991نموذج اتساق الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة (: 40)شكل 
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 :م6001انتخابات  -ب
م ســ الحو الفــرد الكبيــر فــي المنــرد 2001ة اال تنابيــة الثا يــة عــام بتطبيــد ال مــوذد علــى التجربــ

  .ال مااي لل موذد
القيم الموزونة للمتغيرات المكونة لنموذج اتساق الدوائر االنتخابية في الضفة ( 61)جدول 

 .م6001الغربية وقطاع غزة سنة 

 الدائرة االنتخابية
 القيم الموزونة للمتغيرات

قيمة الدليل 
المتغير  المدمج

 األول
المتغير 
 الثاني

المتغير 
 الثالث

المتغير 
 الرابع

المتغير 
 الخامس

المتغير 
 السادس

 56.75 .16 3 160 16375 160 16.5 الندر

 6375. .16 3 160 16375 0635 0635 ج ين

 563.5 .06 3 160 16375 16.5 0635 طولكرم

 561.5 .16 3 160 16375 16.5 16.5 طوبار

 560.5 .16 3 160 16375 0635 160  ابلر

 561.5 .16 3 160 16375 16.5 160 قلنيلية

 6575. .16 3 160 16375 16.5 16.5 سلفيت

 560.5 .16 3 160 16375 0635 0635 رام اهلل والبيرة

 36375 068 3 160 16375 16.5 16.5 أريحا

 6375. .16 3 160 16375 0635 0635 بيت لحم

 60.5. .16 3 160 16375 16.5 16.5 النليل

 6375. .16 3 160 16375 0635 0635 شمال غزة

 6575. .16 3 160 16375 16.5 16.5 غزة

 6.75. .16 3 160 060.5 0635 0635 دير البل 

 560.5 .16 3 160 16375 160 0635 نان يو ر

 560.5 .16 3 160 16375 0635 0635 رف 

 الجدول من حساب الطالبة: المصدر
 

 :حو تباين الدواار من حيث االتساد وا نسمت  لى ثالثة أقسام كالتالييال
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وهي التـي تحنـد أعلـى معـدالت االتسـاد أي قيمـة الـدليل المـدما أكثـر مـن  :المجموعة األول  -6
ج ــينل  ــابلرل رام اهلل والبيــرةل بيــت لحــمل شــمال غــزةل ديــر  :ل وتشــمل ثما يــة دوااــر هــي(5.9)

وهــذه .هــذه الــدواار هـي ا ف ــل مــن حيــث مسـتوت اتســاقما العــام الـبل ل نــان يــو ر ورفـ ل تعــد
 .الدواار ال تحتاد  لى  عادة صياغة أساسية

 
 )قيمـة الـدليل بــين يد معـدالت اتسـاد متوسـطة أوتشـمل الـدواار التـي تحنــ :المجموعـة الثانيـة -6

ل وتشــمل ســت دوااــر هــي طوبــارل طــولكرمل قلنيليــةل ســلفيتل النــدر وغــزةل قــد (5.9 - 7.5
 .حتاد هذه الدواار  لى بعن التعديالت وقدر من  عادة التحديدت

 
وهـــي مجموعـــة الـــدواار التـــي حننـــت أد ـــى معـــدالت االتســـاد أي أقـــل مـــن  :المجموعـــة الثالثـــة -2

. ل ولعــل هــذه المجموعــة تشــمل ا ــطرابا كبيــرا دلــت عليــه النيمــة ال ماايــة للــدليل المــدما(7.5)
هذه الدواار تحتاد  لى  عادة صياغة بالكامل فمي تشـمد و . أريحا والنليل :وتشمل داارتين هما

 .الكثير من اال طرابات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م6001نموذج اتساق الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة (: 46)شكل 
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 :م س الحو التالي2001م م   موذد عام 1991ع د منار ة  تيجة ال موذد لعام و 
ذات معــدالت اتســاد عاليــة ولــم تبــد ســوت دااــرة  ــابلر فــي هــذه  دوااــر :المجموعــة األولــ  -أ 

 .المجموعة وا تنلت عدة دواار من مستويات أد ى  لى هذه المجموعة

دوااـر ذات معـدالت اتسـاد متوسـطة وا تنلـت  لـى هـذه المجموعـة دوااـر  :المجموعة الثانيـة -ب 
 .من مستويات أعلى وأد ى من حيث قيمة  موذد االتساد

دوااـر ذات معـدالت اتسـاد أد ـى و ـمت هـذه المجموعـة دااـرتين كا تـا  :الثـةالمجموعـة الث -د 
 .في مستويات متوسطة من حيث قيمة  موذد االتساد

 

ال بـد أن ت طلـد م ـه عمليـة  ي  امبـد  ن تحديد أسر مو ـوعية لتحديـد الـدواار اال تنابيـة هـو أسـارك 
ــدواار اال تنابيــة عــادة ال وــر فــي . ب ــاء نريطــة مو ــوعية لل  نريطــة الــدواار اال تنابيــة هــو أمــرك وا 

علـى فتـرات زم يـة متوسـطةل لتج ـب أي ا ـطراب فـي عمليـة التصـويت أو بعيـدة بحيـث ال  مطلوبك 
 .تواكب التطورات في التطور العمرا ي
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 :ي المجلس التشريعيتمثيل المحافظات ف: اا دسسا
م  ــتا عــن ذلــل انــتالف فــي 6991م ع ــه فــي عــام 6001 تيجــة النــتالف ال وــام اال تنــابي عــام 

توزي  مناعد المجلر التشريعي وبمنار ة  جمالي المناعد التي حصلت عليما كل داارة ا تنابية على 
يمـا رام اهلل والبيـرة ثـم حدة بعد احتساب عدد المناعد المنصصـة للنـواام سـ جد أن ه ـال دااـرة غـزة تل

 .النليل هي ا على من حيث  صيبما من  جمالي مناعد المجلر التشريعي

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

رام هللاسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين

والبيرة

شمالالخليلبيت لحمالقدسأريحا

غزة

ديرغزة

البلح

خان

يونس

رفح

الدائرة االنتخابية

عد
قا
لم

 ا
ي

مال
ج
ا

 
 .م6001التوزيع الجغرافي إلجمالي المقاعد حسب الدائرة االنتخابية النتخابات ( 11)شكل 

 
ـــم  ـــه يكـــن مـــن نـــالل الشـــكل الســـابد  ســـتط  النـــول أن ال وـــام اال تنـــابي ل ـــ  مالامـــًا    يمثـــل جمي

المحافوات ب اء على عدد السكان أو حتى مساحتما فكان ال وام اال تنابي للدواار هو ا مثـل   ـه 
ي   في عين االعتبار كاًل من المساحة وعدد السكان للداارة فال يكون لداارة عدد مناعد أعلى من 

 .ا نرت وتتساوت في التمثيل
 

 الكشف عن التزوير الجغرافي:سابعاا 
ــ ة فــي تنســيم الــدواار اال تنابيــة يبعــد الشــبمات عــن صــا   قــرار التنســيم العــام  ن تحنيــد العدال

للــدواار اال تنابيــةل ويجعــل تنســيمه أكثــر مو ــوعيةل وقبــوال لــدت جميــ  ا طــراف المشــتركة فــي العمليــة 
وه ال طرينتان يمكـن تطبينممـا للكشـف عـن التحيـز والتزويـر الجغرافـي النـاص بـالت ويم . "1"اال تنابية

 :كا ي للدواار اال تنابيةالم
 
 

                                                 
1
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المقاعد % حركة التحرير الوطني الفلسطيني حزب الشعب الفلسطيني حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

 :الطريقة األول  -6
يمكن فحص نريطة الدواار اال تنابية في الدولة  للكشف عما  ذا كا ـت ه ـال دوااـر ا تنابيـة 

ولتسميل هذا الفحص يجب أن تصاحب النريطة . حدودها شديدة اال ث اء وااللتواء  سباب غير معنولة
يا ــات والمعلومـات والنــرااط عــن الموـاهر الطبيعيــةل وشــبكات التـي تو ــ  الــدواار اال تنابيـة بعــن الب

 ."1"ال نل من طردل وعن مراكز االستنرار الريفية والح رية وأحجامما
 

 :الطريقة الثانية -6
يســتطي  الجغرافــي الكشــف عــن اال حرافــات المكا يــة للــدواار اال تنابيــة  ــمن هــذه الطرينــة مــن نــالل 

 : تبا  النطوات التالية
 .عن كل منعد جرت عليه الم افسة( ما)سبة ا صوات التي حصل عليه حزب حساب   (6
 (.ب اء على ال سبة الماوية لألصوات)ترتيب المناعد في صورة ت ازلية  (6
 ."2"التمثيل البيا ي لما سبد (2

 
 

 م6991نمط التصويت لعام ( 41)شكل 
 

ي ي وحــزب االتحـــاد مــن جبمـــة ال  ــال الشــعبي الفلســـط ه ــال تنــارب  ســـبي لمــا حصــلت عليـــه كــلك 
ف جـد وجـود   (فـت )الديمنراطي الفلسطي ي وحزب الشعب الفلسطي يل أما حركـة التحريـر الفلسـطي ي 

 .تحيز لصالحما

                                                 
1
773،ص1997الجغرافياالسياةية،منظورمعاصر،مكتبةاالنجلوالمصرية،.الديبمحمد
2
773المرجعالسابقنفسه،ص.







 132 

2006

0

50

100

150

200

250

300

350

400

12345678910111213141516

المقاعد المتنافس عليها مرتبة تنازليا %

%
ة 

سب
كت

م
 ال

ت
وا

ص
أل
 ا
بة

س
ن

المقاعد % قائمة التغيير واإلصالح قائمة حركة فتح الجبهة الشعبية

 
 م6001نمط التصويت لعام ( 42)شكل 

 
ه ــال تنــارب  ســبي لصــال  قاامــة الجبمــة الشــعبية بي مــا ه ــال تحيــز لصــال  قاامــة كــل مــن التغييــر 

 ال أن هـــذا االســـت تاد ال يؤنـــذ بعـــين االعتبـــار  ن الـــدواار اال تنابيـــة تـــم . واإلصـــالح وحركـــة فـــت 
 .تحديدها ب اء على الحدود اإلدارية لكل محافوة

 
 :الطريقة الثالثة -4

مـن  جمـالي مناعـد ( مـا)ويتم فيما قيار الفرد بين ال سب الماوية للمناعد التـي حصـل عليمـا حـزب 
يــة لألصــوات لــ فر الحــزب فــي  فــر الــدورة اال تنابيــةل فلــو حصــل البرلمــان ومنار تمــا بال ســبة الماو 

مــن ا صــوات كــان  (%50 )مــن المناعــد و (%40 )مــن المناعــد وعلــى (%50 )علــى( مــا)حــزب 
 ."1"ذلل تحيزًا  ده

 
 .ولمعرفة واق  اال حراف المكا ي في الدواار اال تنابية لكل من ال فة الغربية وقطا  غزة 

 
 
 

                                                 
1
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النحرافات المكانية لألحزاب السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة واقع ا(  62)جدول 
 .م6991النتخابات 
 

 اسم الحزب
 األصوات المقاعد

 الفرق بينهما
 % عددال 1% عددال

 17.81 - 57.51 2020201 39.7 35 مستنل

 25.9 30.9 1085593 56.8 50 (فت )حركة التحرير الوط ي الفلسطي ي 

 2.93 - 2.93 102830 0 0 (حشف)طي ي حزب الشعب الفلس

 1.15 - 2.25 179058 1 االاتالف الوط ي الديمنراطي

 0.94 - 2.04 171672 1 (فدا)حزب االتحاد الديمنراطي الفلسطي ي 

 0.54 - 1.64 157516 1 كتلة الحرية واالستنالل

 0 0.74 26034 0 0 جبمة ال  ال الشعبي الفلسطي ي

 0 0.65 22810 0 0 (النيادة المؤقتة)ربية جبمة التحرير الع

 0 0.35 12285 0 0 حركة ال  ال اإلسالمي

 0 0.24 8391 0 0 (كتااب ا قصى)حركة الجماد اإلسالمي 

 0 0.19 6831 0 0 الكتلة الوط ية المستنلة

 0 0.19 6584 0 0 كتلة المستنبل

 0 0.11 3919 0 0 (جتف)جبمة التحرير الفلسطي ية 

 0 0.07 2658 0 0 كة الوط ية للتغيير الحر 

 0 0.07 2635 0 0 (المد)التجم  الوط ي الفلسطي ي 

 0 0.06 2230 0 0 حزب البعث العربي االشتراكي

 0 0.05 1707 0 0 الكتلة الوط ية التندمية

 لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
 
صـوات و سـبتما وعـدد المناعـد و سـبتما ا  دم حسـب عـد1991ت   ل ا ال تااا ال مااية ال تنابـات ت

 :يمك  ا استنالص ا مور التاليةو لكل حزب 
ــــى  -1 ــــى  (%39.7)حصــــل المســــتنلون عل مــــن ( % 57.51)مــــن المناعــــدل منابــــل حصــــولمم عل

ل وهــــذا يــــدل علــــى تشــــتت ( %17.81 )ا صــــواتل وه ــــا يبــــرز ل ــــا وجــــود تحيــــز  ــــدهم بحــــدود
ا حــــرممم مــــن التمثيــــل الم اســــب فــــي المجلــــر ا صــــوات و ــــياعما فــــي الــــدواار اال تنابيــــة ممــــ

 .التشريعي
                                                 

1
النسبةالمئويةمنحسابالطالبة
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مــــن  (%30.9)مــــن المناعــــدل منابــــل حصــــولما علــــى ( % 51.8 )حصــــلت حركــــة فــــت  علــــى  -2
أي أن التنسـيمة  (%25.9 )ا صوات ا مر الذي يدل على وجود تحيز جغرافـي لصـالحمم بواقـ 

 اً تعتبــر حركــة فــت  جــزء كــان تنــدم حركــة فــت  وكــون مــن أقــر التنســيمة هــي م ومــة التحريــر التــي
 .م ما

مــــن  (%2.25)مــــن المناعــــدل منابــــل  (%1.1 )حصــــل االاــــتالف الــــوط ي الــــديمنراطي علــــى  -3
ا صـــواتل ا مـــر الـــذي يشـــير  لـــى وجـــود تحيـــز وا حـــراف مكـــا ي  ـــدهل ممـــا أدت  لـــى تشـــتيت 

 .ريعيأصواته و ياعما بين الدواار اال تنابية مما حرمه من التمثيل الم اسب في المجلر التش

