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شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين الذي هدانا وحبانا بتوفيقه ,والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد:
الشكر هلل أوالً وأخي اًر على إعانته لي في إكمال هذا الجهد ,ومصداقاً لقول رسولنا الحبيب محمد
صلي اهلل عليه وسلم " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ,فخالل فترة عملي في إنجاز هذه الدراسة
تفضل على الكثير بالمساعدة والعون والدعم ,لذا فإنني أود أن أتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان
لمساعدتهم لي في إنجاز هذه الدراسة وأخص بالذكر.
 أستاذي الفاضل الدكتور /صالح مصلح أبو ختلة  ,والذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة ,فبفضل
اهلل عز وجل ثم بجهده المتواصل وتوجيهاته السديدة ورحابة صدره ,تم إنجازها فله مني كل الشكر
والتقدير.
 كما أتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /رياض العيلة والدكتور /خالد شعبان لتفضلهما بقبول
مناقشة الرسالة.
 كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور  /محمد صالح زكي أبو حميدة عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ,والدكتور /رياض محمود األسطل وجميع العاملين في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لدعمهم
المتواصل ونصائحهم القيمة أثناء الدراسة.
 كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للدكتور على أبو زيد لتوجيهاته القيمة و تفضله بإجراء التحليل
اإلحصائي لالستبانة.
 كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور  /محمد أبو غفرة لتدقيقه الرسالة لغوياً.
 كما أتقدم بالشكر الجزيل من جميع أساتذة قسم العلوم السياسية في جامعة األزهر الذين لم يبخلوا على
بعلمهم وتوجيهاتهم خالل فترة دراستي بالجامعة.
وأخي اًر يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعدني ولو بالقليل من األصدقاء.

الباحث
إبراهيم خليل البزم
د

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة في أنها تدرس أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي
الفلسطيني  ,فاستعرضت الدراسة مفهوم النظم االنتخابية وخصائصها وقياس أهميتها وطرق تأثيرها
على النتائج االنتخابية ,وانعكاس ذلك على النظام السياسي الفلسطيني ,فتناولت نشأة النظم االنتخابية
وأهم أنواعها ,و نتائج االنتخابات األولى عام  6991واالنتخابات الثانية عام  6001وأثر النظام
االنتخابي في التأثير في نتائج االنتخابات التشريعية األولى والثانية وأثر ذلك على طبيعة النظام
السياسي الفلسطيني وشكل السلطة الحاكمة.
وتسعى هذه الدراسة إلى إيضاح أثر النظم االنتخابية على نتائج االنتخابات التشريعية وأثره على
النظام السياسي الفلسطيني من وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية
والبالغ عددهم ( )55عضو هيئة تدريس خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 6062/6062
وذلك من خالل تطبيق دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة ( الجامعة اإلسالمية – جامعة األزهر
– جامعة فلسطين ,جامعة القدس المفتوحة ,جامعة األقصى).
واعتمدت الدراسة في إثبات فرضياتها على المقاربة المنهجية الوصفية التحليلية معتمدة على
أداة االستبيان كإحدى أدوات المسح االجتماعي للمنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج المقارن,
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي في تحليل كل من نتائج االنتخابات التشريعية األولي عام
 ,6991والنتائج التي حصل عليها كل حزب سياسي ,ومدى شعبيته وعدد المقاعد التي حصل عليها
وقياس مدى واقعية تلك النتائج ,وتحليل نتائج االنتخابات التشريعية الثانية  6001من حيث فوز
القوائم االنتخابية بعدد المقاعد وفق النظام المختلط من خالل الفوز في االنتخابات الفردية أو التمثيل
النسبي على مستوى الوطن ,وداللة التحليالت على النتائج الحقيقة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية,
وأثرها على قوة األحزاب السياسية الفلسطينية ,ودورها في الحياة السياسية ,حيث تم من خالل ذلك
المنهج جمع البيانات الوصفية حول الظاهرة ,وتحليلها وتفسيرها واستخالص النتائج وقياسها لمعرفة
مدى األثر الذي تحدثه النظم االنتخابية على النظام السياسي الفلسطيني عن طريق األداة المستخدمة
وهي االستبانة.
فتم استخدام مقياس خاص من عمل الباحث (االستبانة) التي من خاللها تم استطالع أراء
أساتذة الجامعات الفلسطينية في العلوم السياسية والقانون بوصفها شريحة من الشرائح المثقفة في
المجتمع ,والتي تؤثر في الرأي العام ولها القدرة على التأثير في كثير من الجوانب السياسية
ه

واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع ,وكانت محاور تلك االستبانة مرتكزة على المعطيات الناتجة
عن تحليل نتائج االنتخابات التشريعية األولى  ,6991واالنتخابات التشريعية الثانية  6001ودور
النظام االنتخابي في تلك النتائج وصياغتها في محاور االستبانة لدراستها ميدانياً ,للوصول إلى النظام
االنتخابي الذي يتالءم وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني لالستفادة منها في االنتخابات التشريعية
القادمة.

و

Abstract

The study aims at discussing the effect of systemizations of legislative
elections on the formation of the Palestinian political system, and it
presents a definition of elections regulations, their characteristics,
measurement of elections importance, and the methods that affects the
elections results.
In addition the study shows the results of the first and second legislation
elections in 1996 and 2006, and their implications on the nature of the
Palestinian political system throughout a comprehensive surveys answered
by universities professors of politics and law across the Gaza Strip (55
Professors).
The study relies on analytical, descriptive and systemized analogies to
analyze the results of the second legislation election in 2006 and its effect
on the influence of the political Palestinian parties and in addition to its
role in the political life.
It also uses the comparative approaches to support its hypotheses and
prove them right. As a result, all about mentioned factors influence the
Palestinian political system.
The surveys uses to poll the political science and law professors in the
Gaza Strip universities because as they are highly educated and affect the
public opinion. The surveys conclude the elections regulations and
systemization influence on the two elections result, these it affects the
nature of the political system. Such effect is evident in chairs distribution
of parliament and the number of political factions representing the
Palestinian legislative council, in a bid to reach to an electoral system that
fits the nature of the Palestinian political system to be used at any
upcoming legislative elections.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة
عمل الفلسطينيون على بناء مؤسساتهم السياسية بعد الحرب العالمية األولي مع أنه لم يكن
يسمح لهم التعبير عن أنفسهم بشكل ديمقراطي مما دفعهم إلى التحايل على القانون من خالل تسمية
األحزاب السياسية بالجمعيات وترخيصها وفقا للقانون وصوالً إلى تشكيل حكومة عموم فلسطين عام
 ,6921و إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية  ,6912وما تبعه من دخولها في العملية السلمية عام
 6992والتي انبثق عنها تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو عام .6992
ونظ ار لألهمية التي تحتلها االنتخابات في حياة المجتمعات البشرية ,ونظ ار لما تنطوي عليه
ممارستها من حق يجب على الدول ضمانه لمواطنيها ,فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان أكد على
تلك األهمية ,وشدد على حق األفراد في اختيار ممثليهم وحقهم في المشاركة في إدارة الحياة العامة
لبالدهم( .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ,6995 ,ص)1

وتعد االنتخابات العمود الفقري للديمقراطية حيث إنها ليست غاية في حد ذاتها بل هي شرط
ضروري واجراء ديمقراطي ال بد منه لضمان عدم استئثار فئة سياسية معينة بالسلطة وتهميش عموم
المجتمع ,ولضمان مشاركة مواطني الدولة في حق تقرير المصير الداخلي باختيار النظام السياسي
وممثليهم كما يشاءون ( .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ,6995 ,ص)2

وترجع األهمية في النظم االنتخابية إلى أنها تحقق وجود الدولة الديمقراطية  ,كما تحقق
التمثيل األفضل إلرادة الشعب واتاحة المجال لألحزاب السياسية للوصول إلى الحكم والتعبير عن أرائها
في خدمة المجتمع( .عودة ,6002 ,ص)7