 (%2.04)من المناعدل منابـل (%1.1 )على( فدا)حصل حزب االتحاد الديمنراطي الفلسطي ي  -4
فكــان التحيــز أي ــا  ــده وذلــل  تيجــة تشــتت ا صــوات التــي  (%0.094)مــن ا صــواتل بفــارد 

 .حصدها

مـن المناعـد  (%1.1)كان ا مر كذلل فيما يتعلد بكتلة الحرية واالسـتنالل التـي حصـلت علـى  -5
 .من ا صوات فكان التحيز  دها (%1.14 )منابل

 
 :م6001االنحرافات المكانية النتخابات ( أ

بتطبيــد الطرينــة الثالثــة فــي الكشــف عــن التزويــر الجغرافــي ال تنابــات المجلــر التشــريعي الثــا ي 
لمحاولة التعرف ما  ذا كان ه ال تحيز لصال  قاامة ا تنابية على حساب النواام ا نرتل س جد 

 : يما يل
  
 :انتخابات الدوائر: أوالا 

مـــن ا صـــوات فـــازت بالمنابـــل ب %( 70.9)حصـــلت قاامـــة التغييـــر واإلصـــالح حصـــلت علـــى 
ـــى ( 75) منعـــدًا ( 67)مـــن ا صـــوات  وفـــازت ب%( 25.7)منعـــدًال بي مـــا حركـــة فـــت  حصـــلت عل

م يكـــن بي مـــا لـــ%( 7.6)وتومــر هـــذه ال تـــااا وجــود تحيـــز لصـــال  قاامــة التغيـــر واإلصـــالح بمنــدار 
 .التحيز لصال  حركة فت 

 
 :انتخابات القوائم -ثانياا 

مــــن %( 44.4)أمــــا فــــي النــــواام فكــــان ا مــــر منتلفــــًا حيــــث فــــازت قاامــــة التغييــــر واإلصــــالح ب 
مـن المناعـد ولـم تنتلـف كثيـرًا ع مـا حركـة فـت  التـي حصـلت %( 43.9)ا صوات وحصلت علـى

اعـد فكـان التحيـز لصـال  قاامـة التغييـر مـن المن%( 42.4)من ا صوات منابـل %( 41.4)على 
 .واإلصالح
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واقع االنحرافات المكانية لألحزاب السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة النتخابات ( 61)جدول 
 .م حسب مقاعد الدوائر االنتخابية6001

 القائمة
الدوائر مقاعد  األصوات 

 الفرق بينهما
 % عددال % عددال

 0.5- 44.4 440409 43.9 29 حقاامة التغيير واإلصال

 1 41.4 410554 42.4 28 قاامة حركة فت 

 0.5 4 42101 4.5 3 قاامة الشميد أبو علي مصطفى

 0 3 28973 3 2 قاامة البديل

 0.4 2.6 26909 3 2 قاامة فلسطين المستنلة

 0.7 2.3 23862 3 2 قاامة الطريد الثالث

 0 1 7127 0 0 قاامة الحرية والعدالة االجتماعية

 0 0.42 4398 0 0 قاامة الحرية واالستنالل

 0 0.3 3011 0 0 قاامة الشميد أبو العبار

قاامة االاتالف الوط ي للعدالة 
 والديمنراطية

0 0 1806 0.2 0 

 0 0.16 1723 0 0 قاامة العدالة الفلسطي ية

 .الجدول من حساب الطالبة: المصدر
 

 مــــن المناعــــدل منابــــل حصــــولما علــــى (%43.9)ى علــــحصــــلت قاامــــة التغييــــر واإلصــــالح  -1
 .من ا صوات (44.4%)
مــن  (%41.4)مــن المناعــدل فيمــا حصــلت علــى (%42.4)علــى حصــلت قاامــة حركــة فــت   -2

 . داري ا صوات  تيجة أن تنسيم الدواار

 مـن ا صـواتل بتحيـز (%4 )مـن المناعـدل فيمـا (%4.5 )الشميد أبـو علـي مصـطفىقاامة  -3
 .(%0.5) لصالحما بمندار

مــن المناعــد منابــل %( 3)كــل مــن قاامــة فلســطين المســتنلة والطريــد الثالــث حصــلتا علــى  -4
فلـم يحصـلوا علـى تمثيـل كبيـر  على التوالي أي أ ه حصل تشـتيت لألصـوات (%2.3ل 2.12

 .في المجلر التشريعي

من ا صوات أي ال % 3من المناعد منابل حصولما على % 3قاامة البديل حصلت على  -5
 .يز بال سبة لمايوجد تح
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 مخرجات صناديق االقتراع تحليل :خامسالفصل ال

 .م2001 البطاقات البي اء -

 .م2001البطاقات الباطلة  -

 .م2001 – 1991الغياب   -

 .م2001 -1991ا صوات الممدرة   -

 .العالقة بين معدالت ا مية ومنرجات ص اديد االقترا  -
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 تحليل مخرجات صناديق االقتراع

 صـ دود االقتـرا  تأوراد دنلـ درال وجـود  مـ  يجة التصويت لصـال  أي مرشـ  تنتلف  ت
ليســــت صــــحيحة بشــــكٍل تــــام ولكــــن ال بــــد مــــن وجــــود أوراد لــــم يــــتم االلتــــزام فيمــــا بعــــدد المرشــــحين 
المنصصــين لتلــل الــداارة أو الناامــة أو أن بعــن ال ــانبين جــاؤوا فنــط لــإلدالء بــأوراد بي ــاء وقــد 

مم بـــأيا مـــن المرشـــحين ورغبـــتمم فـــي  فـــر الوقـــت بالمشـــاركة فـــي عمليـــة ي ـــتا ذلـــل مـــن عـــدم ق ـــاعت
 .االقترا  والذي يعد  شكاًل من أشكال المعار ة اإليجابية

 
تتبــاين أشــكال المناطعــة  ي ا تنابــات فم مــا مــا ي ــتا عــن امت ــا  تلــل الفاــة عــن التســجيل 

رف ب ســب الغيــاب وهــي شــكل مــن لالقتــرا  أو التســجيل ومناطعــة عمليــة االقتــرا  في ــتا ع مــا مــا يعــ
 .أشكال المعار ة السياسية أو عدم االهتمام وااللتزام بممارسة الديمنراطية

 
ت تا عن عملية االقترا  وفرز ا صوات وجود عدد من المرشحين الـذين لـم يحصـلوا علـى  

تــم   ســبة الحســم التــي تــؤهلمم للحصــول علــى منعــٍد فــي المجلــر التشــريعي وبالتــالي فتلــل ا صــوات
اعتبارها على أ ما أصـوات ممـدرة لـم تمكـن الممثـل الـذي انتـاره فاـة مـن الشـعب مـن الحصـول علـى 
تمثيــل لمــم فــي المجلــر وهــو ا مــر الــذي يع ــي أن المرشــحين الفــاازين فــي المجلــر ال يمثلــوا الكــل 

 .بال سبة لل انب الفلسطي ي فمم جزء
 

 تــااا التصـــويت مــن عــدة محـــاور وب ــاء علــى مــا ســـبد ســيتم دراســة الع اصـــر المــؤثرة فــي 
ـــ 2001البطاقــات البي ــاء : المحــور ا ولكالتــاليل  م لعــدم 1991م ولــن يــتم دراســتما ال تنابــات ال

و  1991 سـب الغيـاب  :المحـور الثالـثمل 2001البطاقـات الباطلـة : المحـور الثـا يتوفر البيا ـاتل 
ــــم منار تمــــال 2001 ــــم 2001و  1991ا صــــوات الممــــدرة : المحــــور الرابــــ م ومــــن ث مل فــــي حــــين ت

لمعرفـــة هـــل يوجـــد عالقـــة بـــين معـــدالت ا ميـــة ومنرجـــات صـــ اديد  :المحـــور النـــامر تنصـــيص
  .  االقترا

 
 :انتخابات القوائم: أوالا 

 

العالمـات التـي مـن الممكـن االسـتفادة م مـا فـي معرفـة  تحد البي اء والباطلة  لبطاقاتتعتبر ا
ا علــى أ مــا مؤشــر علــى عــدم فمــم آلليــة وتؤنــذ أيً ــ ل تنابــات ذا مــا كــان ه ــال معار ــة  سياســية لال

اال تناباتل وبالتالي فند تم تنصيص هذا الجزء لدراسة هذه ا وراد ولكن عدم وجود بيا ات ع ما لعام 





 138 

فنــط وســيتم تنســيمما  لــى جــزأين جــزء نــاص  2001أدت  لــى دراســتما لعــام   جماليــةٍ   ال بصــورةٍ  1991
 .زء اآلنر يتعلد با تنابات الدوااربا تنابات النواام والج

 
ع د ال ور  لى  سبة ا وراد الصحيحة فـي كـل مـن ا تنابـات النـواام والـدواار ُيالحـو انـتالف 

فـي دااـرة بيـت لحـم و (93.4)بي ممـا ففـي الحالـة ا ولـى  جـد أن  سـبة ا وراد الصـحيحة ا حصـرت بـين
فـي دااـرة  (%91.71)لـدواار فال سـب كا ـت بـين أما فيمـا يتعلـد با تنابـات ا. في داارة غزة  (91.1%)

 .في داارة النليل (%94.39)رام اهلل والبيرة و 
 

 

 :6001الصحيحة النتخابات القوائم  للبطاقاتالتوزيع الجغرافي ( 62)جدول 

 الصحيحة البطاقات عدد المقترعين عدد الناخبين المسجلين الدائرة االنتخابية
 %النسبة المئوية  العدد

 92.72 21,266 76,001 71,270 الندر
 97.06 77,517 79,267 606,117 ج ين

 97.27 56,575 55,761 72,270 طولكرم
 97.99 61,107 67,779 60,775 طوبار
 95.66 91,767 602,216 669,279  ابلر
 97.79 65,771 67,650 22,706 قلنيلية
 95.67 66,611 66,627 61,176 سلفيت

 95.9 79,776 12,652 601,016 يرةرام اهلل والب
 97.55 66,111 66,221 61,072 أريحا

 92.76 71,056 56,725 19,660 بيت لحم
 97.75 667,627 626,066 611,057 النليل

 95.52 71,666 79,775 91,525 شمال غزة
 91.59 626,197 621,556 677,279 غزة

 95.61 10,561 12,526 79,056 دير البل 
 95.66 79,711 12,719 602,271  رنان يو 

 97.79 56,716 57,716 15,167 رف 
 91.01 990,411 6,036,363 6,116,191 المجموع

 .لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
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وبالتـالي  السياسـية علـى المعار ـة ادول العـالم المتندمـة مؤشـرً فـي البي اء  لبطاقاتتعتبر ا
 .بي اء دون انتيار أي من المرشحين بطاقاتسية ولكن يندم يلجأ ال انب  لى المشاركة السيا

 
 :البيضا  البطاقات -أ

هي تلل البطاقات التي لم تحمل أي  شارة تدل على انتيار ال انب لشنص أو عدة اشناص 
ليمثلوه في المجلر ويالحو تباين التوزي  الجغرافي لتلل البطاقاتل حيث بل  المتوسط الحسابي 

 .وتباين توزيعما على الدواار اال تنابية بطاقة 1,355لما 
 

 :م6001في انتخابات القوائم  والباطلة البيضا  لبطاقاتالتوزيع الجغرافي ل( 62)جدول 

 الدائرة االنتخابية
 البطاقات الباطلة البطاقات البيضا 

 %النسبة المئوية  العدد %النسبة المئوية  العدد
 2.05 6,650 2.56 6,777 الندر
 2.76 6,707 6.51 6,079 ج ين

 2.27 6,112 6.26 6,690 طولكرم
 6.99 562 6.06 256 طوبار
 6.71 6,171 6 6,019  ابلر
 2.17 6000 6.17 506 قلنيلية
 6.29 526 6.22 569 سلفيت

 6.67 6,101 6.92 6,107 رام اهلل والبيرة
 2.59 772 6.11 669 أريحا

 6.71 6,766 2.16 6,916 بيت لحم
 6.11 2,717 6.27 2,607 نليلال

 6.1 6,622 6.17 6,220 شمال غزة
 6.62 6,907 6.61 6,752 غزة

 2.06 6,961 6.72 6,091 دير البل 
 6.97 6,796 6.1 6,566 نان يو ر

 2.96 6,669 6.1 176 رف 
 6.11 69,117 6.04 66,141 المجموع

 لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
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البطاقات البيضاء المتوسط

 : لى ب اء على تباي ما بال سبة للمتوسط الحسابيواار اال تنابية يمكن تنسم الد 
 (61)جدول  .الندرل ج ين وبيت لحموشملت داارة  :ذات نسب أعل  من المتوسطدوائر  -6
 .طولكرمل طوبارل  ابلر وسلفيت: الدواار التالية  مت :المتوسط ذات نسب تساويدوائر  -6

 (61)جدول 
كما في داارة قلنيليةل رام اهلل والبيرةل أريحـال النليـلل شـمال  :المتوسطدوائر ذات نسب أقل من  -1

 (61)جدول . غزةل غزةل دير البل ل نان يو ر ورف 

 

في الضفة الغربية وقطاع غزة يضا  الب بطاقاتالمقارنة المتوسط الحسابي مع نسب (: 41)شكل 
 م6001اقتراع القوائم  بطاقاتمن 

. 
 :البطاقات الباطلة -ب

هــي ا صــوات التــي ال تحتســب فــي عمليــة عــد وفــرز (: غيــر الصــحيحة)الباطلــة  لبطاقــاتا
ا صــوات بســبب ارتكــاب ال انــب لنطــأ مــا فــي تعباتمــا ممــا يجعــل مــن الصــعب تحديــد نيــاره بــين 
منتلــف المرشــحين أو ا حــزابل كــأن يؤشــر عليمــا لصــال  عــدد مــن المرشــحين يفــود عــدد الممثلــين 

 ."1" تنابية على سبيل المثالالمحددين عن داارته اال
 

مــوزعين  (69,117)الباطلـة الناصـة با تنـاب النـواام  بطاقــاتبلـ  مجمـو  ال 6001وفـي ا تنابـات 
 .صوت 6,117بمتوسط حسابي  على الدواار اال تنابية

                                                 
1
.220واالنتخابات،السويد،صللديمقراطيةالدوليةالمؤةسةاالنتخابية،دليلالنظمأشكالنرجمةأيمنأيوب،.رينولدزأندرو
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البطاقات الباطلة المتوسط

ويمكن تنسيم الدواار من حيث توزي  البطاقات الباطلة ب اء على تباي ما عن المتوسط الحسابي 
 : لى
 .ج ينل طولكرمل قلنيليةل أريحا ورف وشملت داارة  :ذات نسب أعل  من المتوسطوائر د -6

 (61)جدول 
الندرل طوبارل النليلل دير البل  : الدواار التالية  مت :المتوسط ذات نسب تساويدوائر  -6

 (61)جدول  .ونان يو ر
م اهلل والبيـرةل بيـت لحــمل كمـا فـي دااــرة  ـابلرل سـلفيتل را :دوائـر ذات نسـب أقـل مــن المتوسـط -1

 (61)جدول . شمال غزة وغزة

الباطلة في الضفة الغربية وقطاع غزة  بطاقاتالمقارنة المتوسط الحسابي مع نسب (: 42) شكل
 م6001اقتراع القوائم  بطاقاتمن 

 
 :انتخابات الدوائر: ثانياا 

د يت اســب  لــى أنــرت حيــث تــم تنصــيص عــدد مــن المناعــ انتلـف عــدد المرشــحين مــن دااــرةٍ 
طلـــب ا مـــر مـــن ال انـــب انتيـــار عـــدد معـــين مـــن تمـــ  عـــدد ســـكان كـــل دااـــرة علـــى حـــدة وبالتـــالي ت

 لـــى وجـــود أوراد آثـــر أصـــحابما  المرشـــحين وأي زيـــادة فـــي االنتيـــار اعتبـــرت الورقـــة باطلـــة   ـــافةً 
 .نأصوات  ااعة لم يستفد م ه المرشحو االقترا  ولكن بأوراد بي اء وتعتبر هذه 

 :راسة هذه ا وراد من بين أوراد اقترا  الدواارفيما يلي د
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 :األوراق الصحيحة -أ
ع ــد ال وــر  لــى عــدد ال ــانبين المســجلين فــي الــدواار اال تنابيــة وعــدد المنتــرعين ســ جد أن 

فــي ا رقــام بال نصــان كمــا هــو الحــال ع ــد منار ــة عــدد المنتــرعين مــ  عــدد  اً وا ــح اً ه ــال انتالفــ
ــة  اً وا ــح اً كــان الحــال فــي أوراد اقتــرا  النــواام فلــن  جــد انتالفــالبطاقــات الصــحيحة فكمــا  فــي حال

 (.29جدول . )بطاقات الدواار
 

التوزيع الجغرافي لنسب بطاقات االقتراع الصحيحة الخاصة بانتخابات الدوائر ( 69)جدول 
 :م6001

 

 عدد المقترعين عدد المسجلين الدائرة االنتخابية
 البطاقات الصحيحة

 النسبة العدد
 95.17 29206 76001 71270 القدس
 95.1 75126 79267 606117 جنين
 91.07 52529 55761 72270 طولكرم
 95.51 61701 67779 60775 طوباس
 91.22 99576 602216 669279 نابلس
 95.11 61661 67650 22706 قلقيلية
 95.12 66260 66627 61176 سلفيت

 91.76 10765 12652 601016 رام اهلل والبيرة
 95.57 66711 66221 61072 أريحا
 91.56 79176 56725 19660 بيت لحم
 97.29 662117 626066 611057 الخليل

 91.29 71191 79775 91525 شمال غزة
 91.77 626725 621556 677279 غزة

 95.1 10116 12526 79056 دير البلح
 95.92 10279 12719 602271 خان يونس

 91.25 56775 57716 15167 رفح
 91.91 6000631 6036363 6164603 المجموع

 .لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
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 :البطاقات البيضا  -ب

في شمال غـزة ويالحـو أ مـا  (%0.5 )في داارة دير البل  و (%1.91)تراوحت  سبة البطاقات بين 
 ســبة البطاقــات البي ــاء فــي النــواام منار ــة مــ  ا تنابــات النــواام حيــث بلغــت   ســبة م نف ــة جــداً 

ا مـر الـذي يمكـن تفسـيره بـأن ال انـب % 1,04بي ما البطاقات البي ـاء فـي الـدواار بلغـت % 2,08
 لـى التوزيـ  الجغرافـي ( 30)ل ويشير الجـدول الفلسطي ي متمسل ب وام الدواار ويف له على النواام 

 :للبطاقات البي اء
 

 :م6001النتخابات الدوائر والباطلة بطاقات البيضا  التوزيع الجغرافي لل( 40)جدول 

 
 البطاقات الباطلة البطاقات البيضا 

 %النسبة المئوية  العدد %النسبة المئوية  العدد
 6.17 6615 6.26 529 الندر
 2.6 6521 6.6 950 ج ين

 6.16 6710 6.26 769 طولكرم
 2.07 526 6.21 676 طوبار
 6.19 6771 0.91 6066  ابلر
 6.26 122 6.1 796 قلنيلية
 6.17 511 6.52 276 سلفيت

 6.67 6116 6.05 171 رام اهلل والبيرة
 6.71 276 6.19 609 أريحا

 6.61 6662 6.26 116 بيت لحم
 7.51 5977 6.07 6217 النليل

 2.66 6779 0.5 291 شمال غزة
 2 7097 0.52 769 غزة

 6.69 6755 6.96 6665 دير البل 
 2.61 6726 0.16 179 ن يو رنا
 6.12 6570 0.16 771 رف 

 2 26615 6.07 60192 المجموع
 .لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 :يمكن تنسيم الدواار اال تنابية  لىوب اء عليه  116بل  المتوسط الحسابي للبطاقات البي اء 
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البطاقات البيضاء المتوسط 

لندرل طولكرملطوبارل قلنيليةل ا: وت م كاًل من داارة:دوائر ذات نسب أعل  من المتوسط -6
 .سلفيتل أريحال بيت لحم ودير البل 

 .تمثلت في داارة ج ين :دوائر ذات نسب تساوي المتوسط -6
شملت داارة  ابلرل رام اهلل والبيرةل النليلل شمال غزةل  :دوائر ذات نسب أقل من المتوسط -1

 .غزةل نان يو ر ورف 

في الضفة الغربية وقطاع غزة  يضا الب بطاقاتالمع نسب  مقارنة المتوسط الحسابي(: 42) شكل
 .م6001الدوائراقتراع  بطاقاتمن 

 
 :البطاقات الباطلة -ج

 كما كان الحال في بطاقات اقترا  النواام  جـد  فـر الحالـة فـي ا تنابـات الـدواار وهـو أمـرك  
 الحـو الفـرود الجغرافيـة  و ال بد من تفاديه في أي ا تنابات قادمـة بالمزيـد مـن التوعيـة اال تنابيـةل

 .  هذه البطاقاتيلتوز 
 

 :ب اء على موقعما من المتوسط الحسابي  لى م الدواار اال تنابيةييمكن تنس
تمثلت في داارة ج ينل طوبارل النليلل شمال غزةل : دوائر ذات نسب أعل  من المتوسط -6

ذات طاب  ريفي ما عدا  غزة ونان يو ر ويرج  السبب في ذلل  لى كون غالبية هذه المحافوات
 (20)جدول  .داارة غزة

 (20)جدول  .كما في داارة الندرل أريحا ورف  :دوائر ذات نسب تساوي المتوسط -6
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البطاقات الباطلة المتوسط

وت م داارة طولكرمل  ابلرل قلنيليةل سلفيتل رام اهلل : دوائر ذات نسب أقل من المتوسط -2
 (20)جدول  .والبيرةل بيت لحم ودير البل 

 

في الضفة الغربية وقطاع غزة  اطلةالب بطاقاتالتوسط الحسابي مع نسب مقارنة الم(: 49)شكل 
 م6001الدوائراقتراع  بطاقاتمن 

 
 :في االنتخابات التشريعيةالغياب : ثالثاا 

 لمـم كـون هـؤالء يمكـن مممـةً  تمثل الفاة التي سجلت لال تنابات ولم تذهب يوم االقترا  فاـةً 
 . مشاركة في عملية انتيار ممثلين للشعبلل ل على توجيه الحمالت اال تنابيةالعم

 
 :6991انتخابات  -أ

 ا علـى أرن الواقـ  لـم تكـن فتـرةً ن الفترة ما بين  عالن  جـراء اال تنابـات وعنـدها فعلًيـ رغم 
بيـــة ا ممـــا لـــم يســـم  بـــججراء توعيـــة ا تنابيـــة بشـــكل يـــتالءم مـــ  كو مـــا أول تجربـــة ا تنا ســـبيً  طويلـــةً 

 ـــه وع ـــد منار ـــة عـــدد المســـجلين وعـــدد المنتـــرعين  جـــد أن ه ـــال   ينو ـــما الشـــعب الفلســـطي ي  ال
قيام جمي  المسجلين باالقترا  م  العلم أن ه ال العديد ممن هم فـي  ممن حيث عد اً وا ح اً انتالف
قتـرا  علـى بطاقـة المويـة يـوم االقتـرا  وفـي أكثـر مـن مركـز اال تناب لم يسجلوا   ـافة  لـى اإلسن 

قترا  أكثر من مرة ولير فنط السـجل اال تنـابي بالتـالي تعتبـر ون من اإلانبا تنابي حيث تمكن ال 
 .قات سير العملية اال تنابية بسالسة وفيما يلي تو ي  لمذه الفروقاتو كل هذه ا مور من مع
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 .م6991التوزيع الجغرافي للغياب في الدوائر االنتخابية لعام ( 46)جدول 

الغياب ممن يحق لهم  %من المسجلين الغياب الغياب الدائرة االنتخابية
 %االقتراع

 7.88 65.99 66,295 ج ين
 23.45 67.67 6,771 طوبار
 14.44 60.75 66,567 طولكرم
 3.26 66.07 67,171  ابلر
 4.43 67.19 7,557 قلنيلية
 19.80 69.72 2,779 سلفيت

 6.19 76.19 70,179 رام اهلل والبيرة
 3.99 67.66 6,666 أريحا

 23.17 57.65 71,050 لندرا
 7.69 67.79 62,119 بيت لحم
 12.71 22.1 77,761 النليل

 38.07 66.21 7,551 شمال غزة
 14.94 66.21 62,915 غزة

 24.47 69.21 60,159 دير البل 
 22.76 66.67 7,910 نان يو ر

 27.59 66.12 5,660 رف 
 63.43 61.64 613,161 المجموع

 .ن عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات الجماز المركزي لإلحصاءالجدول م: المصدر
 

بمنار ــة الغيــاب الكلــي ممــن حــد لمــم االقتــرا  مــ  الغيــاب ممــن ســجلوا ولــم ينترعــوا  جــد أن 
تباي ـــت علـــى مســـتوت الـــدواار أمـــا فيمـــا يتعلـــد بالغيـــاب ممـــن ســـجل %( 14.8)الغيـــاب الكلـــي بلـــ  

ـــة و  ـــاب فيممـــا اال تنابيـــة فـــي كـــل مـــن ال ـــفة الغربي ـــ  الغي ـــي بل ـــ (214,511)قطـــا  غـــزة الت  اً  انب
ـــــ  (%25.28)ب ســـــبة ـــــ (218,941 )توزعـــــت بواق ـــــةل  (%31.19)ب ســـــبة  اً  انب ـــــي ال ـــــفة الغربي ف

في قطا  غزة ويرج  هذا الفرد الكبير بي مما  لـى االنـتالف  (%12.81)ب سبة  اً  انب (45570)و
 .أعداد السكانفي المساحة اإلجمالية لكل م مما وبالتالي تباين 
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 : لى الم اطد التالية و يمكن توزي  الغياب جغرافياً 
 :دوائر ذات نسب عالية جداا  -6

ـــــاب فيمـــــا عـــــن  ـــــي زادت  ســـــبة الغي ـــــدواار الت ـــــي ال ـــــت ف ـــــدر (% 22)تمثل ـــــرة الن ل وشـــــملت داا
ويرج  السبب في ارتفا  ال سبة فيما  لى الممارسات اإلسراايلية التي سعت  لى عرقلة  (57.65%)

عنـــد أي  جـــراء ذو صـــبغة ســـيادية فـــي مدي ـــة الفلســـطي يين فـــي االقتـــرا  لرف ـــما اركة ال ـــانبين مشـــ
 .  مم يعتبرو ما عاصمة للدولة اليمودية وتمت اال تنابات في مراكز البريد ناصٍ  الندر بشكلٍ 

ات على الـرغم مـن اعتبارهـا المدي ـة ذ ل(%76.19)تأتي في المركز الثا ي داارة رام اهلل والبيرة 
الثنل السياسي في ال فة وكان من المفترن أن تزيد فيما  سبة المشـاركة السياسـية   مـا ذات ثنـل 

 لــى ســواء ممــا أدت  وه ــال مناطعــة للعمليــة اال تنابيــة مــن الحركــات اإلســالمية واليســارية علــى حــدٍ 
 .رتفا   سب الغياب 
 
 :دوائر ذات نسب متوسطة -6

ل و ــــــمت دااــــــرة (% 22 - 67)ب فيمــــــا بــــــين شــــــملت الــــــدواار التــــــي تراوحــــــت  ســــــب الغيــــــا
عاقـــة  (%22.1)النليـــل التـــي يمكـــن  رجـــا  ســـبب الغيـــاب فيمـــا  لـــى الممارســـات اإلســـراايلية فيمـــا وا 

ـــــــــرا  ودااـــــــــرة  قلنيليـــــــــة  ـــــــــين (%67.19)االقت ل  ـــــــــابلر (%67.79)ل بيـــــــــت لحـــــــــم (65.99%) 
 .(%60.75)ل وطولكرم (%69.21)ل دير البل  (%69.72)ل سلفيت (66.07%)

 
 :وائر ذات نسب منخفضةد -1

: كا ـــــت فـــــي الـــــدواار التاليـــــة( % 67) ـــــمت الـــــدواار التـــــي قلـــــت  ســـــب الغيـــــاب فيمـــــا عـــــن 
ل (%66.12)ل رفـــــــــــ  (%66.21)ل شـــــــــــمال غـــــــــــزة (%67.66)ل أريحـــــــــــا (%67.67)طوبـــــــــــار

 .(%66.67)ونان يو ر  (%66.21)غزة
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 م6991الغربية وقطاع غزة لعام التوزيع الجغرافي لنسب الغياب في الضفة ( 30) شكل

 
 :6001 الغياب -ب

مــا حــدث نـــالل التجربــة اال تنابيــة الثا يـــة والتــي تميــزت بمشـــاركة كافــة الفاصــاال بعـــد   ن
بــين الــدواار  اً وا ــح اً م  جــد انتالفــ2001توقيــ  اتفــاد النــاهرة وع ــد مراجعــة الغيــاب فــي ا تنابــات 