وتعرف النظم االنتخابية في مفهومها بأنها الوسيلة التي يتم من خاللها ترجمة األصوات التي
يتم اإلدالء بها في صناديق االقتراع إلى عدد من المقاعد التي يفوز بها المرشحون أو األحزاب
السياسية المشاركة في االنتخابات ,ويمكن تصنيفها في ثالث عائالت أساسية هي  :نظام التعددية /
األغلبية ,وينقسم إلى خمسة أقسام ,ونظام التمثيل النسبي الذي ينقسم إلى قسمين ,والنظام المختلط.
إن ما تحاول هذه الدراسة إيضاحه هو أثر النظم االنتخابية على نتائج االنتخابات التشريعية
ومدى انعكاس ذلك على المشاركة السياسية لألفراد من وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية والقانون في
6

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل تطبيق دراسة ميدانية عليهم توصلها إلى نظام انتخابي
يالئم النظام السياسي الفلسطيني وذلك من خالل إجراء الدراسة بحثية ومعمقة للوصول إلى أنسب
النظم االنتخابية للواقع السياسي الفلسطيني.
 2.1مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في حركية النظم االنتخابية المتبعة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية,
وانعكاس تلك الحركية على

التعبير عن قوة األحزاب السياسية وحجمها في الشارع الفلسطيني,

وتأثيرها على النظام السياسي الفلسطيني والبحث عن نظام انتخابي يالئم النظام السياسي الفلسطيني.
و تتلخص مشكله الد ارسة في التساؤل الرئيس التالي :
ما دور النظم االنتخابية التشريعية في التأثير على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني؟
وتتفرع منه األسئلة اآلتية :
 -1كيف ظهرت فكرة التمثيل وكيف تكونت هيئة الناخبين؟
 -2ما مراحل تطور ونشأة النظم االنتخابية ؟
 -3ما أهم تعديالت النظام االنتخابي الفلسطيني ؟
 -4ما مراحل تطور ونشأة النظام السياسي الفلسطيني؟
 -5ما نتائج االنتخابات التشريعية األولى 6991م والثانية 6001م؟
 -6ما أثر نتائج االنتخابات األولى عام 1996م والثانية عام 2006م في تشكيل النظام السياسي
الفلسطيني؟
 -7هل أثرت النظم االنتخابية في نتائج االنتخابات التشريعية األولى 6991م والثانية 6001م من
وجهة نظر أساتذة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ؟
 3..فرضيات الدراسة:
 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن خصائص االنتخابات
الفلسطينية التشريعية في عامي 6991م و6001م.
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 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن تحقق مبدأ الشفافية في
االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و.6001
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ) عن العوامل المؤثرة في نتائج
االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و.6001
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن خصائص االنتخابات
الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و 6001بناء على متغير الجنس (ذكور  /إناث).
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن خصائص االنتخابات
الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و 6001بناء على متغير الجامعة التي يعملون
بها.
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن خصائص االنتخابات
الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و 6001بحسب متغير الرتبة األكاديمية.
 .7توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا األكاديميين (أساتذة العلوم
السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عن خصائص االنتخابات
الفلسطينية التشريعية في عامي  6991و 6001بحسب متغير االنتماء السياسي.
 4..أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :
 -1التعرف على ظاهرة التمثيل وتكوين هيئة الناخبين.
 -2شرح أهم أنواع النظم االنتخابية في العالم.
 -3التعرف على نشأة النظام السياسي الفلسطيني.
 -4تسليط الضوء على بداية العمل في النظام االنتخابي الفلسطيني وتعديالته.
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 -5تفسير نتائج االنتخابات التشريعية األولى  6991والثانية عام .6001
 -6بيان أثر نتائج االنتخابات التشريعية على تشكيل النظام السياسي الفلسطيني.
 -7التعرف إلى طبيعة النظام االنتخابي الذي يناسب النظام السياسي الفلسطيني في االنتخابات
التشريعية القادمة.
 5..أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في أنها:
 -6تناقش موضوعاً محل جدل بين األحزاب السياسية الفلسطينية ,وهو النظام االنتخابي ودوره في
تحديد معالم النظام السياسي الفلسطيني من خالل فوز بعض األحزاب الفلسطينية في
االنتخابات التشريعية ودورها في تحديد هوية النظام السياسي الفلسطيني.
 -6تناقش قضية مهمة ( االنتخابات التشريعية) الذي لها دور مهم في استقرار النظام السياسي
الفلسطيني.
 -2تفيد قيادات العمل السياسي الفلسطيني لالستفادة من عملية المسح الشامل ألساتذة الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة في السياسة والقانون ,واالستفادة من اقتراحاتهم نحو اختيار النظام
السياسي األنسب لالنتخابات التشريعية القادمة.
 -2تكتسب الدراسة أهمية خاصة من خالل ما ستطرقه من مقترحات تفيد صناع القرار عند إجراء
االنتخابات القادمة.
 -5يقدم توصيات يمكن األخذ بها حول النظام االنتخابي المناسب للعمل به في االنتخابات
التشريعية الفلسطينية القادمة لتكون سبيالً

إلى تمثيل أفضل لمختلف قطاعات المجتمع

الفلسطيني .
 6..مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في أساتذة العلوم السياسية والقانون من كال الجنسين العاملين في
جامعات قطاع غزة والبالغ غددهم ( )55من األكاديميين ,وتم تحديدها في خمس جامعات هي:
(الجامعة اإلسالمية  -جامعة األزهر -جامعة القدس المفتوحة – جامعة األقصى – جامعة
فلسطين)
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 7..حدود الدراسة
الحدود المكانية للدراسة  :هي جامعات قطاع غزة (الجامعة اإلسالمية  -جامعة األزهر-
جامعة القدس المفتوحة – جامعة األقصى – جامعة فلسطين).
الحدود الزمنية للدراسة  :من الفترة الزمنية

( ,)6066-6991وأجريت هذه الدراسة خالل

الفصل الدراسي األول .6062/6062
 8..منهج الدراسة
منهج تحليل النظم:
هو المنهج الذي يفسر طبيعة النظم السياسية وتأثيرها وأثرها بالمتغيرات المحيطة بها  ,حيث
استخدم هذه المنهج في تحليل النظم االنتخابية لالنتخابات التشريعية وأثر ذلك على النظام السياسي
القائم في الحياة السياسية.
المنهج المقارن:
هو المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة ,وتم استخدامه للمقارنة بين نتائج
االنتخابات التشريعية األولى 6991م ونظامها االنتخابي ,ونتائج االنتخابات التشريعية الثانية 6001
ونظامها االنتخابي من حيث درجة الفاعلية والتأثير على النظام السياسي الفلسطيني.
المنهج الوصفي التحليلي :
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل كل من نتائج االنتخابات التشريعية
األولي عام  ,6991والنتائج التي حصل عليها كل حزب سياسي ,ومدى شعبيته وعدد المقاعد التي
حصل عليها وقياس مدى دقة تلك النتائج.
وأيضا في تحليل نتائج االنتخابات التشريعية الثانية  6001من حيث فوز القوائم االنتخابية
بعدد المقاعد وفق النظام المختلط من حيث الفوز في االنتخابات الفردية أو التمثيل النسبي على
مستوى الوطن ,ودالالت تلك التحليالت على النتائج الحقيقة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية ,وأثرها
على قوة األحزاب السياسية الفلسطينية ,ودورها في الحياة السياسية ,حيث تم من خالل ذلك المنهج
جمع البيانات الوصفية حول الظاهرة ,وتحليلها وتفسيرها واستخالص النتائج وقياسها لمعرفة مدى األثر
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الذي تحدثه النظم االنتخابية على النظام السياسي الفلسطيني عن طريق األدوات المستخدمة وهي
االستبانة.
أدوات الدراسة:
تم استخدام مقياس خاص من عمل الباحث (االستبانة) التي من خاللها تم استطالع أراء
أساتذة الجامعات الفلسطينية في السياسة والقانون بوصفها شريحة من الشرائح المثقفة في المجتمع,
والتي تؤثر في الرأي العام ولها القدرة على التأثير في كثير من الجوانب السياسية واالجتماعية
واالقتصادية في المجتمع ,وكانت محاور تلك االستبانة مرتكزة على المعطيات الناتجة عن تحليل
نتائج االنتخابات التشريعية األولى  ,6991واالنتخابات التشريعية الثانية  6001ودور النظام االنتخابي
في تلك النتائج وصياغتها في محاور االستبانة لدراستها ميدانياً ,للوصول إلى النظام االنتخابي الذي
يتالءم وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني لالستفادة منها في االنتخابات التشريعية المقبلة .
 9..مصطلحات الدراسة
النظام :مصطلح يطلق على الظواهر والعالقات والبنى االجتماعية بما يفيد تبلورها وانتظامها في قواعد
ومصالح وقيم واتجاهات متميزة (الكيالي ,6995 ,ص. )516

النظام السياسي :مجموعة التفاعالت واألدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصص السلطوي
للقيم ,أي بتوزيع األشياء ذات القيمة بموجب ق اررات سياسية ملزمة"  ,أو التي " تتضمن االستخدام
الفعلى أو التهديد باستخدام اإلرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل المجتمع على الصعيدين
الداخلي والخارجي (أبو مطر ,6066 ,ص. )20

النظام السياسي الفلسطيني  :تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية مع مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية ما يعرف بالنظام السياسي الفلسطيني ,وبالرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست
دولة بالمعني الكامل إال أن لها ما للدولة من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية ,فإن النظام
السياسي هو مجموعة األسس الدستورية والقواعد القانونية والهياكل السياسية التي تفصح السلطة من
خاللها عن إرادتها( بشير ,6062 ,ص. )66
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الديمقراطية :كلمة الديمقراطية هي مصطلح يوناني يتكون من كلمتين ( )demosوتعني الشعب
و( )kratosوتعني الحكم ,ومن خالل الجمع بين هاتين الكلمتين تصبح حكم الشعب (أبراش,6002 ,
ص .)606

الحزب :يدل مفهوم الحزب الحديث على تنظيم سياسي يجمع بين مصالح الناس وأهدافهم وأيدلوجياتهم
 ,وعن خياراتهم السياسية ,وافساح المجال أمامهم لممارسة السلطة ,فالحزب يطمح أساساً للوصول إلى
السلطة (سليمان ,6919 ,ص.)92

النظم االنتخابية :في مفهومها بأنها الوسيلة التي يتم من خاللها ترجمة األصوات التي يتم اإلدالء بها
إلى عدد من المقاعد التي يفوز بها المرشحون أو األحزاب المشاركة في االنتخابات ( أندروز,6005 ,
ص. )69

نظام التعددية  /األغلبية :يمثل النظام االنتخابي األقدم ,وهو يتسم بصيغته األسهل وبإجراءاته
األبسط ,ووفق هذا النظام فإن الفائز هو من يحصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين ( األغلبية
البسيطة) ,ومن يحصل على أكثر من نصف األصوات ( األغلبية المطلقة ) (عبد الكريم,6002 ,
ص. )66

نظام التمثيل النسبي :إحدى عائالت النظم االنتخابية ,التي يستند مفهومها األساسي إلى ترجمة حصة
أي حزب سياسي مشارك في االنتخابات من أصوات الناخبين إلى حصة مماثلة أو متناسبة من
المقاعد في الهيئة المنتخبة( البرلمان ) .وهناك نوعان رئيسان من نظم التمثيل النسبي هما نظام
القائمة النسبية ونظام الصوت الواحد المتحول (.أندروز ,6005 ,ص)661

النظام المختلط :هو النظام االنتخابي الذي يجمع بين نظم األغلبية ونظم التمثيل النسبي ,وعلى
ابتكارات متعددة تحاول بصورة أو بأخرى تحقيق االنسجام في النظام المختلط الجديد المتولد من المزج
بين التمثيل النسبي والتمثيل باألغلبية ,وهناك عدة أشكال من النظام المختلط منها البسيط ومنها شديد
التعقيد(.شرقاوي؛ ناصف ,6992,ص)625

الدائرة االنتخابية :عرفها د .عبد الجليل الصوفي في كتابه جغرافية االنتخابات في اليمن دراسة في
الجغرافية السياسية على أنها عبارة عن وحدة جغرافية معينة من أراضي الدولة تنتخب لها نائباً يمثلها
في المجلس التشريعي ويتبنى قضاياها ويسعى لخدمته (أبو حطب ,6066 ,ص.)27
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 11..الدراسات السابقة
 – 1دراسة ربا أبو حطب ،بعنوان  /االنتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة للسنوات
1996و 2116دراسة في الجغرافية السياسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية –
غزة.2112،
تناولت الدراسة أهم العناصر الجغرافية المؤثرة على االنتخابات من خالل مقارنة المتغيرات
البشرية فتطرقت إلى الخصائص السياسية والبشرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ()6001-6991
وركزت على الفصائل والقوى التي شاركت في التجربتين االنتخابيتين للمجلس التشريعي ,ومن ثم
الذهاب إلى التحليل الجغرافي لالنتخابات وتحليل مخرجات صناديق االقتراع من بطاقات بيضاء
وباطلة مما جعلها تتوصل إلى عدة نتائج من أهمها اختالف الخريطة االنتخابية األمر الذي يلزم
الذهاب إلى إعادة النظر في بعض الدوائر االنتخابية وأن اإلنفاق على الحمالت االنتخابية لم يلعب
دو اًر مهما في التأثير على قرار الناخب في االنتخابات بسبب التقلبات السياسية مما جعلها توصى
بضرورة مراجعة التقسيم الجغرافي للدوائر االنتخابية ,والعمل على تعزيز المشاركة السياسية وأن تتم
االستفادة من الخبرات الجغرافية في لجان تشكيل الدوائر االنتخابية .
 -2دراسة حسام الدجني ،بعنوان  /فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية  2116وأثره
على النظام السياسي الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزهر – غزة.2111،
تناولت الدراسة موضوع فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية  6001والتداعيات
السياسية لذلك ,وتطرق إلى االنتخابات التشريعية األولي عام  6991والبيئة السياسية التي كان يمر
بها النظام السياسي الفلسطيني قبل االنتخابات التشريعية األولى عام  6991من حيث مقاطعة
الحركات واألحزاب السياسية االنتخابات الفلسطينية ,ودخول حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح
وبعض المستقلين لالنتخابات التشريعية والنتائج التي صدرت عنها ,كما تناول االنتخابات التشريعية
الثانية  6001والبيئة السياسية التي كانت قبل عقد تلك االنتخابات من استشهاد الرئيس ياسر عرفات
وانتخاب الرئيس محمود عباس في االنتخابات الرئاسية الثانية  ,6005ثم الذهاب إلى االنتخابات
التشريعية الثانية عام  ,6001ومشاركة الفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية والمستقلين فيها بناء
على اتفاق القاهرة عام  6005والنتائج التي ترتبت على ذلك من حيث فوز حركة حماس بأغلبية
مقاعد المجلس التشريعي واألحداث التي ترتبت على ذلك الفوز من حيث المواقف المحلية واإلقليمية
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والدولية ,وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق ما بين الثقافة السياسية اإلسالمية
والثقافة السياسية الوطنية ودعوة كل األطراف الفلسطينية إلى مصالحة حقيقة تتصالح فيها البرامج
والرؤى واألهداف واالستراتيجيات.
 -3دراسة حسن عياش ،بعنوان  /المجلس التشريعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية في
الفترة  ،2006 – 1996رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر – غزة.2111،
تناولت الدراسة الجذور التاريخية للمجلس التشريعي الفلسطيني من حيث التأسيس في عهد
االنتداب البريطاني حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ,واجراء االنتخابات التشريعية األولى في عام
 6991ومن ثم إجراء االنتخابات التشريعية الثانية من عام  6001ودور المجلس التشريعي المنتخب
خالل تلك الفترة  ,حيث تطرق الباحث إلى مدى قدرة المجلس التشريعي الفلسطيني على القيام بدور
فاعل في وضع التشريعات الالزمة والضرورية لتكوين حياة مدنية ديمقراطية ,والقيام بالرقابة على أداء
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وفق القانون األساسي الفلسطيني ,ومدى قدرته على تجاوز األزمات
والمعضالت التي تعرض لها المجلس التشريعي بسبب هيكلته وتشكيلته غير المتوافقة في أعقاب نتائج
العمليتين االنتخابيتين األولي عام  6991والثانية عام .6001
وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج المتعلقة بإنجازات المجلس التشريعي الفلسطيني خالل تلك
الف ترة وقدرته على المحافظة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر
عرفات في 66نوفمبر  ,6002حيث قام المجلس التشريعي بتنصيب رئيسه النائب روحي فتوح رئيسا
مؤقتاً للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى انتخاب رئيس جديد خالل مدة أقصاها  10يوماً ,وذلك طبقا
للقانون األساسي الفلسطيني ,واظهار اإلخفاقات التي كانت موجودة في تلك الفترة ,وذلك لعدم قدرته
على ممارسته لدوره المطلوب في المجال التشريعي ,وعدم قيامه بطرح العديد من مشاريع القوانين
للمناقشة وافتقاره لروح الفريق وقواعد التعاون الداخلي إلنجاز المهام الموكلة له والخروج من هذه
اإلخفاقات في النظام السياسي الفلسطيني وما نتج عنها من انقسام فلسطيني أوصى الباحث بالعودة
إلى صناديق االقتراع واألخذ بنظام المجلسين التشريعي واالستشاري للوصول إلى مجلس تشريعي
يعزز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
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 -4دراسة خليل شقاقي وآخرون ،بعنوان االنتخابات الفلسطينية الثانية الرئاسية والتشريعية والحكم
المحلي ، 2116-2115المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام اهلل فلسطين.2117،
تناولت الدراسة