.  تنابـــات وناصـــة التـــي قاطعـــت التجربـــة ا ولـــى تيجـــة حـــث الفصـــاال المنتلفـــة المشـــاركة فـــي اال
 (.34جدول )
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 .م6001التوزيع الجغرافي للغياب في الدوائر االنتخابية لعام ( 46)جدول 

الغياب ممن يحق لهم  %من المسجلين الغياب الغياب الدائرة
 %االقتراع

 39.17 65.6 7227 الندر
 37.29 66.9 66277 ج ين

 35.99 67.06 67166 طولكرم
 34.28 65.11 2691 طوبار
 49.11 60.66 61067  ابلر
 44.58 69.67 1756 قلنيلية
 48.90 61.52 7707 سلفيت

 43.58 66.1 66901 رام اهلل والبيرة
 61.72 62.67 2725 أريحا

 41.10 65.11 67775 بيت لحم
 57.42 69.51 55072 النليل

 65.69 69.07 61710 شمال غزة
 58.40 66.19 27161 غزة

 53.83 69.12 65569 دير البل 
 62.20 61.95 69517 نان يو ر

 56.04 67.65 66251 رف 
 16.96 66.79 690212 المجموع

 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد على بيا ات الجماز المركزي لإلحصاء: المصدر
 

ا ولــم ينترعــوا  جــد أن الغيــاب بمنار ــة الغيــاب الكلــي ممــن حــد لمــم االقتــرا  مــ  الغيــاب ممــن ســجلو 
ل أما فيمـا يتعلـد بالغيـاب ممـن سـجل فنـد ا نسـمت الـدواار اال تنابيـة مـن حيـث %(52.9)الكلي بل 

 :التباين الجغرافي  لى قسمين توزعا كما يلي
 :دوائر ذات نسب غياب عالية -6

النليل : اليةا ت في الدواار التل وك(%20)تمثلت في الدواار التي زادت  سبة الغياب فيما عن 
ل (%21.9)ل ج ـــين (%23.24 )ل أريحـــا(%24.01)ل طـــولكرم (%25.18)ل بيـــت لحـــم (9.58%)

 . (%21.1 )و رام اهلل والبيرة (%21.19 )غزة
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 :دوائر ذات نسب غياب منخفضة -6
ل  (%20.11)ل وشــملت دااــرة  ــابلر (%20) ــمت الــدواار التــي قلــت  ســب الغيــاب فيمــا عــن 

ل (%18.95 )ل نـــان يـــو ر(%19.04)ل شــمال غـــزة (%19.14 )نيليـــةل قل(%19.13 )ديــر الـــبل 
 .(%15.2)ل والندر (%15.81)ل طوبار (%11.53)ل سلفيت (%17.25 )رف 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .م6001التوزيع الجغرافي لنسب الغياب في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام ( 16)شكل 
 

بعـــد اتفـــاد النـــاهرة علـــى  الـــذي  ـــتافـــد الـــوط ي وُيعـــزت ســـبب ا نفـــان الغيـــاب  لـــى حالـــة التوا
نون اال تنابات وسعي جمي  الفصاال والنوت السياسية  لى المشـاركة سـواء بالترشـ  للمجلـر آو 
االقتــرا  مــا عــدا حركــة الجمــاد اإلســالمي التــي قاطعــت العمليــة اال تنابيــةل وا مــر الــذي أدت بكافــة 

للمساهمة في ص   النرار السياسي ي ي عامة سعى والشعب الفلسط لالفصاال  لى تشجي  ع اصرها
 اسـتفراد علـىحركـة فـت   لم ـ  حصـولأنرت قـد يرجـ  ذلـل  لـى سـعي الشـار  الفلسـطي ي  من  احيةٍ 
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ا تشار المحسـوبية والفسـاد والفو ـى وما ترتب عليما من  متتالية س واتٍ ( 10)بالمجلر التشريعي لـ
 .السلطة الفلسطي يةم في مؤسسات 2000ا م ية السيما بعد عام 

 
ســــــ جد أ مــــــا كا ــــــت ( 2001)و( 1991)وع ــــــد منار ــــــة  ســــــب الغيــــــاب مــــــن المســــــجلين عــــــام 

على التـوالي أي أ مـا كا ـت أعلـى فـي التجربـة اال تنابيـة ا ولـى ويمكـن %( 21.79)ل %(25.28)
تفسير ذلل بأن الشنصيات التي نا ت التجربة اال تنابية لم تكن في معوممـا شنصـيات تشـج  

 انــب علــى االقتــرا  بي مــا  تيجــة حالــة التوافــد الــوط ي ا نف ــت  وعــًا مــا  ال أن هــذاا لتوافــد لــم ال
يشج  من نا وا التجربة اال تنابية على التسجل حتى لال تنابات فكا ت  سبة الغياب فيمن يحـد 

بلغــت ( م1991)وهــي أعلــى ممــا كا ــت عليــه عــام %( 52.92)بلغــت ( م2991)لمــم االقتــر  عــام 
ويرجــ  الســبب فــي ذلــل  لــى حالــة نيبــة ا مــل مــن منرجــات صــ اديد االقتــر  وأداء %( 14.84)

المجلـــــر التشـــــريعي ا ول ومـــــا ترتـــــب عليمـــــا مـــــن ا تشـــــار الفســـــاد والمحســـــوبية وتـــــردت ا و ـــــا  
 .االقتصادية

 
 للغياب والنوعي التركيب العمري -ج

المشاركة ن ا همية في دراسة م كبيرٍ  على قدرٍ  للغياب تعد دراسة التركيب العمري وال وعي
ويحـدد التركيـب  ذلـل   مـا تو ـ  المالمـ  الديموغرافيـة للمجتمـ  ذكـورًا وا  اثـاً  السياسية في المجتم 

  مــا ذات تــأثير فــي طبيعــة منرجــات  فــي المجتمــ  المــؤثرة فــي اتنــاذ النــرار السياســيالعمــري الفاــة 
 .النرار ص اديد االقترا  وما يترتب عليما من انتيار لص ا 

 
م سـ جد أن ه ـال انـتالف فـي الغيـاب 6001ع د دراسة التركيب العمري للغيـاب فـي ا تنابـات 

ن كا ــت ال ســبة ا كبــر فــي الغيــاب ع ــد كبــار الســن مــن ال ســاء  حســب الفاــات العمريــة وال وعيــة وا 
 :وللتفصيل أكثر فيما يلي دراسة التركيب العمري للغياب حسب الداارة اال تنابية كما يلي

 
 :دائرة القدس -6

احتلت المدي ة المركز قبل ا نير من حيث معدالت ا مية وكان ترتيبمـا ا نيـر ب سـبة الغيـاب 
عن االقتـرا  رغـم الوـروف السياسـية والمعينـات اإلسـراايلية  ال أ ـه ع ـد ال وـر  لـى التركيـب ال ـوعي 

 . والعمري للغياب س جد تباي ما حسب ال و  والعمر
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة القدس ( 36)شكل 
 

يو ـ  الشـكل اتسـا  قاعـدة المـرم السـكا ي والتــدرد العشـوااي للمجموعـات العمريـة ا نـرت ثـم تعــود 
وبمنار ـة التوزيـ  ال ـوعي للغيـاب . سـ ًة فـأكثر( 10)الزيادة مرة أنرت ناصًة في المجموعـة العمريـة 

 (.76شكل . )ع د الذكور س جده ع د اإل اث أعلى م ه
 

 : دائرة جنين -6
تحتل داارة ج ين المركز النامر من حيث  سبة الغياب وكا ت ترتيبما الرابعة بمعدالت أميةل 

 .  ال أن ه ال انتالف في هذه ال سبة حسب التركيب العمري وال وعي لما
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة جنين (: 31)كل ش
 

 

يو   الشكل اتسا  قاعدة المرم والتدرد العشوااي للمجموعات العمرية ا نرت ثم تعود الزيادة مرة 
وبمنار ة التوزي  ال وعي للغياب س جد تنارب . س ًة فأكثر( 10)أنرت ناصة في المجموعة العمرية 

 (72شكل . )اإل اث م  الذكور
 

 :دائرة طولكرم -1
نيرة من حيث معدالت ا مية بي ما  سبة الغياب اإلجمالية كا ت كا ت الداارة في المراتب ا 

 . المدي ة الثالثة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة طولكرم (: 33)شكل
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يو ـ  الشــكل اتســا  قاعــدة المــرم والتــدرد شــبه الم ــتوم للمجموعــات العمريــة ا نــرت حتــى فاــة 
س ة ويالحو أ ما تزداد بشكل كبير في الفاة (70 – 26) من س ًة ثم تت اقص في الفاة(20 – 62)
 (77)شكل  .وبمنار ة التوزي  ال وعي للغياب س جده ع د اإل اث أعلى م ه ع د الذكور. فأكثر(10)

 
 :دائرة طوباس -3

 . تعتبر المدي ة ا كبر من حيث معدالت ا مية  ال أ ما كا ت في المراكز ا نيرة من حيث الغياب

 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة طوباس : (31)شكل
 

يو ــ  الشــكل اتســا  قاعــدة المــرم والتــدرد العشــوااي للمجموعــات العمريــة ا نــرت والت ــاقص الكبيــر 
س ًة ثم تعود الزيـادة مـرة أنـرت ناصـة فـي المجموعـة ( 10-26)في الفاات العمرية المحصورة بين 

وزيـــ  ال ـــوعي للغيـــاب ســـ جده ع ـــد اإل ـــاث أعلـــى م ـــه ع ـــد وبمنار ـــة الت. ســـ ًة فـــأكثر( 10)العمريـــة 
 (.75)شكل  .الذكور

 
 :دائرة نابلس -1

رغم أن مركزها كان الثامن من حيث  سبة الغياب الكلية  ال أ ما احتلت مركًزا متأنًرا من حيث 
 . معدالت ا مية
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة نابلس (: 31)شكل
 

  الناعــدة والتــدرد العشــوااي بالزيــادة وال نصــان فــي معــدالت الغيــاب حســب المــرم اتســايو ــ  
الفاات العمرية وال وعيـة  ال أ مـا كا ـت مرتفعـة ع ـد ال سـاء وأقـل م مـا ع ـد الـذكور فـي الفاـة العمريـة 

 (71)شكل . س ة فأكثر(10)
 

 :دائرة قلقيلية -1
ا معدالت ا مية وع د تفصيل التركيب كان ترتيبما العاشرة من حيث  سبة الغياب الكلية وقريبة م م

 .العمري وال وعي للغياب س جده ع د اإل اث أعلى م ه ع د الذكور
 

 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة قلقيلية (: 31)شكل
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يو   الشكل التدرد العشوااي للمجموعات العمرية ثم تعود الزيادة مرة أنرت ناصة فـي المجموعـة 

وبمنار ـــة التوزيـــ  ال ـــوعي للغيـــاب ســـ جده ع ـــد اإل ـــاث أعلـــى م ـــه ع ـــد . أكثرســـ ة فـــ( 10)العمريـــة
 (.77)شكل . الذكور

 
 :دائرة سلفيت -1

كا ـــت بـــالمراكز ا نيـــرة مـــن حيـــث ال ســـب الكليـــة للغيـــاب  ال أ مـــا احتلـــت المركـــز بمعـــدالت ا ميـــة 
 .وانتلفت  سبة الغياب التفصيلية حسب ال و  والعمر

 م6001ي للغياب في دائرة سلفيت التركيب العمر (: 34)شكل
 

يو   الشكل التدرد العشوااي للمجموعات العمرية المنتلفة وأن كا ت ع د الذكور أعلـى م مـا ع ـد 
سـ ة فيمـا أعلـى ( 20)فأكثرل و جد أن الفاات العمرية أقـل مـن ( 16)اإل اث فيما عدا الفاة العمرية 

إل ــاث وتــدرجت ال ســب بشــكل غيــر م ــتوم فــي فــأكثر لكــال مــن الــذكور وا( 10)ال ســب تليمــا الفاــة 
 (71)شكل . الفاات المحصورة بي مما
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 :دائرة رام اهلل والبيرة -4
احتلت المركز الثامن من حيث معدالت ا مية والمركز الثامن من  جمالي الغياب وع د دراسة 

 .التركيب ال وعي والعمري للغياب  جده متفاوتاً 
 


 م6001غياب في دائرة رام اهلل والبيرة التركيب العمري لل(: 39)شكل
 

يو   الشكل اتسا  قاعدة المرم والتدرد الغير م توم للغياب في المجموعات العمرية المنتلفة 
س ًة بعدها ( 20و  10)س ًة وا نفن في لفاات المحصورة بين (20)فتنارب في الفاات أقل من 

سجلت اإل اث أعلى  سب غياب ناصة في و . س ًة فأكثر( 16)زاد مرة أنرت بالمجموعة العمرية 
 (.79)شكل . س ةً ( 16)الفاة أكثر من

 
 :دائرة أريحا -9

كا ت الرابعة من حيث  جمالي الغياب والنامسة بمعدالت ا مية واتنذ المرم السكا ي للغياب شكاًل 
 .أقرب ما يكون  لى المحدب
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة أريحا (: 10)شكل
 

من نالل المرم  جد تنارب كبير في  سب الغياب بين كٍل من الذكور واإل اث أدت  لى اتسا  
قاعدة المرم وتدرد غير م توم للمجموعات العمرية ا نرت ثم عاد للزيادة مرة أنرت ناصة في 

كل ش. وكان الغياب ا كبر لإل اث في منتلف الفاات العمرية. س ًة فأكثر( 16)المجموعة العمرية 
(50.) 
 