نتائج االنتخابات التشريعية من حيث نقاط القوة والضعف في الدوائر

االنتخابية من خالل نتائج تلك االنتخابات في  6001/6/65والتطرق إلى التطابق بين عدد المقاعد
التي حصلت عليها كل قائمة في كل من الدوائر والقائمة االنتخابية لكل دائرة انتخابية من خالل
النتائج وفق النظام الفردي لكل مدينة باعتبارها دائرة انتخابية ( القدس – جنين – طولكرم – طوباس
– نابلس – قليقلية – سلفيت – رام اهلل والبيرة – أريحا – بيت لحم – الخليل – شمال غزة – غزة –
دير البلح – خان يونس – رفح ) .وتوضيح ألسباب التي أعطت كل قائمة انتخابية القدرة على الفوز
بالمقاعد التي فازت بها كل منها ,من حيث وحدة القائمة وانضباطها والتزام مناصريها وأعضائها,
وتوضيح الفرق بين عدد المقاعد بين القوائم والنسب الحقيقة لألصوات التي حصل عليها كل حزب
سياسي ,ومقارنة النسبة مع عدد المقاعد إلظهار عدم التجانس في إعطاء النتائج الحقيقة للتعبير عن
األصوات ,ويتطرق أيضا إلى تحليل نتائج االنتخابات على أساس القائمة وفق التمثيل النسبي,
وتوضيح األسباب التي أدت إلى ظهور النتائج من حيث عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب سياسي
من حيث النسبة المئوية من عدد األصوات التي فاز بها ,ومقارنة ذلك مع المقاعد التي حصل عليها,
ودالالت تلك النتائج في إعطاء مقياس ذي داللة على نتائج العملية االنتخابية.
 -5دراسة عدنان عودة ،بعنوان /النظام االنتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام السياسي الحزبي،
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام اهلل فلسطين.2114 ،
تناولت الدراسة النظام االنتخابي وتأثيره على النظام السياسي الحزبي وأثر العالقة بين النظم
االنتخابية و النظام السياسي حيث يتطرق الباحث إلى العالقة بين النظم االنتخابية والنظم السياسية
واألحزاب السياسية ,وتوصلت إلى أن النظم االنتخابية تؤثر على النظم السياسية من حيث إن النظام
االنتخابي إذا كان فردياً أو تمثيالً نسبياً أو مختلطاً ,أي أن كل نظام انتخابي يعطي ويعبر عن نتائج
تتناسب وطبيعة النظام االنتخابي.
وتوصلت الدراسة إلى توصية بتبني النظام المختلط في االنتخابات حيث وجد ذلك يؤدي إلى تالشي
سلبيات النظامين الفردي والتمثيل النسبي ,وأن توزع الدوائر االنتخابية على أساس التعداد السكاني
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وضمان الم ساواة بين تلك الدوائر إلعطاء نوع من العدالة والمساواة في إعطاء الوضع الحقيقي للوزن
الصوتي لكل ناخب.
 -6دراسة جميل هالل  ،بعنوان  /النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة تحليلية نقدية ،رام
اهلل ،فلسطين.1998،
تناولت الدراسة مكونات الحقل السياسي الفلسطيني ,وتحوالته والعوامل المؤثرة عليه ومن خالل
ذلك تعرض الباحث للتحوالت في النظام السياسي الفلسطيني منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية حتى
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وما حملته من تداعيات وتحوالت سياسية ,وذلك منذ انطالقة المنظمة
في الستينيات من القرن الماضي مرروا بالتغيرات السياسية في الوضع الوطني حتى توقيع اتفاق أوسلو
عام  ,3991وما أحدثه هذا االتفاق من تغير ملموس في واقع العمل السياسي الفلسطيني حيث جعل
النظام السياسي الفلسطيني يدخل ضمن التحوالت والتغيرات السياسية المصاحبة لعملية التحول
الديمقراطي في نظام الحكم وأبعاده على الواقع الفلسطيني .
 -7دراسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان سلسلة دراسات ( ،)4بعنوان االنتخابات الفلسطينية
الشروط والمعيقات ،غزة ،فلسطين. 1995،
تناول المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في دراسته

أهمية االنتخابات وما ستقدمه من

انعكاسات على مستقبل الشعب الفلسطيني حيث إن هذه الدراسة تلقى الضوء على أهمية االنتخابات
كونها مظهر من مظاهرة تتعلق بحق تقرير المصير كما يقره القانون الدولي وحق الشعب في أي
منطقة في أن يقرر وضعه السياسي والقانوني ,وليس االستقالل فقط وانما أمور سياسية أخرى تتعلق
مثال باالندماج مع دولة أخرى وغير ذلك.
تعد االنتخابات أهم األدوات للتمثل السياسي المدني التي تضمن لألفراد اختيار من ينوب
عنهم واسباغ الشرعية على المنتخبين ,وعلى من يمارس الحكم فتعمل كضامن لألمن والسلم الداخلي
في المجتمعات وما تتضمنه من تعددية سياسية واجتماعية وطائفيه حيث إن النظام السياسي
الديمقراطي هو الضامن لوحدة المجتمع وأمنه وسالمته الداخلية وتمتع أفراده بنفس الحقوق والمشاركة
بنفس القدر من الفرص السياسية واالجتماعية مما يخلفه المشروع السياسي من آلية للحكم السليم
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وسالمه وحدة التراب الوطني ووحدة الشعب ,وذلك من خالل ما تفرزه االنتخابات ما هو إال تعبير عن
إرادة غالبية الشعب ,حيث يتم تداول السلطة بشكل دوري مما يعطيها المصداقية والمشروعية.
 11..تعقيب :
تناولت الدراسات السابقة تطور النظام السياسي الفلسطيني وتقدمه في مجال الديمقراطية وحرية
التعبير من خالل االنتخابات التي كانت في أكثر صورها داللة على ديمقراطية االنتخابات التشريعية
األولى  6991واالنتخابات التشريعية الثانية  6001والنتائج التي ترتبت عليها وأثرها على المجتمع ,
وتناولت العديد من العوامل السياسية التي ساعدت في ظهور تلك النتائج.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مسائل مهمة أغفلتها تلك الدراسات السابقة ,وأخرى لم
توف حقها من التحليل والتفسير ومن هذه المسائل دور النظم االنتخابية المتبعة في االنتخابات التشريعية
األولى عام 6991م واالنتخابات التشريعية الثانية 6001م وحركية هذه النظم وتغيريها من دورة انتخابية
إلى أخرى وفقا لمتغيرات معينة  ,مما أدي إلى تأثير تلك النظم على النتائج التشريعية ,وأنها قد كانت
السبب في إعطاء نتائج انتخابية معينة لتعبر عن حجم القوى السياسية في المجلس التشريعي في حين انه
لو تم استخدام في هذه الدورات االنتخابية أنظمة انتخابية معينة ألدت إلى نتائج مختلفة.
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الفصل الثانـي
فكرة التمثيل ونشأة النظم االنتخابية
المبحث األول :ظهور فكرة التمثيل لهيئة الناخبين.
المبحث الثاني :نشأة النظم االنتخابية وأنواعها.
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الفصل الثانـي
فكرة التمثيل ونشأة النظم االنتخابية
مقدمة
المتتبع لحركة التاريخ يرى أن تطور الحياة السياسية جعل األفراد يفكرون فيما بينهم بنظام
سياسي يحافظ على حقوقهم وأمالكم ودمائهم عن طريق ترسيخ نظام حكم وسلطة حاكمة تعبر عن
إرادة المجموع وفق اتفاق معين ,ومن هنا ظهرت نظرية العقد االجتماعي والتي تطورت على أيدي
عدد من الفالسفة والسياسيين أمثال توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو إلى أن وصلت في
عصرنا الحالي إلى إجراء االنتخابات التشريعية العامة الختيار ممثلين عن الشعب من خالل أنظمة
انتخابية محددة.
وتنقسم النظم االنتخابية في الحياة السياسية إلى نظام فردي ونظام تمثيل نسبي ونظام مختلط
يجمع بين النظامين ,ونجد أن النظام االنتخابي والطريقة التي تتم فيها العملية االنتخابية تحدد قوة
التمثيل السياسي داخل المجلس النيابي ,ويتم وضع تلك النظم االنتخابية وفق قانون تقره السلطة
التشريعية.
 1..المبحث األول :ظهور فكرة التمثيل لهيئة الناخبين
تسعى القوانين إلى تحقيق العدالة حيث يشعر اإلنسان بالرضا وحصول كل فرد على حقه في
المجتمع  ,وظهرت فكرة العدالة لتحكم العالقات بين أفراد المجتمع وتحقيق المساواة بينهم والقضاء على
الغش والخداع وتعويض األفراد عما يلحقهم من ضرر من جراء تصرفات الغير ,ويعمل القانون على
تحقيق هذه األهداف عن طريق تنظيم العالقات بين الناس والمجتمع (جعفر ,6911 ,ص.)625

 1.1..هيئة الناخبين
هيئة الناخبين هي مجموع المواطنين البالغين  ,والمقيدين في جداول االنتخابات(الشرقاوي,

,6912ص )655ولهم حق االقتراع والتصويت في االنتخابات ويتمتعون بجميع الشروط الواجب توافرها
في األفراد الختيار ممثلين عن الشعب ,ويتمتعون بحق االقتراع (فهمي ,6996 ,ص. )65
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 2.1..نظرية العقد االجتماعي
ويقصد ب العقد االجتماعي بأنها عبارة عن عقد بين أفراد الشعب والحاكم بحيث يلتزم أفراد
الشعب بطاعة الحاكم و سلطاته مقابل أن يوفر الحاكم ما يحتاجه أفراد الشعب من متطلبات,
باإلضافة إلى المحافظة على أمنهم وحرياتهم وفق القانون ,ويرى جورج ويلهلم فريدريش هيغل

(

فليسوف ألماني ,ولد في عام 6770م وتوفي عام 6126م ) أن الشخص مأخوذ بمفرده ويبقى حقيقة
تابعة ويجب أن يكرس نفسه للكل األخالقي ,فإذا اقتضت الدولة منه أن يضحى بحياته فيجب عليه
أن يرضى بذلك ,وبحسب العقل فإن من الضرورة لبناء اإلنسان والمجتمع أن يعقدوا بينهم عالقات
تعاقدية ,فإن كانوا يشعرون أن الحاجة والسعي وراء السعادة والمنفعة وما شابه ذلك هي التي تدفعهم
إلى عقد العقود ,فالعقد إجراء قانوني يبقى الشخص مالكاً موجوداً بذاته وال يملك إرادة شخص آخر إال
بالقدر والحدود التي يقبل أن يجعلها ذلك الشخص محل إرادة شخص آخر( ,بدوي ,6991 ,ص,)16-10

وعادة ما ينشأ العقد من خالل اتفاق األفراد في المجتمع على أن يتنازلوا عن كل أو بعض حقوقهم
التي يتمتعون بها في مرحلة الطبيعة -ما قبل الدولة -لمصلحة حاكم أو سلطة عليا ,ومفهوم العقد
مفهوم تخيلي ليس واقعيا بأن يبرم عقد بين األفراد من جهة وبين الحاكم من جهة أخرى ,بل يحدث
االتفاق ضمنياً( أبراش ,6002 ,ص )11ومن أهم منظري نظرية العقد االجتماعي-:
 3.1..توماس هوبز (1588م1679-م)
وجاء الفليسوف اإلنجليزي هوبز الذي يعتبر أن األفراد باتوا يخضعون للحكام ويأتمرون
بأوامرهم ألنهم أفراد الشعب وهم الذين أسندوا لهم مباشرة هذه السلطة وذلك بإرادتهم ,حيث تنتقل
السلطة من صاحبها الفعلي ( أي الجماعة ) إلى الحكام ليمارسونها ,وذلك بناء على عقد انتقل
بمقتضاه األفراد من الحياة الفطرية إلى حياة الجماعة بقصد إقامة السلطة الحاكمة وأهم ما أكد عليه
الفيلسوف هوبز أن سلطان الحاكم ذو طابع ال حدود لها ,فليس من حق األفراد مهما ارتكب الحاكم
من أفعال أو تصرفات ال تلقى قبولهم الثورة عليه أو مخالفة أوامره وأن الحاكم غير مقيد بأي قانون؛
ألنه هو الذي وضع القانون ,وذلك لرغبة األفراد الملتزمين بالعقد في الخروج من حالة الفوضى السائدة
وبحث األمة عن األمن والسالم ,مما يجعل الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة ال حدود لها( عثمان,6001 ,
ص.)651-652
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 4.1..جون لوك(1632م1714-م)
بتطور نظرية العقد االجتماعي جاء جون لوك وهو( فليسوف إنجليزي) على عكس هوبز
فكان معارضاً عنيداً للحكم المطلق للحاكم ,فال ضمان للحريات بدون تقييد سلطة الحاكم ,وقد سيطرت
هذه الفكرة على تطور نظرية العقد االجتماعي كأساس لمشروعية السلطة ,وأن الفرد خلق ح اًر ويعي
مصالحه بشكل عقالني إال أنه توجد في نفس الوقت بعض المساوئ للسلطة فهي ال تضمن أن
يمارس الفرد حقوقه وأن االلتزام بقواعد القانون الطبيعي قد ال يتحقق دائما ورغبة منه في التخلص من
هذه المساوئ لرغبة األفراد في تنظيم ما يتمتعون به من حريات وحقوق في حالة الفطرة ومنع االعتداء
الذي يمكن أن يصيبها ,لذلك تم االنتقال إلى العقد القائم على الرضا بحيث يتنازل بموجبه األفراد عن
جزء من حقوقهم للحاكم وليس كلها وبالتحديد الجزء الالزم إلقامة السلطة العامة في المجتمع ,فلم يؤيد
لوك أن يتمتع الحاكم بالسلطة المطلقة واعتبر أن من حق األفراد الخروج على حكمه إذا تقاعس عن
أداء شروط العقد وتجاوز حدود سلطته المقررة واعتدى على الحريات بل الواجب عليهم مقاومته وعزله
من منصبه (أبراش ,6002 ,ص.)90-19

والسيادة ليست ملكاً لكل فرد من أفراد المجتمع على حدة حيث إن السيادة ملك لألمة بصفتها
كائن متميز عن أف راده ,مما أدى إلى ظهور فكرة االنتخاب ,فاالقتراع ليس حقا يتمتع به اإلنسان لذاته
وانما وظيفة يحدد القانون شروط الكفاءة والمقدرة فيمن يباشرها نيابة عن األمة صاحبة السيادة,
ويعرف هذه الفكر بنظرية االنتخاب التي تنظمها الدولة ومؤسساتها القانونية( فهمي ,6996 ,ص.)69