 :دائرة بيت لحم -60
تعتبر الثا ية من حيـث  جمـالي الغيـاب بي مـا احتلـت مركـًزا متوسـًطا بمعـدالت ا ميـة فيمـا وتجـاوزت 

 .بي ما لم تصل  ليما ع د الذكور%( 20) سب الغياب في بعن الفاات العمرية لإل اث عن
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة بيت لحم (: 16)شكل
 

الشــكل اتســا  قاعــدة المــرم وتــدرد غيــر م ــتوم للمجموعــات العمريــة ا نــرت ثــم تعــود الزيــادة  يو ــ 
وبمنار ـة الـذكور باإل ـاث  جـد أ مـا ع ـد . سـ ًة فـأكثر( 16)مرة أنرت ناصة في المجموعـة العمريـة 

الـــذكور أعلـــى م مـــا ع ـــد اإل ـــاث فـــي منتلـــف الفاـــات العمريـــة ورغـــم ذلـــل تبنـــى  ســـب اإل ـــاث هـــي 
 (56)شكل. ا على

 
 :دائرة الخليل -66

هي الداارة ا كبر مساحة وعدد سكان ا مر الذي أدت  لى تمركزها في المرتبة ا ولى من الغياب 
 .والثا ية بمعدالت ا مية
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة الخليل (: 16)شكل

 
لعمرية ا نرت ثم تعود الزيادة يو   الشكل اتسا  قاعدة المرم والتدرد الغير م توم للمجموعات ا

وبمنار ة التوزي  ال وعي للغياب س جده . س ًة فأكثر( 16)مرة أنرت ناصة في المجموعة العمرية 
 (.56)شكل. ع د اإل اث أعلى م ه ع د الذكور

 
 :دائرة شمال غزة -66

مركــز كــان ترتيبمــا مــن حيــث  جمــالي الغيــاب الحاديــة عشــرة بي مــا معــدالت ا ميــة جعلتمــا تحتــل ال
الثــا ي عشــر وكا ــت ال ســبة ا كبــر غيــاب اإل ــاث عــن االقتــرا  فــي منتلــف الفاــات العمريــة منار ــة 

 .بالذكور
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة شمال غزة (: 11)شكل

 

يو   الشكل اتسا  قاعدة المرم ناصًة ع د اإل اث والتدرد العشوااي للمجموعات العمريـة ا نـرت 
وبمنار ـة التوزيـ  ال ـوعي . س ًة فـأكثر( 16)زيادة مرة أنرت ناصة في المجموعة العمرية ثم تعود ال

ــًة بالــذكور ويمكــن تفســير ذلــل بســبب الطــاب  النــروي  ــا جــًدا منار  للغيــاب ســ جده ع ــد اإل ــاث مرتفًع
ء لمحافوــة الشــمال والطــاب  المحــافو للســكان فــي تلــل الــداارة وبالتــالي فج ــه مــن غيــر المســموح لل ســا

 (52)شكل . بالنرود فلم يم حن أصواتمن
 

 :دائرة غزة -61
احتلت الداارة المركز السادر من  سبة الغياب الكلية و ماية الناامة مـن حيـث معـدالت ا ميـة  وـًرا 
العتبارهــا م طنــة تركــز المؤسســات التعليميــة الجامعيــة والمؤسســات الحكوميــة وتعتبــر م طنــة الثنــل 

 .بال سبة لنطا  غزة
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة غزة (: 13)شكل

 
يو   الشكل اتسا  قاعدة المرم ناصة ع د اإل اث والتدرد العشوااي للمجموعات العمريـة ا نـرت 

وبمنار ـة التوزيـ  ال ــوعي . سـ ة فـأكثر 16ثـم تعـود الزيـادة مـرة أنـرت ناصـة فـي المجموعـة العمريـة 
 (57)شكل . للغياب س جده اإل اث أعلى من الذكور

 
 :دائرة دير البلح -63

كا ت الداارة بمراكز متوسطة من حيث ترتيبما في  سبة الغياب الكلـي ومعـدالت ا ميـة وتمتـاز هـذه 
الــداارة بتواجــد عــدد كبيــر مــن منيمــات الالجاــين فيمــا والتــي يمتــاز ســكا ما بزيــادة الــوعي واالهتمــام 

 .اال تناباتبالن ايا السياسية مما شج  على المشاركة الفاعلة في 
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة دير البلح (: 11)شكل

 
ـــاث والتـــدرد العشـــوااي للمجموعـــات العمريـــة  ـــد اإل  يو ـــ  الشـــكل اتســـا  قاعـــدة المـــرم  ناصـــًة ع 

وبمنار ـة التوزيـ  . س ًة فـأكثر( 16)ا نرت ثم تعود الزيادة مرة أنرت ناصة في المجموعة العمرية 
اب ســـ جده ع ـــد اإل ـــاث أعلـــى م ـــه ع ـــد الـــذكور وقـــد يرجـــ  ذلـــل  لـــى الطـــاب  المحـــافو ال ـــوعي للغيـــ

 (55)شكل . للسكان
 

 :دائرة خان يونس -61
كا ت  ـمن الـدواار ا قـل ل سـب الغيـابل  ال أن معـدالت ا ميـة فيمـا جعلتمـا تحتـل المركـز السـاب  

بر من حيث المساحةل وال شاط بين الدواار ا نرت ويمكن  رجا  ذلل  لى كون هذه الداارة هي ا ك
االقتصـادي ا كثــر ا تشــارًا هــو الزراعــة ممــا يــدف  با هــالي  لــى  نــراد أب ــاامم مــن التعلــيم للمســاعدة 

 في رعاية ا را ي الزراعية
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة خان يونس (: 11)شكل

 
د العشــوااي للمجموعــات العمريــة يو ــ  الشــكل اتســا  قاعــدة المــرم ناصــة ع ــد اإل ــاث والتــدر 
والغيــاب ع ــد . ســ ًة فــأكثر( 16)ا نــرت ثــم تعــود الزيــادة مــرة أنــرت ناصــة فــي المجموعــة العمريــة 

 (51)شكل  .اإل اث أعلى م ه ع د الذكور
 

 :دائرة رفح -61
كا ت  من الدواار ا قل من حيث ال سب اإلجمالية للغياب فيما معدالت ا مية جعلت م ما مدي ة 

المركز الثالث أي أ ما مرتفعـة وترجـ  ا سـباب فـي ذلـل  لـى كو مـا كـداارة نـان يـو ر م طنـة  تحتل
 .تعتمد على ال شاط الزراعي بشكٍل كبيرٍ 
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 م6001التركيب العمري للغياب في دائرة رفح (: 11)شكل

 

ـــاث وفـــي المجموعـــات  ـــد اإل  ـــدرد العشـــوااي ناصـــة ع  يو ـــ  الشـــكل اتســـا  قاعـــدة المـــرم والت
وبمنار ـة . س ًة فأكثر( 16)رية ا نرت ثم تعود الزيادة مرة أنرت ناصة في المجموعة العمرية العم

 (57)شكل . التوزي  ال وعي للغياب س جده ع د اإل اث أعلى م ه ع د الذكور
 

 :مما سبق يمكن مالحظة ما يلي
تفسـير  سـ ًة ويمكـن(  20 – 61) أن ال سب ا كبر للغياب تركزت في الفاـات العمريـة مـن -6

ذلل أن هذه المرحلة ال تشكل استنرار في الوعي والفمم السياسي وعدم وجود ت مية سياسية 
 .في الشار  الفلسطي ي

فـأكثر فـيمكن تفسـير ارتفـا   سـب الغيـاب فيمـا  لـى ا مـران الم تشـرة ع ـد ( 16) أما الفاـة -6
 .كبار السن

ور فـي منتلـف دوااـر ال ـفة لوحو أن  سبة الغياب ع د اإل اث كا ت أعلى م ما ع ـد الـذك -2
الغربية وقطـا  غـزة  ال أن قطـا  غـزة كا ـت الزيـادة وا ـحة فـي تغيـب اإل ـاث والتـي تفسـر 
بالعادات والتناليد وطبيعة المجتم  المحافو والمغلـد فـي قطـا  غـزة منار ـة بال ـفة الغربيـة 

لرايسية أقـل التي تعد م طنة محافوة ولكن النيود المفرو ة على حركة اإل اث في المدن ا
 .م ما في النرت ودواار قطا  غزة
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 :6001 – 6991نسب الغياب  -د

 : الحو ما يلي 2001و  1991ع د منار ة  سب الغياب في كل من عام 
ه ــال دوااــر زادت فيمــا  ســب الغيــاب عمــا كــان عليــه الحــال فــي اال تنابــات التشــريعية ا ولــىل  -1

 .ال غزةل نان يو رل غزة ورف تمثلت في كل من طولكرمل أريحال بيت لحمل شم

دوااـــر قلـــت فيمـــا ال ســـب عمـــا كا ـــت عليـــه وهـــذا وا ـــ  فـــي كـــل مـــن ج ـــينل طوبـــارل  ـــابلرل  -2
 .قلنيليةل سلفيتل رام اهلل والبيرةل الندر والنليل

 .لم تتغير ال سب عما كا ت عليه في داارة دير البل  -3

 

 و 6991 للسنوات ع غزةنسب الغياب عن االقتراع في الضفة الغربية وقطا(: 22)شكل 
 .م6001
 

 6001 -6991األصوات المهدرة : رابعاا 
ن عليمــا مــن دنــول المجلــر التشــريعي و ن الحاصــلو تعــد ا صــوات التــي لــم يســتط  المرشــح

ها بتمثيلما في المجلـر ومـن الممكـن اعتبـار ا مـم لـم يصـوتوا و أصواتا ممدرة وبالتالي لم يفل  مرشح
التجربتين اال تنابيتين فع د دراسة التوزي  الجغرافي لمذه ا صوات كمن لم يح ر لالقترا  في كال 

 :ُيالحو الفروقات بين الدواار اال تنابية في كال التجربتين كالتالي
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 :6991انتخابات  -6
يعتبـــر الشـــار  الفلســـطي ي حـــديث العمـــد بالتجربـــة اال تنابيـــة هـــذا وقـــد قاطعـــت العديـــد مـــن 

اركة فـي التجربـة اال تنابيـة ا ولـى علـى اعتبـار أ مـا مـن منرجـات الفصاال والنوت االسالمية المشـ
اتفاقية اوسـلو المرفو ـة مـن قبلمـا ورغـم المشـاركة الواسـعة لل انـب الفلسـطي ي فيمـا و عملية التسوية 

 ال أن ه ال العديد من المرشحين حصلوا على أصوات أقل من بعن المرشحين فلم يحالفمم الحو 
ثل في المجلر التشريعي وبالتالي يمكن اعتبار أن هذه ا صوات ممدرة في الحصول على منعد مم

 ولم يحصـل أصـحاب تلـل ا صـوات علـى تمثيـل أي أن المجلـر التشـريعي فعليـا غيـر ممثـل بشـكلٍ 
وهــذا مــا ومــر مــن  حيــث تعتبــر هــذه مــن ســ ن الحيــاة اال تنابيــة عــن رأي ال انــب الفلســطي ي كامــلٍ 

 :التحليل على ال حو التالي
 
 :حركة فتح -أ

بــالرغم مــن فــوز الحركــة فــي العديــد مــن الــدواار اال أ ــه يالحــو أن مرشــحيما فــي بعــن الــدواار 
ا نــرت لــم يحصــلوا علــى مناعــد تلــل الــدواار وفــي بعــن الحــاالت فــاز مرشــ  الحركــة لــير كو ــه 

وزيــ  ا صــوات التــي وتحصــل علــى أعلــى ا صــوات بــل   ــه كــان مرشــحا عــن الكوتــه المســيحية 
 (33)جدول . عليما حركة فت  حصلت
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 :م6991التوزيع الجغرافي لألصوات المهدرة التي حصلت عليها حركة فتح ( 44)جدول 

 النسبة المئوية األصوات المهدرة إجمالي األصوات الدائرة االنتخابية

 100 14355 14355 بيت لحم
 15.26 11465 75097 جنين
 5.0 10206 208083 الخليل

 48.71 21800 44754 رام اهلل والبيرة
 100 1307 1307 طوباس
 33.64 9526 28310 طولكرم
 41.34 4182 10116 قلقيلية
 27.68 41233 148927 نابلس
 12.82 7957 62079 جباليا

 26.64 11762 44154 دير البلح
 24.44 59716 244353 غزة

 14.85 16510 111139 خان يونس
 16.03 10081 62867 رفح

 60.1 220100 1085595 المجموع
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 :يمكن تنسيم التوزي  الجغرافي ل سب ا صوات الممدرة كالتالي

 :مناطق ذات نسب أصوات مهدرة بشكل كامل -6
ركــة فــي الحصــول علــى تمثيــل ع مــا فــي تمثلــت فــي الــدواار التــي لــم يفلــ  أي مــن مرشــحي الح

المجلر كما في كـل مـن دااـرة بيـت لحـم التـي رشـحت ع مـا ثالثـة مرشـحين وطوبـار التـي كـان لمـا 
 .مرش  واحد فنط

 

 :مناطق ذات نسب عالية جداا لألصوات المهدرة -6
جمـالي ا صـوات التـي حصـلت  مـن  (%70)وت م الدواار التـي زادت  سـب الغيـاب فيمـا عـن 

التي حصلت الحركة فيما على منعدين مـن ثما يـة  (%71.7)حركةل كما في رام اهلل والبيرة عليما ال
ن ا ربعــة و مناعــد مــ  ا نــذ بعــين االعتبــار أن أحــدهما كــان فــوزه   ــه كوتــة مســيحية بي مــا المرشــح

حيـث حصـلت فيمـا علـى منعـد مـن المنعـدين  (%76.27 )ن لم يحصلوا على مناعـدل وقلنيليـةو الباق
 .له ن نصصا لما ولم يحصل مرش  الحركة الثا ي على منعدٍ اللذي
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 :لألصوات المهدرة مناطق ذات نسب عالية -2
مــــن  جمــــالي  (%70 - 20)وهـــي الــــدواار التــــي تراوحـــت  ســــب ا صــــوات الممــــدرة فيمـــا بــــين 

مــــن  جمـــــالي  (%22.17)ا صــــوات التــــي حصــــلت عليمــــا الحركــــةل وتمثلـــــت فــــي دااــــرة طــــولكرم 
 .لى فوز اث ين ونسارة اث ين للمناعد المنصصة للداارةا صوات التي أدت ا

 

 :مناطق ذات نسب متوسطة لألصوات المهدرة -3
مـــن  جمـــالي  (%20 - 60) ـــمت الـــدواار التـــي تراوحـــت  ســـب ا صـــوات الممـــدرة فيمـــا بـــين 

مـن  جمـالي ا صـوات ممـا  (%67.7)ا صوات التي حصلت عليمـا الحركـةل كمـا فـي دااـرة  ـابلر 
من  جمالي ا صوات وبالتـالي  (%61.1)أربعة من ثما ية مرشحين ع مال دير البل   أدت الى فوز

 ةمـن  جمـالي ا صـوات ففـاز نمسـة مـن عشـر  (%67.7 )فاز ثالثة من نمسة مرشحين ع ما وغـزة
 .مرشحين أحدهم كان فوزه على حساب الكوتة المسيحية

 

 :مناطق ذات نسب منخفضة لألصوات المهدرة -1
ـــينشـــملت الـــدواار ال مـــن  جمـــالي  (%60 - 60)تـــي تراوحـــت  ســـبة ا صـــوات الممـــدرة فيمـــا ب