ويعتبر أنصار مبدأ سيادة الدولة أن االقتراع وظيفة يجب على أصحاب هذه الوظيفة أن
يمارسوها وتوضيح طريقة التصويت هل هو إجباري أو مقيد ,بمعني أن المواطنين الجديرين بالتعبير
عن إرادة األمة هم فقط الذين لهم الحق في التصويت ومن هنا يعتبر أنصار نظرية سيادة الشعب أن
التصويت حق لكل مواطن ويخلصون أن التصويت يجب أن يكون ح اًر واختيارياً وليس إجبارياً عاما
وليس مقيداً (شرقاوي ,6912 ,ص)69

 5.1..جان جاك روسو(1712م1778-م)
اعتبر الفيلسوف جان جاك روسو ( الذي ولد في جنيف في سويس ار وأصل عائلته فرنسية)
أن العقد االجتماعي هو عقد ذو طبيعة متميزة فالفرد يتعاقد بموجبه مع نفسه باعتباره جزء من
الجماعة ,و أن الجماعة التي تقوم بداللة هذا العقد هي الهيئة السياسية أي مجموع المتعاقدين أنفسهم
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وهي غير مقيدة بأي التزام أي ببساطة يمكنهم أن يلغوا العقد وبالمقابل إن لم يلغ هذا العقد ويبقى قائماً
فتكون هذه الهيئة السياسية صاحبة السيادة

( الطعان ,6996 ,ص.)259

اعتبر روسو أن نظرية العقد االجتماعي تختلف عن هوبز ولوك حيث يكرس روسو سلطة
الجماعة السياسية وسيادتها والتي تعبر عن نفسها في إرادة واحدة هي اإلرادة العامة المتمثلة في إرادة
األغلبية وهي إرادة تمثل القانون ويجب الخضوع لها  ,وال يرى أنه في إطالق سلطة الجماعة التي
يتنازل فيها األفراد عن كامل حقوقهم الطبيعية تعارضا مع حريات األفراد؛ ألن الفرد حينما يضع كامل
حقوقه في يد المجموع فإن يسترد بوصفه عضوا في الجماعة جزء ال يتج أز من حقوقه باإلضافة لتمتعه
بالحقوق المدنية التي يكتسبها مقابل تنازله عن حقوقه الطبيعية ,حيث إن إطالق سلطة األغلبية
للتعبير عن اإلرادة العامة في مواجهة األقلية ال يتعارض مع الحرية (عثمان ,6001 ,ص.)615-616

وعند االنتقال من االقتراع المقيد إلى االقتراع العام لم يتم طفرة واحدة وانما حدث نتيجة تطور
سياسي طويل وهادئ واكب التطورات في النظم والهياكل االجتماعية والتعليمية في المجتمع ,وقد ترتب
على زوال الطبقة المتوسطة من رجال الصناعة والتجارة والغاء الشرط المالي والتقدم العلمي
خطر على تشكيل هيئة
ًا
والتكنولوجي وانتشار الثقافة إلى حصر األمية في دائرة محدودة ال تشكل
الناخبين أو الترشح للمجالس التشريعية ,وكان ذلك واضحاً في بريطانيا وهي مصدر النظام النيابي
الذي لم يطبق فيها إال بعد انتشار التعليم وسيطرة المتعلمين والمثقفين على مظاهر الحياة واألحزاب
السياسية في بريطانيا(فهمي ,6996 ,ص.)26-29

اعتبر روسو أن الحكومة ال تأخذ الشرعية وال يحق لها اتخاذ أي قرار إال من خالل تحقيق ما
يعرف باإلرادة العامة أي من خالل تنظيم استفتاءات شعبية قبل اتخاذ أي قرار مما يوضح كيف تطور
الفكر السياسي عند السياسيين تدريجياً ,وذلك من خالل تنظيم المفكرين والسياسيين الحياة السياسية
داخل الدول والمجتمعات وذلك من خالل نظرية العقد االجتماعي التي تعد من أهم النظريات السياسية
المعاصرة والتي مهدت الطريق أمام المفكرين البتكار النظم االنتخابية التي تتناسب وتلك النظم
السياسية في المجتمعات التي نعيشها.
وتعد االنتخابات أحد أهم أشكال التمثيل السياسي حيث يكون بمقدور األفراد اختيار ممثليهم
السياسيين بإرادة حرة كتعبير عن مصالحهم وضمان عدم استئثار أي فئة سياسيه بالحكم وتسلطها
على المواطنين ,إضافة إلي ذلك فإن االنتخابات كعملية دورية في مجتمع متعدد تتيح لألفراد هامشا
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واسعا لالختيار بين المرشحين بصفه دورية ,وضمان لمصالحهم على الوجه األفضل ,فإذا ما حدث
خلل في ذلك التمثيل فإنه يكون من حق األفراد الناخبين البحث عن ممثل آخر لهم.
فاالنتخابات منذ القرن السادس عشر ارتبطت بمفهوم السلطة التمثيلية والنظام السياسي الديمقراطي
حتى وان كانت الممارسة الفعلية لحق االنتخاب بصورتها العامة والشاملة هي من ظواهر القرن
العشرين  ,وعند النظر في الخيارات الممكنة لشكل النظام االنتخابي ال بد من أخذ الثقافة السياسية
السائدة بالمجتمعات بعين االعتبار ,ويجب التعرض اليجابيات وسلبيات النظام الذي يتم اختياره
للوصول إلي النظم االنتخابية األفضل (أبو عمرو ,6992 ,ص.)20

ويعتبر الصراع من أجل السلطة السياسية قضية مستمرة دائمة في أي نظام سياسي ,وهذا
الصراع يتم عن طريق االنتخابات ونظمها االنتخابية في المجتمعات الديمقراطية ضمن حدود وضوابط
وقواعد تجعل الصراع يجرى داخل حدود معينة تمنع العنف وسفك الدماء ,ففي المجتمعات السلطوية
ال يوجد نظام انتخابي بالمعني المعهود ,حيث إن الصراع على السلطة السياسية في إطار مختلف قد
يلعب فيه العنف دوره وقد يكون أحيانا نظاماً انتخابياً رسمياً لكنه ال يؤدي الوظائف التي يؤديها النظام
رطي (عادل ,6996 ,ص.)26
االنتخابي في المجتمع الديمق ا

وأسس الفالسفة والمفكرين نظرية العقد االجتماعي لما لها أهمية في تنظيم الحياة في المجتمعات في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية رغم اختالفهم في كيفية صورة العقد بين الحاكم
والمحكومين لما له من أهمية في تنظيم العالقات بين األفراد وصوالً إلى إجراء االنتخابات العامة,
حيث إن العملية االنتخابية هي التي تمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي
وتحويل أصواتهم إلى مقاعد في المجلس التشريعي وفقا للنظام االنتخابي القائم بالعملية االنتخابية
وسيلة للناخبين للتأثير من خاللها على الق اررات التي تخصهم.
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 2.2المبحث الثاني :نشأة النظم االنتخابية وأنواعها
تعددت النظم االنتخابية في العالم حسب تعدد النظم السياسية واختالف فلسفاتها وطبيعتها وهنا
نستعرض أهم تعريفات النظام االنتخابي.
 1.2..تعريف النظام االنتخابي
تعددت التعريفات بخصوص النظام االنتخابي حيث عرف( أندريو رينولدز) النظام االنتخابي بأنه
ترجمة األصوات المعبر عنها في انتخابات عامة إلى مقاعد تحصل عليها مختلف األحزاب
والمرشحين ,وربط النظام االنتخابي بالمتغيرات التالية :
 -6الصيغة االنتخابية ( نظام أغلبية ,نظام نسبي ,نظام مختلط)
 -2المعادلة الرياضية المستعملة ( طريقة احتساب توزيع المقاعد )
 -3هيكلية اقتراع التصويت على الحزب أم على المرشح ,عدد الخيارات ,عدد الدوائر االنتخابية.
وفي نفس السياق عرف (بيبا نوريس) النظام االنتخابي بأنه أداة تحدد كيفية حساب األصوات وتحويلها
إلى مقاعد.
وعرفه الباحث الفرنسي (كريستوف بروكي) بأنه النظام االنتخابي هو مجموعة من القواعد
التي تنظم عملية اإلدالء باألصوات أثناء االنتخابات وتحويل تلك األصوات إلى مقاعد  ,كما عرف
(حين كلود زاركا) النظام االنتخابي بأنه الكيفية التي يتم من خاللها ممارسة عملية التصويت وحساب
النتائج االنتخابية (عبد الرزاق ,6060 ,ص.)22-22