مـن  جمـالي ا صـوات ففــاز  (%61.02 )ا صـوات التـي حصـلت عليمـا الحركـةل  ـمت دااـرة رفـ 
مـن  جمـالي ا صـوات ففـاز أربعـة مـن نمسـة  (%65.61 )أربعة من نمسـة مرشـحين ع مـال ج ـين

مــن  جمــالي  (%66.16 )ا صــوات وجباليــا مــن  جمــالي (%67.15 )مرشــحين ع مــال نــان يــو ر
 .في المجلر مرشحين في الحصول على منعدٍ  ةا صوات ففشل واحد من ست

 
 :مناطق ذات نسب منخفضة جداا لألصوات المهدرة -1

مـن  جمـالي ا صـوات وتمثلـت  (%60)هي الدواار التي قلت فيمـا  سـبة ا صـوات الممـدرة عـن
مرشـــحين العشـــرة فـــي الحصـــول علـــى منعـــد فـــي الين مـــن أدت لفشـــل اث ـــ (%5)فـــي دااـــرة النليـــل ب

 .التشريعي
 

 :مناطق لم تهدر أي من أصواتها -1
 .هي الدواار التي فاز فيما جمي  مرشحي الحركة كما في كل من داارة الندرل أريحا وسلفيت
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وقطاع غزة التوزيع الجغرافي لنسب أصوات حركة فتح المهدرة في الضفة الغربية ( 29)شكل 
 .م6991

 
 :نون المستقلوالمرشح -ب

نا ت العديد من الشنصيات اال تنابات على أسار غير حزبي وهم من عرفوا بالمستنلين الـذين 
فـي قطـا  غـزة  ال  (13)فـي ال ـفة الغربيـة و( 22)منعـدا مـوزعين  (35 ) جحوا في الحصول علـى

شـارة الـى قـوة تعتبـر ا صـوات الممـدرة   وبالتـاليأن العديد مـ مم لـم يحصـل علـى منعـد فـي المجلـر 
لـى  ـعف الشنصـيات المسـتنلة مـن جمـة أنـرت ا مـر  اال تماء الحزبي في تلل الدواار من جمـة وا 

يمك مــا مــن دنــول المجلــر التشــريعيل  الحــو  ةالــذي لــم يــت  لمــا الحصــول علــى عــدد أصــوات كافيــ
ســتفادة م مــا فــي الحمــالت اال تنابيــة التبــاين الجغرافــي فــي ا صــوات الممــدرة والتــي مــن الممكــن اال

 :الناصة با حزاب التي ت ج  في استنطابما للتصويت لصالحما وهي كما يلي
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 :م6991ن والتوزيع الجغرافي لألصوات المهدرة التي حصل عليها المستقل( 41)دول ج
 

 %النسبة المئوية  األصوات المهدرة إجمالي األصوات الدائرة االنتخابية
 64.3 62935 97855 القدس
 100 3681 3681 أريحا
 57.85 48949 84616 بيت لحم
 60.76 39871 65620 جنين
 88.5 202392 228677 الخليل

 56.35 102456 181797 رام اهلل والبيرة
 100 6290 6290 سلفيت
 95.71 76370 79791 طوباس
 81 70421 86997 طولكرم
 71.83 13820 19240 قلقيلية
 73.74 168860 228985 نابلس
 90 145621 162011 جباليا
 89.75 92095 102614 دير البلح
 62.4 281698 451505 غزة

 84.57 129968 153666 خان يونس
 89 59463 66839 رفح

 74.5  1504890 2020184 المجموع
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 :من نالل الجدول السابد يمكن تنسيم التوزي  الجغرافي لألصوات الممدرة كالتالي

 :مناطق ذات نسب كاملة من األصوات المهدرة -6
فـي الحصـول علـى تمثيـل ع مـا فـي المجلـر كمـا فـي مم تمثلت في الـدواار التـي لـم يفلـ  أي مـ 

 .مما حركة فت كل من داارة أريحا وسلفيت التي حصل على المنعد المنصص لكل م 
 :مناطق ذات نسب عالية جداا لألصوات المهدرة -6

 وامــن اجمــالي ا صــوات التــي حصــل( %90)الغيــاب فيمــا عــن ةوت ــم الــدواار التــي زادت  ســب
مــن  جمــالي ا صــوات حيــث ا فــرد المســتنلون بالمنعــد  (%95.76)ل كمــا فــي دااــرة طوبــار عليمــا

من  جمالي ا صوات حيث حصلوا فيمما على  (%90)ودير البل   (%90 )المنصص لمال جباليا
 .منعدين
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 :مناطق ذات نسب عالية لألصوات المهدرة -2
مــــن  جمــــالي  (%90 - 10)وهـــي الــــدواار التــــي تراوحـــت  ســــب ا صــــوات الممــــدرة فيمـــا بــــين 

مــــن  جمــــالي ا صــــوات ومنعــــدل  (%19 )وتمثلــــت فــــي دااـــرة رفــــ  لعليمــــاوا ا صـــوات التــــي حصــــل
مــــــن  جمــــــالي ا صــــــوات  (%17.1 0ي ا صــــــوات ل نــــــان يــــــو رمــــــن  جمــــــال (%11.5)النليــــــل
 .من تلل الدواار من  جمالي ا صوات بحصولمم على منعدين لكلٍ  (%16)وطولكرم
 
 :مناطق ذات نسب متوسطة لألصوات المهدرة -3

مـــن  جمـــالي  (%10 - 70 ) ـــمت الـــدواار التـــي تراوحـــت  ســـب ا صـــوات الممـــدرة فيمـــا بـــين
مــــن  جمـــالي ا صــــوات وفــــازوا  (%72.7 )كمــــا فــــي دااـــرة  ــــابلر عليمـــالوا ا صـــوات التــــي حصــــل

 .واحد من  جمالي ا صوات وفوزهم بمنعدٍ  (%76.1 )بمنعدين وقلنيلية
 
 :مناطق ذات نسب منخفضة لألصوات المهدرة -1

ـــين مـــن  جمـــالي  (%70 - 10)شـــملت الـــدواار التـــي تراوحـــت  ســـبة ا صـــوات الممـــدرة فيمـــا ب
مـن  جمـالي ا صـوات وحصـلوا علـى  (%17.2) مت داارة الندر  لعليماوا ا صوات التي حصل

مـــــن  جمـــــالي ا صـــــوات وفـــــي هـــــذه الـــــداارة حصـــــلوا علـــــى ســـــتة مناعـــــد  (%16.7 )منعـــــدينل غـــــزة
 .من  جمالي ا صوات م  حصولمم على منعدين (%10.7)وج ين

 
 :مناطق ذات نسب منخفضة جداا لألصوات المهدرة -1

مـن  جمـالي ا صـوات وتمثلـت  (%10)صوات الممدرة عـن هي الدواار التي قلت فيما  سبة ا 
مـــن  جمـــالي ا صـــوات مـــ  حصـــولمم علـــى  صـــف المناعـــد التـــي  (%57.1 )فـــي دااـــرة بيـــت لحـــم

مــن  جمــالي ا صــوات التــي تفوقــت فيمــا علــى حركــة فــت   (%51.2)نصصــت لمــا ورام اهلل والبيــرة 
 .بحصولما على  عف مناعد ا نيرة
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لنسب أصوات المستقلين المهدرة في الضفة الغربية وقطاع  التوزيع الجغرافي( 10) لشك

 .م6991غزة 
 

 :األصوات المهدرة لباقي الفائزين -ج
مـوزعين علـى  مرشـحاً  عشـرن  بأحدن ( فدا)نان كل من حزب االتحاد الديمنراطي الفلسطي ي 
ا كـان  صـيب صوتً  (71172 )لوا علىغالبية الدواار اال تنابية في ال فة الغربية وقطا  غزة حص

 (%81.9)صوتا ب سبة  (58710)ا أي أن ا صوات الممدرة بلغتصوتً  (12912)مرشحمم الفااز 
 .جمالي ا صوات التي حصلت عليما عن داارة رام اهلل والبيرة من 

 
أما فيما يتعلد باالاتالف الوط ي الديمنراطي الذي قدم نمسة مرشـحين عـن دااـرة غـزة فنـط 

صوتا فكا ت  (58229)صوتا لكن الفااز عن االاتالف حصل وحده على  (79058)حصل على ف
 .جمالي ا صوات التي حصلت عليمامن  ( %21.35 )صوتا ب سبة (20829)ا صوات الممدرة 
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بي مــــا كتلــــة الحريــــة واالســــتنالل التــــي ترشــــحت عــــن دااــــرة  ــــابلر فحصــــلت علــــى  جمــــالي 
ا فكا ــــــــت ا صــــــــوات صــــــــوتً  (21328)ع مــــــــا علــــــــى  ا حصــــــــل الفــــــــاازصــــــــوتً  (57511)أصــــــــوات
 .جمالي ا صوات التي حصلت عليمامن  ( %13)ا ب سبة صوتً  (31188)الممدرة

 
فيمــا يتعلـــد ببــاقي الحركـــات وا حــزاب والكتـــل التــي شـــاركت فــي اال تنابـــات فتعتبــر جميـــ  

ر التشـريعي وقـد يرجـ  فـي المجلـ   ما لـم تمـ حمم تمثـيالً  ممدرةً  اً ا صوات التي ذهبت  ليمم أصوات
ذلــــل  مــــا  لــــى تشــــتت ا صــــوات بــــين الــــدواار اإل تنابيــــة التــــي نا ــــت ع مــــا اال تنابــــات أو  ن 

ـــم ين عـــوا ال انـــب بـــاالقترا   واســـعةٍ  بشـــعبيةٍ  نمرشـــحيما لـــم يكو ـــوا يتمتعـــو  ع ـــد جممـــور ال ـــانبين فل
تفكيرهـا فـي نـون أي لصالحمم وهو ا مر الذي يحتاد  لى  عادة ترتيب  مور هذه ا حزاب قبل 

تجارب   تنابية منبلة ومن الممكن أن يساعدها عند اتفاقيات أو صـفنات سياسـية لتركيـز مرشـحيما 
 . في داارة أو اث تين ل مان تمثيلمم في أي مجلر مستنبلي

 
 :6001األصوات المهدرة  -6

 وــام ال ســـبي لاا نســمت عمليــة اإلقتـــرا  فــي التجربــة اال تنابيـــة الثا يــة  لـــى قســمين جــزء علـــى 
 :واآلنر دواار وبالتالي ع د دراسة ا صوات الممدرة س نسمما الى جزاين كما يلي

 
 (:النسبي)انتخابات القوائم  - أ

صوتًا صحيحًا  (990873)الثا ية وحصلت جميعًا على  اال تناباتقاامة  ةنا ت  حدت عشر 
المجلـر حيـث  جحـت سـتة   ال أن هذه ا صوات لم تؤهل الجمي  للحصول على مناعـد تمثيليـة فـي

 (19817 )والتـي بلغـت (%2 ) سبة الحسـم تتعدا نرت بأي تمثيل لما   ما لم  قواام بي ما لم تحون 
ـــــ  مجمـــــو  ا صـــــوات الممـــــدرة  مـــــن  جمـــــالي ا وراد  (%2)صـــــوتا ب ســـــبة  (18015)صـــــوتًال وبل

 .الصحيحة
 

 :انتخابات الدوائر - ب

حركــة فــت  والتغييــر  يلكــن لــم يــ ج  ســوت مرشــحنا ــت العديــد مــن النــواام ا تنابــات الــدواار و 
واإلصالح في الحصول على جمي  المناعد في بعن الـدواار وتناسـمما فـي دوااـر أنـرت باإل ـافة 

يمكن التعرف على التباين الجغرافي لتلل ا صـوات حسـب الناامـة و  لى فوز المستنلين في داارتينل 
 :كالتالي
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 :قائمة التغيير واإلصالح -6
ا صوات الممدرة لما في عدد ا صوات التي لم يحصل أصحابما على تمثيل لمم في تمثلت 

 .ويالحو تباين هذه ا صوات جغرافياً  المجلر التشريعي
 

التوزيع الجغرافي لألصوات المهدرة التي حصلت عليها قائمة التغيير واإلصالح ( 42)جدول 
 :م6001

 

 %النسبة المئوية  المهدرة األصوات إجمالي األصوات الدائرة االنتخابية
 42.2 43077 101965 جنين
 100 17462 17462 قلقيلية
 100 3411 3411 أريحا

 32.1 25551 79594 دير البلح
 38.4 65266 170014 خان يونس

 100 61936 61936 رفح
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 
 :تنسيم الم اطد الجغرافية لألصوات الممدرة  لى يمكن

 :مناطق ذات أصوات مهدرة كاملة -6

هــي الــدواار التــي لــم تــتمكن ا صــوات التــي جمعتمــا الحركــة فيمــا مــن الحصــول علــى منعــد فــي 
 .المجلرل كما في داارة قلنيليةل أريحا ورف  حيث لم تحصل على أي منعد في تلل الدواار

 :جزئياا  مناطق ذات أصوات مهدرة -6

ــدواار التــي نســرت الناامــة جــزء مــن  (%42.2)مــن ا صــوات كمــا فــي دااــرة ج ــين  اً  ــمت ال
ــــو ر   جمــــالي ــــي حصــــلت عليمــــال نــــان ي ــــر  (%38.4)ا صــــوات الت مــــن  جمــــالي ا صــــوات ودي
 .من  جمالي ا صوات حيث تشاركت م  قاامة حركة فت  في المناعد (%32.1)البل 
 

الناامــة جمــيعمم علــى مناعــد فــي المجلــر التشــريعي وهــذا  رشــحوأمــا بــاقي الــدواار فنــد حصــل م
يدل على حسن االنتيار للمرشحين ا مر الذي جذب ال انبين لمم أو من الممكن  رجا  ا مر  لى 
قيــــام الحمــــالت اال تنابيــــة بــــأداء دورهــــا بفاعليــــة باإل ــــافة  لــــى توويــــف حركــــة حمــــار ال ســــحاب 

م بأ ــه  تيجــة 2005الســتيطا ية فــي ال ــفة الغربيــة عــام مــن قطــا  غــزة وبعــن البــؤر ا(  ســراايل)
المناومــة ال وعيــة  ــد االحــتالل ومســتوط يه و تــاد لجمــود الحركــة فــي المناومــة وبالتــالي نا ـــت 

 .الحركة اال تنابات بدعاية ا تنابية مسبنة أكسبتما ثنة شريحة عري ة من المجتم  الفلسطي ي
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 :قائمة حركة فتح -6
جمي   واب حركة فت  على المناعد المنصصة للدواار التي ترشحوا ع ما  في بعن الدواار حصل

ولكــن فــي دوااــر أنـــرت حصــلوا علــى  صـــف منعــد أو منعــد مــن المنصصـــة لمــم وبالتــالي انتلـــف 
 .التوزي  المكا ي لتلل ا صوات

 

 :م6001التوزيع الجغرافي لألصوات المهدرة التي حصلت عليها قائمة حركة فتح ( 41)جدول 
 

 %النسبة المئوية  األصوات المهدرة إجمالي األصوات دائرة االنتخابيةال
 81.2 36918 45475 القدس
 47.1 50109 106398 جنين
 100 50979 50979 طولكرم
 100 5146 5146 طوباس
 79.6 155191 194937 نابلس
 100 5632 5632 سلفيت

 80 91496 114330 رام اهلل والبيرة
 62.5 28271 45247 بيت لحم
 100 329032 329032 الخليل

 100 130456 130456 شمال غزة
 100 309970 309970 غزة

 63.2 45146 71375 دير البلح
 55 87110 158423 خان يونس

 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر
 

 :الممدرة كالتالييمكن تنسيم الم اطد الجغرافية لألصوات 
 :ا نسمت هذه الم اطد  لى أربعة م اطد حسب  سبة ا صوات الممدرة كالتالي

 :مناطق ذات نسب عالية لألصوات المهدرة -أ 
 ـمت الـدواار  مـن  جمـالي ا صـوات (%16)هي الدواار التي زادت  سبة ا صوات فيما عـن 

و ــابلر  (%10)رام اهلل والبيــرة  ل (%16.6 )ل شــملت دااــرة النــدرذات ا صــوات الممــدرة بالكامــل
 .من  جمالي ا صوات (79.1%)

 





 177 

ـــم تـــتمكن ا صـــوات التـــي أمـــا الـــدواار ذات ا صـــوات الممـــدرة بالكامـــل ف ـــمت  الـــدواار التـــي ل
جمعتما الحركة فيما من الحصول على منعد في المجلرل كما في داارة طولكرمل طوبـارل سـلفيتل 

علــى أي منعـد فــي تلــل الــدواار فـي حــين اســتأثرت قاامــة  النليـلل شــمال غــزة وغــزة حيـث لــم تحصــل
 .التغيير واإلصالح بما

 

 :مناطق ذات نسب متوسطة لألصوات المهدرة -ب 
مــن  جمــالي ا صــواتل  (%16 - 12) ـمت الــدواار التــي تراوحـت  ســبة ا صــوات فيمــا بـين 

 .من  جمالي ا صوات (%16.5 )وبيت لحم (%12.6 )كما في داارة دير البل 
 

 :اطق ذات نسب منخفضة لألصوات المهدرةمن -ج 
من  جمالي ا صواتل تمثلت في كل من (% 12)وهي الدواار التي قلت  سبة ا صوات فيما عن 

 .من  جمالي ا صوات (%77.6)وج ين (%55 )داارة نان يو ر
 

 .أما باقي الدواار فند حصل مرشحو الحركة على المناعد التي نصصت لتلل الدواار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوزيع الجغرافي لنسب أصوات قائمة فتح المهدرة في الضفة الغربية وقطاع غزة  :(16)شكل 
 .م6001
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 :المستقلون -4
نان المستنلون اال تنابات عن جمي  الدواار اال تنابية  ال أ مم لم يفلحوا في الحصول على 

فـــت  أو حمـــار لمـــم ودعـــوة تمثيـــل لمـــم فيمـــا عـــدا دااـــرتين ويعـــود ســـبب فوزهمـــا  لـــى دعـــم  مـــا حركـــة 
م اصــريمم  لــى التصــويت لمــم وهــذا ا مــر علــى عكــر مــا جــرت فــي التجربــة ا ولــى لال تنابــات حيــث 

 .حصل المستنلون على  سب أعلى من ا صوات وكذا المناعد
 

 :م6001التوزيع الجغرافي لألصوات المهدرة التي حصل عليها المستقلين ( 42)جدول 
 %النسبة المئوية  إجمالي األصوات صوات المهدرةاأل الدائرة االنتخابية

 100 68730 68730 القدس
 100 61194 61194 جنين
 58.3 50854 29675 طولكرم
 100 5472 5472 طوباس
 100 103611 103611 نابلس
 100 4345 4345 قلقيلية
 100 7870 7870 سلفيت

 100 85192 85192 رام اهلل والبيرة
 100 1665 1665 أريحا
 100 64956 64956 بيت لحم
 100 96226 96226 الخليل

 100 46668 46668 شمال غزة
 38.4 282059 108200 غزة

 100 23319 23319 دير البلح
 100 44836 44836 خان يونس

 100 6470 6470 رفح
 .الجدول من عمل الطالبة باالعتماد علي بيا ات لج ة اال تنابات المركزية: المصدر

 

 :كن تنسم ا صوات الممدرة جغرافيًا كالتالييم
 :مناطق ذات أصوات مهدرة جزئياا  -6

 (%58.3)مـــن ا صـــوات كمـــا فـــي دااـــرة طـــولكرم  اً  ـــمت الـــدواار التـــي نســـرت الناامـــة جـــزء
 .من  جمالي ا صوات التي حصلت عليما في كل م مما (%38.4)وغزة
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 :مناطق ذات أصوات مهدرة كاملة -6

 .في المجلر التشريعي لما على منعد تحصلواار التي لم تمثلت في باقي الد
 

 :العالقة بين معدالت األمية ومخرجات صناديق االقتراع: خامساا 
دراسة العالقة بين منرجات الص اديد ومعدالت ا مية تبين أ ـه ال يوجـد بيـ مم عالقـة  ع د

 لــى العااليــة والـــوعي  فةباإل ــافالعامــل المــؤثر بشــكل رايســـي هــو ا و ــا  والمتغيــرات السياســـية 
 .السياسي لدت ال انب فمعدالت ا مة تعد قليلة منار ة بالدول المجاورة

 :(م6001) للقوائم البطاقات البيضا  -6
المحســـوبة ( t) جـــد أن قيمـــة  -(0.05171)التـــي تســـاوي ( r) وع ـــد انتبـــار قيمـــة معامـــل بيرســـون

ومســــتوت داللــــة مع ويــــة (67)حريــــة المجدولــــة ع ــــد درجــــة ( t)فــــي حــــين أن قيمــــة  -(0.6602)=
ــــة  ذن  نبــــل فر ــــية العــــدم (6.65)تســــاوي  (0.05) ل أي أن قيمتمــــا المحســــوبة أقــــل مــــن المجدول

ومعـــدالت ا ميـــة البطاقـــات البي ـــاء للنـــواام  و ـــرفن الفر ـــية البديلـــة أي أ ـــه ال يوجـــد ارتبـــاط بـــين
 .بمع ى أ ما لم تؤثر

 

 :(م6001) البطاقات الباطلة للقوائم -6
ـــد ـــار قيمـــة معامـــل بيرســـون وع  = المحســـوبة ( t) جـــد أن قيمـــة  (0.6115)التـــي تســـاوي ( r) انتب

 (0.05)ومسـتوت داللـة مع ويـة  (67)المجدولة ع د درجة حريـة ( t)في حين أن قيمة ( 6.0769)
ل أي أن قيمتمــــا المحســــوبة أقــــل مــــن المجدولــــة  ذن  نبــــل فر ــــية العــــدم و ــــرفن (6.65)تســــاوي 

ومعدالت ا مية بمع ـى أ مـا لـم البطاقات الباطلة للنواام  ي أ ه ال يوجد ارتباط بينالفر ية البديلة أ
 .تؤثر

 

 :(م6001) البطاقات البيضا  للدوائر -2
ـــار قيمـــة معامـــل بيرســـون ـــد انتب = المحســـوبة ( t) جـــد أن قيمـــة ( 0.6717)التـــي تســـاوي ( r) وع 

 (0.05)ومسـتوت داللـة مع ويـة  (67)المجدولة ع د درجة حريـة ( t)في حين أن قيمة ( 0.1705)
ل أي أن قيمتمــــا المحســــوبة أقــــل مــــن المجدولــــة  ذن  نبــــل فر ــــية العــــدم و ــــرفن (6.65)تســــاوي 

ومعـدالت ا ميـة بمع ـى أ مـا البطاقـات البي ـاء للـدواار  الفر ية البديلة أي أ ه ال يوجد ارتباط بـين
 .لم تؤثر

 

 :(م6001) البطاقات الباطلة للدوائر -7
ـــار  ـــد انتب = المحســـوبة ( t) جـــد أن قيمـــة  (0.2775)التـــي تســـاوي ( r) قيمـــة معامـــل بيرســـونوع 

 (0.05)ومســتوت داللــة مع ويــة  (67)المجدولــة ع ــد درجــة حريــة ( t)فــي حــين أن قيمــة  6.5665
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ل أي أن قيمتمــــا المحســــوبة أقــــل مــــن المجدولــــة  ذن  نبــــل فر ــــية العــــدم و ــــرفن (6.65)تســــاوي 
ومعدالت ا مية بمع ى أ ما لم البطاقات الباطلة للدواار  وجد ارتباط بينالفر ية البديلة أي أ ه ال ي

 .تؤثر
 
 :(م6001) الغياب للدوائر -5

= المحســـوبة ( t) جـــد أن قيمـــة  (0.06291)التـــي تســـاوي ( r) وع ـــد انتبـــار قيمـــة معامـــل بيرســـون
 (0.05)ة ومسـتوت داللـة مع ويـ (67)المجدولة ع د درجة حريـة ( t)في حين أن قيمة ( 0.0197)

ل أي أن قيمتمــــا المحســــوبة أقــــل مــــن المجدولــــة  ذن  نبــــل فر ــــية العــــدم و ــــرفن (6.65)تســــاوي 
 .ومعدالت ا مية بمع ى أ ما لم تؤثرالغياب للدواار  الفر ية البديلة أي أ ه ال يوجد ارتباط بين

 
ة  ســـت تا ممـــا ســـبد أن معـــدالت ا ميـــة فـــي المجتمـــ  الفلســـطي ي لـــم تلعـــب دورًا فـــي الحيـــا

السياسية أي أ ما لم تؤثر على الفكر السياسي وبالتالي فجن العاالية والعشاارية والم اطنية هـي التـي 
 .تلعب الدور الرايسي في المشاركة السياسية
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 :النتائج
 

 :من نالل الدراسة وا هداف التي و عت تبين ما يلي
 تنابيــة فــي ال ــفة الغربيــة يعتبــر ا ســار اإلحصــااي هــو العامــل المحــدد لحــدود الــداارة اال -6

 .وقطا  غزة
كـــان ه ـــال تبـــاين ( م6001و 6991)ع ـــد منار ـــة مـــدت اتســـاد النريطـــة اال تنابيـــة للعـــام  -6

وا ــ  فيمــا ا مــر الــذي يحتــاد  لــى  عــادة ترتيــب لــبعن هــذه الــدواار مثــل دااــرة ســلفيتل 
 .النليلل غزة وأريحا

ال ـــفة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة نـــالل  تباي ـــت جغرافيـــة الـــدعم لكافـــة الفصـــاال الفلســـطي ية فـــي -2
التجربتين اال تنابيتين ا مر الذي أدت بالفصاال ا قل جماهيرية  لـى عـدم الحصـول علـى 

 .تمثيل لما في المجلر التشريعي
 لى التصويت لصال  تيار  سـالمي تمثـل ( م6001)اتجه ال انب الفلسطي ي في ا تنابات  -7

ال المناومة التي ووفت ا دحار قوات االحتالل في قاامة التغيير واإلصالح كو ه أحد فصا
 .من النطا  فيما يعرف بفل االرتباط كج جاز للمناومة المسلحة

في بعن الدواار لم يكن ه ال تحيز لجمة ا تنابية معي ة بل كا ت تمثـل عـدة قـواام حيـث  -5
 .كان ه ال ت و  في النواام التي حصلت على مناعد في دواار معي ة

لم يلعب دورا كبيرا في ( م6001)على الحمالت اال تنابية في ا تنابات  ات   أن اإل فاد -1
الحالـــة الفلســـطي ية بـــدليل أن قاامـــة التغييـــر واإلصـــالح أقـــل   فاقـــًا و ن التنلبـــات السياســـية 
واالقتصـــادية ســـاعدت فـــي ب ـــاء حملـــة  عالميـــة ا تنابيـــة حتـــى قبـــل االتفـــاد علـــى نـــون 

امــــل ال زاهــــة والشــــفافية دورًا بــــارزًا فــــي تغييــــر  تــــااا اال تنابــــات للفــــاازين ناللمــــا ولعــــب ع
فحالـة الفسـاد والمحسـوبية أدت  لـى ( م6001)التصويت لصـال  قـواام معي ـة فـي ا تنابـات 

 .عدم التصويت لفاات معي ة واتجاه ال انب  حو من اعتندوا أ مم أكثر  زاهة
فـي ( م6005) ي عليمـا عـام ساهم اال تشار الكبير لمراكز االقتـرا  باإل ـافة للتوافـد الـوط -7

 .م6001 قبال ال انب الفلسطي ي على عملية االقترا  عام 
 ــتا عــن عــدم وجــود رقابــة مــن مؤسســات المجتمــ  المحلــي والســعي لتحنيــد رؤيــة سياســية  -1

معي ة  لى التالعب بص اديد االقترا  لصال  بعن الجمات وترجي  كفة مرشـ  عـن غيـره 
تالعبًا  تيجة الرقابة المجتمعية ( م6001)شمد ا تنابات بي ما لم ت( م6991)في ا تنابات 

 .والفصاالية ا كثر فاعلية
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كا ـــت  ســـبة الغيـــاب ع ـــد اإل ـــاث أعلـــى م مـــا ع ـــد الـــذكور فـــي منتلـــف محافوـــات ال ـــفة  -9
ن كا ت في قطا  غزة غياب اإل اث هو ا على  .الغربية وقطا  غزة وا 

– 61)غزة في الفاات العمرية مـن    تركز الغياب في محافوات ال فة الغربية وقطا   -60
 .س ة فأكثر( 16)س ة والفاة ( 20

 .تتأثر عملية التصويت بالعاالية والنبلية والم اطنية -66
 ــرورة العمـــل علــى توســـي  الــدواار اال تنابيـــة  وــرًا ال نفـــان  ســبة الـــدواار  لــى الربـــ   -66