 2.2..نشأة النظام االنتخابي:
وينشأ النظام االنتخابي في ظل أحد الظروف التالية (:العيلة ,6066 ,ص)657

 تبني الدولة المحكومة بنظام استبدادي لنظام ديمقراطي والسعي لتبني نظام انتخابي يتواءممع احتياجاتها ووفق دراسة دقيقة.
 األزمات السياسية الحادة التي تقود إلى تغيير النظام االنتخابي. ظهور مطالب قوية باإلصالح السياسي.إن المحك الرئيسي في الحكم على النظم االنتخابية في مدى إتاحتها لفرصه تنظيم األحزاب السياسية
وتشجيع تكوينها ,بمعنى توسيع القاعدة المشاركة وعدم وضع العراقيل أمام تشكيل األحزاب السياسية
وتسجيلها ,وبغض النظر عن اللون السياسي واأليدلوجي لها ,باإلضافة إلى تقديم الدعم المادي لها
واتاحة المجال ألفكارها في االنتشار والسماح بإصدار الصحف والمجالت والوصول الي الرأي العام
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وبالتالي منح المواطنين حرية االنتماء إليها وبذلك تصبح قادرة على التفاعل واثراء الحياة السياسية
(عودة ,6002 ,ص.)9

 3.2..أهمية النظم االنتخابية
للنظام االنتخابي أثر كبير على الوضع السياسي في أي بلد سواء في الحاضر أو في
المستقبل ,حيث أن العملية االنتخابية مهما كانت نزيهة ومنظمة فإن نتائجها تعتمد بشكل أساسي على
النظام االنتخابي؛ لذلك ال بد من امتالك المعرفة الضرورية عن النظم االنتخابية المعمول بها في
العالم ويمكن إيجاز أهمية النظام االنتخابي على النحو اآلتي  ( :العيلة, 6066 ,ص)651

 النظام االنتخابي هو الذي يحدد شكل النظام السياسي في الدولة. يحدد نوع الحكومة التي يتم تشكيلها بعد االنتخابات. النظام االنتخابي يشجع مشاركة الناس من خالل تسهيل اإلجراءات وتحفيزهم علىالمشاركة.
 يحدد نوع الحكومة التي يتم تشكيلها بعد االنتخابات وما إذا كانت ائتالفية أو غيرها. يرسخ مصالح معينة ويضعف أخرى. يحدد سلوك النخبة السياسية والطريقة التي تمارس من خاللها الدعاية. يشجع بناء التحالفات الوطنية. يمكن أن يصعد أو تخفف الصراع السياسي داخل المجتمع. يمكن أن يحدد سهولة أو صعوبة عملية التصويت بالنسبة للمواطن وخصوصا فيالمجتمعات التي تكثر فيها األمية.

في ضوء ما سبق يجب على كل دولة اختيار النظام االنتخابي بحيث يكون األمثل واألنسب
بمعني النظام الذي يجمع الحد األدنى من نقاط االلتقاء بين متغيرات عديدة ,أهمها الواقع
السياسي للدولة ,وعمق التجربة الديمقراطية فيها ,وثقافة الشعب والمؤثرات الخارجية المتعددة,
إلى جانب النقاط التالية ( :مركز إبداع للدراسات اإلست ارتيجية ,6009 ,ص)50

 ضمان قيام مجلس تشريعي ذي صفة تمثيلية واسعة. التأكد من أن االنتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة. تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.66

 تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين . تشجيع التقارب داخل األحزاب السياسية. تشجيع المواطنين على المشاركة في االنتخابات ,ولذلك ال بد من تسهيل اإلجراءات علىالمواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية االنتخابية اقتراعاً وترشيحاً.
 -تشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية.

 تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفاعلة في االنتخابات. 4.2..المعايير األساسية في تصميم النظم االنتخابية
لتصميم النظام االنتخابي يتطلب مجموعة من المعايير ومن أهمها ( :أندروز, 6005 ,ص)69-62

 تحقيق مستويات التمثيل المختلفة حيث يمكن أن نجمل مستويات التمثيل بأربعة أشكالعلى األقل ,األول التمثيل الجغرافي من حيث حصول كل بلدة أو مدينة على التمثيل في
المجلس التشريعي باإلضافة إلى التنوع األيدلوجي واالنعكاس الحزبي والتمثيل التصوري
بحيث يكون المجلس التشريعي ممثالً للكل.
 جعل االنتخابات في متناول الجميع وذلك عن طريق إعطائهم انطباعاً بمدي أهميةأصواتهم في التأثير على نتائج االنتخابات.
 توفير المحفزات لتحقيق المصالحة بحيث تشكل هذه النظم االنتخابية أداه للحوار وادارةالصراعات الدائرة في المجتمع .
 تمكين الحكومات من االستقرار والكفاءة وذلك بأن تسهم النظم االنتخابية في نتائج تعملعلى تحقيق االستقرار الحكومي والعمل بكفاءة.
 إخضاع الحكومات للمسائلة ,حيث إن غياب المسائلة يعمل على زعزعة االستقرارالحكومي.
 إخضاع الممثلين المنتخبين للمسائلة والمحاسبة. تحفيز قيام األحزاب السياسية ,للعمل على تعزيز النظام الديمقراطي في المجتمع . تحفيز المعارضة التشريعية والرقابة جعل العملية االنتخابية عملية مستدامة وتصميم النظم االنتخابية وفقاً لالتفاقاتوالمعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضايا السياسية.
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 5.2..آلية وضع النظم االنتخابية:
يتم وضع النظام االنتخابي
في المجتمعات السياسية المعاصرة والمستقرة عن طريق تشريع خاص تقره السلطة التشريعية,
حيث يعالج كل المسائل المتعلقة باالنتخابات من حيث الشروط الواجب توافرها والجهة التي تقوم بإدارة
العملية االنتخابية ,وقد ال تمتلك بعض المجتمعات ألسباب وظروف معينة سلطة تشريعية منتخبة
لوضع واقرار النظام االنتخا بي الذي يحكمها كما في الدول الحديثة التي تكونت جراء االنفصال عن
دول أخرى حيث تكون تلك الدول في بداية ظهورها تفتقر لسلطات الدولة بمفهومها القانوني
والمؤسسات اإلدارية التي تنظم عمل هذه المؤسسات جراء انتقالها من مرحله الثورة والتحرر إلى مرحلة
الدولة مما يجعلها إلى االعتماد على وسائل بديله ومؤقتة لوضع واقرار أنظمتها االنتخابية لهذه الفترة
من خالل طريقتين:
األولي  :الطريقة المستلهمة من التقليد الفرنسي والمتمثلة بالمؤتمر الوطني ,أو بالطريقة الثانية
والمستمدة من التقليد األنجلوسكسوني المتمثل باللجنة االنتخابية العليا لذلك نجد أن الطريقة الفرنسية
( المؤتمر الوطني ) ذات صبغه سياسيه أكثر منها تقنيه حيث يناط وضع النظام االنتخابي بمؤتمر
وطني خاص يجمع عدة قادة سياسيين ورجال دين وقادة مجتمع ومفكرين ,أما الطريقة األنجلوسكسوني
( التقليد البريطاني ) فتتم من قبل لجنة انتخابات عليا عادة ما تكون مرؤوسه من قبل قاضي وتتكون
من عدد من القضاة والموظفين وعدد من المراقبين من األحزاب السياسية وعدد من الموظفين
الحكوميين فنجد أنها طريقة ذات طابع تقنى أكثر من سياسي (حرب ,6000 ,ص.)1-2
ويتم اعتماد النظم االنتخابية بعدة طرق منها  ( :أندروز, 6005 ,ص)69