 .حسب اتفاد الناهرة ا نير بين الفصاال
 وريــة ا مــن النــومي الفلســطي ي ال بــد مــن تحنيــد الت ميــة لتوســي  المشــاركة فــي صــياغة  -62

 .السياسية من نالل مشاركة التجمعات وا حزاب السياسية
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 :التوصيات
 :وب اءًا على هذه الدراسة  ستنلص التوصيات التالي

 .ة مراجعة تنسيم الدواار اال تنابية في حال  قرار  جراء أي ا تنابات قادمة رور  -6
المشاركة السياسية للفصاال ذات العدد ا قل من حيث المؤيدين لما عن  العمل على تعزيز -6

 .طريد دعم باقي الفصاال لما
زيادة التوعية بأهمية عملية التسجيل واالقترا  لل انب الفلسطي ي كي يكون المجلر أو من  -2

 .سيتم ا تنابه ممثاًل للغالبية العومى من الشعب
مـــن نـــالل دمـــا الفصـــاال والحركـــات الصـــغيرة مـــ  تفعيـــل المشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـية  -7

 .ت ويمات أحزاب أكبر
 رورة قيام جمي  الفصاال والحركات الفاعلة في الشار  الفلسـطي ي بتسـجيل الم تمـين لمـم  -5

تاحـة هـذه البيا ـات للبحـث  في كشوفات حسب الم طنة والفاـة العمريـة والمسـتوت التعليمـي وا 
د م ه الفصيل في توجيه الدعايـة اال تنابيـة فـي مـرات العلمي للمساهمة في دراستما وليستفي

 .قادمة من نالل المساهمة في تحديد الثنل السياسي لما
تحديث سجالت ال انبين وااللتزام فنط بما وعدم االعتماد على سجالت أنـرت مثـل السـجل  -1

 .المد ي
ار اال تنابيــة االسـتفادة مـن النبـرات الجغرافيـة فـي أيـة لجـان مكلفـة فـي  عـادة تشـكيل الـدوا  -7

 .وال ينتصر ذلل على قا و يين وسياسيين
 .توجيه الباحثين لالستفا ة في دراسة ع اصر ومكو ات العملية اال تنابية -1
 رورة التأكيد على ا تناب كامل المرشحين حسب المناعد المنصصة لكل داارة واستبعاد  -9

الــدواار ليســاهم فــي أي بطاقــة ينــل عــدد النيــارات فيمــا عــن عــدد المناعــد المنصصــة لتلــل 
 .م   االستنطاب التصويتي والكشف عن أي عملية تالعب ب تااا االقترا 

 مكا يــة تعــديل توزيــ  الــدواار اال تنابيــة ب ــاء علــى مــا تــم االتفــاد عليــه فــي اتفــاد الدوحــة  -60
من المناعـد المنصصـة لمـا وب ـاء عليـه % 65حيث تم نفن  سبة الدواار  لى ( 6066)

شـمال وج ـوب علـى أن يعتبـر وادي غـزة ) زة  لى دااـرتين ا تنـابيتين يف ل تنسيم قطا  غ
شمالل وسطل ج وب م   فراد النـدر )وال فة الغربية  لى أربعة دواار ( هو الفيصل بي مما

وبمدف مواجمـة العشـاارية والعااليـة ( بداارة م فصلة إلبراز النيمة التارينية للمدي ة وا همية
 .عملية اال تناب وتنليل  فوذها وتأثيرها في
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 :المراجع
 :الكتب

 دراســـة فـــي الجغرافيـــا  –جغرافيـــة االنتخابـــات فـــي الـــيمن (. م6007).عبـــد الجليـــل لالصـــوفي
 .المكتب الجامعي الحديث :اإلسك درية .السياسية

 ل الناهرةةيمكتبة ا  جلو المصر  .الجغرافيا السياسية منظور معاصر .م6997 .محمد لالديب. 
 ل دليـــل المؤسســـة أشـــكال الـــنظم االنتخابيـــة(. م6001(.)رجمـــة أيمـــن أيـــوبت) .أ ـــدرو لري ولـــدز

 .السويد .الدولية للديمنراطية واال تنابات
 بيروت .اإلنفاق االنتخابي. (م6001. )الجمعية اللب ا ية من أجل ديمنراطية اال تنابات. 

 .المياة المستنلة ال تنابات في لب ان
 الجماز  .فلسطين. لية والعائدة في األراضي الفلسطينيةالهجرة الداخ(. م6009).محمد لدريدي

 .المركزي لإلحصاء الفلسطي ي
 ـــــر الفلســـــطينية (. م1998. ) فـــــردل عصـــــام مركـــــز : مصـــــر. 6994-6911منظمـــــة التحري

 .المحروسة للبحوث والتدريب وال شر

 ــات الفلســطينية الثا (.م2007. )المركــز الفلســطي ي للبحــوث السياســية والمســحية : نيــةاالنتخاب
المركـز الفلسـطي ي . فلسـطينل رام اهلل. 6001 – 6002( الرئاسية، والتشريعية، والحكم المحلي)

 للبحوث السياسية والمسحية
 المركـز الفلسـطي ي للبحـوث . البيئة السياسية فترة مـا قبـل االنتخابـات. (2007) سمير عون

 .18 – 15ص رام اهللل فلسطينل  السياسية والمسحيةل داارة السياسة والحكمل
 

 :الدوريات
 فلســطين  .موقــف حمــار مــن اال تنابــات والوفــد المفــاون(. م6990).مجلــة فلســطين المســلمة

 .656 – 650ل ص 1 العدد .المسلمة
 227عـدد . شـئون فلسـطينية. اال تنابات والصرا  علـى ال نـود(. م1992.)ربعي .المدهون – 

 .148-143ل ص 228
 حديث صحفي لل اطد الرسمي باسم حمار في ا ردن (. م6992. )مجلة الدراسات الفلسطي ية

مجلــــة الدراســــات  .يعلــــن فيــــه رفــــن الحركــــة للحكــــم الــــذاتي اإلداري واال تنابــــات المتعلنــــة بــــه
 .620 - 669ل ص 62العدد  لالفلسطينية

 البيــــادر  لرؤيــــة فــــي موقــــف المعار ــــة الفلســــطي ية مــــن اال تنابــــات(. م6995).مجلــــة البيــــادر
 .666ل ص 121العدد  .السياسي
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 اال تنابـات التشـريعية الفلسـطي ية-حنااد ومشاهدات من قطـا  غـزة(. 6995 ).رشاد لالمد ي. 
 .66 -66ل ص 121العدد  .البيادر السياسي

  مجلـة السياسـة الدوليـة .اال تنابات ومستنبل الدولـة الفلسـطي ية (.م6991) .عبد اهلل لصال. 
 .656 - 650ل ص 667العدد 

 بيـان للجبمـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين النيـادة العامـة (. م6991.)لفلسـطي ية مؤسسة الدراسـات ا
العــدد  .مجلــة الدراســات الفلســطينية .تحــذر فيــه مــن ا تنابــات مجلــر الحكــم الــذاتي الفلســطي ي

 .665 - 667ل 61
 ـــى مناطعـــة (. م6991) .وثـــااد فلســـطي ية ـــدعو  ل ـــة لتحريـــر فلســـطين ت ـــان للجبمـــة الديمنراطي بي

-665ل 61العـــدد .مجلـــة الدراســـات الفلســـطينية .لـــر الحكـــم الـــذاتي الفلســـطي يا تنابـــات مج
667. 

 تحديــد الــدواار اال تنابيــة لدولــة الكويــت باســتندام  وــم (. 6999)العلــيل جاســم . كــرمل جاســم
العـدد . مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية. دراسة في جغرافية اال تنابـات–المعلومات الجغرافية 

 .72-2ل ص 667
 ــة الدراســات الفلســطينية .فلســطين والمرحلــة الجديــدة(. م6001 ).علــي للجربــاويا العــدد  .مجل

 .60-7ل ص 11
 مجلـــة  .اال تنابـــات التشـــريعية الفلســـطي ية اســـتحواذ أم اســـتنطاب؟(. م6001 ).هـــا ي لحبيـــب

 .29-67ل ص 69/20العدد  .رؤية
 ـــــات المجلـــــر التشـــــريعي الفلســـــطي ي(. 6007. ) بـــــراهيمل يوســـــف ـــــة  ا تناب دراســـــة فـــــي جغرافي

 .617-662ص . 71العدد  .مجلة معهد البحوث والدراسات العربية. اال تنابات
 نريطـــة مصـــر اال تنابيـــة مـــ  التطبيـــد علـــى محافوـــة الجيـــزة (6007).ســـام  لعبـــد الوهـــاب. 

 .72- 6ل ص 75 العدد .المجلة الجغرافية العربية
 

 :الرسائل الجامعية
 دراسة في الجغرافية السياسيةل  –ار اال تنابية في ا ردن توزي  الدوا( " 1991.)جميل نليف

 .رسالة ماجستير غير م شورةل الجامعة ا رد يةل عمان
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 :التقارير
 االنتخابـــات الفلســـطينية : الديمقراطيـــة فـــي فلســـطين (.م6991). لج ـــة اال تنابـــات المركزيـــة

ـــس التشـــ ـــة الفلســـطينية وأعضـــا  المجل ـــرئيس الســـلطة الوطني . 6991ريعي لعـــام العامـــة ل
 .لج ة اال تنابات المركزية: فلسطين

 6006-6991االنتخابــات الفلســطينية (. م6006). الجمــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطي ي 
 .فلسطينرام اهللل  .مؤشرات إحصائية أساسية

 ــاب فلســطين اإلحصــائي الســنوي..(م6001.)الجمــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطي ي ــم  -كت رق
  .فلسطينل رام اهللل "9"

 رام .6061-6991السـكان فـي األراضـي الفلسـطينية  .(6999) .الجماز المركزي لإلحصاء
  .اهللل فلسطين

 6001قاعدة بيانات مسح القـوى العاملـة  (.م6066.) الجماز المركزي لإلحصاء الفلسـطي ي 
 .بيا ات غير م شورة .6060 –

 التقريـر : ي األراضـي الفلسـطينيةمسـتويات المعيشـة فـ .الجماز المركزي لإلحصـاء الفلسـطي ي
 .بيا ات غير م شورة. (6991أيلول  – 6991تشرين أول ) النهائي 

 االنتخابـــات الفلســـطينية :الديمقراطيـــة فـــي فلســـطين (. م6991. )لج ـــة اال تنابـــات المركزيـــة
 .ل فلسطينم6991العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضا  المجلس التشريعي 

 كـانون الثـاني  61:تقرير االنتخابات التشريعية الثانيـة (.م6001) .نابات المركزيـةلج ة اال ت
  .فلسطين. م6001

 م بشأن االنتخابات العامة6001لسنة ( 9)قانون رقم .لج ة اال تنابات المركزية .
 . فلسطين. (م6001)

 فلســطين  مقيـاس الديمقراطيـة فـي (.م2004) .المركـز الفلسـطي ي للبحـوث السياسـية والمسـحية
 . رام اهللل فلسطين .م6001 -6004تقرير عام 

 
 :المحاضرات العلمية

 يــوم دراســي بع ــوان . البيانــات الديموغرافيــة وجغرافيــة االنتخابــات(. 6009. ) دحــالنل أحمــد
 .م9/66/6009الجامعة اإلسالمية بتاريث . غزة. ا تنابات المجلر التشريعي

 يـوم دراسـي . م6001رافي لالنتخابات الفلسـطينية التحليل الجغ(. 6009. )أبو  اهرل كامـل
 .م9/66/6009الجامعة اإلسالمية بتاريث . غزة. بع وان ا تنابات المجلر التشريعي
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 :مواقع االنترنت
  شـــــــبكة المعرفـــــــة اال تنابيـــــــة ACE ( : م مـــــــن 7/9/6009اســـــــترجعت المعلومـــــــات بتـــــــاريث :

ar-http://aceproject.org/about 
 م مــــــــن 7/9/6009اســــــــترجعت المعلومــــــــات بتــــــــاريث ) : لج ــــــــة اال تنابــــــــات المركزيــــــــة: 

/arhttp://www.elections.ps/Default.aspx?alias=www.elections.ps 
 م مــــــــن 7/9/6009اســــــــترجعت المعلومــــــــات بتــــــــاريث ) : الجمــــــــاز المركــــــــزي لإلحصــــــــاء: 

jo-http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=1&lang=ar 
 م مــــــــــــن 6/6/6066بتــــــــــــاريث  اســــــــــــترجعت المعلومــــــــــــات) : الموســــــــــــوعة الحــــــــــــرة ويكيبــــــــــــديا: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
  م 65/66/6066اســترجعت المعلومــات بتــاريث )  :الموقــ   الرســمي لمفو ــية اإلعــالم والثنافــة

 ia.ps/index.phphttp://www.fatehmed: من 

http://aceproject.org/about-ar
http://www.elections.ps/Default.aspx?alias=www.elections.ps/ar
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=1&lang=ar-jo
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.fatehmedia.ps/index.php




 188 

 مـن  60/66/6066استرجعت المعلومـات بتـاريث ) : الموق  الرسمي لكتلة التغيير واإلصالح : 
http://www.islah.ps/new/index.php 

 م مــــن65/1/6060اســــترجعت المعلومــــات بتــــاريث )  :موقــــ  المجلــــر التشــــريعي الفلســــطي ي  : 
plc.org-http://www.pal/ 

م مـــــــن 65/025/6066اســـــــترجعت المعلومـــــــات بتـــــــاريث : )موقـــــــ  المرصـــــــد العربـــــــي لال تنابـــــــات
http://www.arabew.org.

 
 
 

http://www.islah.ps/new/index.php
http://www.pal-plc.org/
http://www.arabew.org/
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 :م6001-6991المشاركة السياسية في ال فة الغربية وقطا  غزة للعام  :(6)ملحد 
 

 م6001 م6991 الدائرة االنتخابية م

 20.7 18.7 الندر 6
 62.7 52.5 ج ين 6
 65.7 57.6 طولكرم 2

 76.8 63.2 طوبار 7

 62.1 57  ابلر 5

 62.1 49.1 قلنيلية 1

 74.5 55.7 سلفيت 7
 61.3 45.4 رام اهلل البيرة 1
 59.5 56.2 أريحا 9

 59.4 52.3 بيت لحم 60

 57 41.9 النليل 66

 79.7 58.4 شمال غزة 66

 64.8 56.3 غزة 62
 72.7 56.4 دير البل  67
 71.3 59.2 نان يو ر 65

 76.5 59.5 رف  61
 

 