 قد تتم وراثتها دون تعديالت مهمة تذكر عن القوة المستعمرة أو المحتلة ( كما هي الحالفي كل من ماالوي ,ومالي ,وجزر السليمان ( دولة في جنوب المحيط الهندي) ,على
سبيل المثال).
 قد تنتج عن مباحثات بين مجموعات محلية تتوافق على إنهاء حالة صراع أو انقسام فيالبلد المعني ( مثل ليسوتو ,وجنوب أفريقيا ولبنان) .وفي هذه الحاالت فقد ال تخضع
عملية اختيار النظام االنتخابي للجدل والبحث العام ,بل تنحصر ضمن دائرة المفاوضات
السلمية بين أطراف الصراع.
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 قد يفرض النظام االنتخابي من قبل المجموعات القائمة على إعادة بناء النظام السياسيفي المرحلة التي تلي انتهاء الصراع( كقوات التحالف في العراق أو المجلس الوطني
االنتقالي المعين في أفغانستان).
 قد تلعب بعض الجهات التابعة للنظام الديكتاتوري السابق دو اًر في تصميم النظاماالنتخابي.
 يأتي النظام االنتخابي نتيجة ألعمال لجنة فنية يتم تشكيلها لهذا الغرض بالتحديد (كالحالفي بريطانيا) أو العمل على مسائل اإلصالح الدستوري بشكل عام ( كما في فيجي).
 قد يتم تصميم النظام االنتخابي بواسطة مشاركة أوسع لجمهور المواطنين في العملية,وذلك من خالل تشكيل لجان شعبية غير مختصة للبحث فيه.
 6.2..أنواع النظم اال نتخابية
تقوم النظم االنتخابية التي يتم استخدامها حاليا ,ثالث عائالت أساسية هي  :نظم التعددية /األغلبية,
ونظم التمثيل النسبي ,والنظم المختلطة ,وتتفرع هذه العائالت األساسية إلى تسع عائالت فرعية هي :
نظام الفائز األول ,ونظام الكتلة ,ونظام الكتلة الحزبية ,ونظام الصوت البديل ,ونظام الجولتين والتي
تندرج جميعها ضمن نظم التعددية /األغلبية ,ونظام القائمة النسبية ,ونظام الصوت الواحد المتحول
ويندرجان ضمن نظم التمثيل النسبي ,ونظام العضوية المختلطة والنظم المتوازية ,وتقع ضمن إطار
النظم المختلطة.باإلضافة إلى ذلك ,هناك نظم انتخابية أخرى يمكن اعتبارها ثالث عائالت فرعية
إضافية مثل نظام الصوت الواحد غير المتحول ونظام الصوت المحدود ونظام بوردا ( أندروز,6005 ,
ص.)61-67

وسوف نتطرق بالتفصيل إلى النظم االنتخابية الرئيسية وهي نظام األغلبية العددية ,ونظام
التمثيل النسبي ,والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين السابقين من خالل تعريف هذه النظم
وسنقوم بتطبيقها على الواقع الفلسطيني باعتباره استخدم هذه النظم االنتخابية عبر مسيرته االنتخابية
القصيرة ( المركز القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)61
 7.2..نظام األغلبية العددية
االنتخاب األغلبية هو أبسط وأقدم نظم االنتخاب ,إذ يرجع تاريخه في إنجلت ار إلى سنة 6615
حين أدخله سيمون مونفورت في انتخاب البرلمان اإلنجليزي ,وينقسم إلى قسمين نظام األغلبية على
دور واحد( األغلبية البسيطة ) ونظام األغلبية على دورين ( األغلبية المطلقة ) ,حيث االنتخاب
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األغلبية على دور واحد هو نظام األغلبية الذي يعتبر فيه المرشح ناجحا في االنتخابات إذا حصل
على أكبر عدد من األصوات الناخبين بالمقارنة باألصوات التي حصل عليها المرشحون اآلخرون,
ويعرف نظام األغلبية النسبية بأنه نظام الدور األول دون إعادة  ,أما نظام األغلبية المطلقة ( على
دورين ) فهو النظام إلى تجرى فيه االنتخابات على دورين حيث إن المرشح الفائز يجب أن يحصل
على األغلبية المطلقة وان لم يحصل تعاد االنتخابات مرة أخرى بالدور الثاني والفائز هو من يحصل
على األغلبية البسيطة في الدور الثاني ( الشرقاوي  ,6992 ,ص.)19-11
ويمكن أن نجمل بعض إيجابيات نظام التمثيل باألغلبية العددية على النحو التالي (:العيلة,6066 ,
ص)612-616

 يحد من قدرة األحزاب السياسية المتطرفة من دخول المجلس التشريعي يشجع على قيام حكومة فعالة تتمتع باالستقرار . يقلل من دور األحزاب التي تستند إلى العناصر العرقية واللون. يعطي الحكومة مساحة واسعة التخاذ ق اررات مباشرة وواضحة. تكون أوراق االقتراع قصيرة وبسيطة . يصوت المقترعين لشخص معين يمثل بدوره حزباً سياسياً ما ,وممكن أن يكون المرشحمستقال أيضاً.
 سهولة ترشح المستقلين . يتيح النظام باألغلبية للناخب من اختيار الحزب واختيار المرشح. يسهل ممارسة المساءلة والمحاسبة للمرشحين الفائزين .وبالمقابل هناك العديد من العيوب للنظام االنتخابي باألغلبية العددية منها( :صافي ,6009 ,ص)71

 ال يعطي مجاالً إال لتمثيل كتلة واحدة في سلطة النظام السياسي. ارتفاع نسبة األصوات المهدورة حيث تصل في نظام األغلبية إلى أكثر من  %10كما هوالحال في االنتخابات الفلسطينية األولى 6991م ,وتصل إلى  %70حيث يحجم الكثير
عن التصويت لعدم شعورهم بجدوى تأثير صوتهم االنتخابي ال سيما من عناصر األحزاب
السياسية الصغيرة لشعورهم بعدم جدوى تصويتهم ألحزابهم السياسية.
 يعمل على قيام حكومة الحزب الواحد . يقصى األحزاب الصغيرة من التمثيل البرلماني ويضعف التعديدية السياسية .65

 ال ينصف النساء أو األقليات اإلثنية أو العرقية أو الدينية . يكرس اإلنفراد في السلطة لدى األحزاب الحاكمة . 8.2..أقسام نظام االنتخاب باألغلبية العددية وينقسم إلى قسمين هما:
أوال :االنتخاب باألغلبية على دور واحد( نظام الفائز األول)
في االنتخاب باألغلبية الذي يتم على دور واحد يعتبر المرشح ناجحاً في االنتخابات إذا
حصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بالمقارنة مع عدد األصوات التي يحصل عليها المرشحون
اآلخرون ,حيث أن المرشح الذي ينجح هو من يحصل على أعلى عدد من األصوات وان كان عدد
األصوات أقل من األغلبية المطلقةو المثال التالي يوضح ذلك :لو أن دائرة بها ثالثة من المرشحين,
وحصل األول على  100صوت والثاني على  500صوت والثالث على  200صوت ,فإن األول هو
الذي يفوز ( .الشرقاوي ,6912 ,ص)11

وهنا نجد أن نظام األغلبية البسيطة يتميز بالبساطة والسهولة وسهولة ترشح المستقلين وتقويه
الصلة بين الناخب وممثليهم في المجلس التشريعي  ,ولكن يقضى هذا النظام على األحزاب الصغيرة,
ويمكن أال يعطي نتائج صادقة حيث إنه يعمل على تبديد أصوات الناخبين واعطاء النتيجة اإليجابية
لمن يحصل على أغلبية بسيطة ولو بفارق صوت واحد وهذا ال يكون عادل.
ثانيا :نظام األغلبية المطلقة
النظام االنتخابي على دورين حيث إنه النظام الذي يتيح الفرصة إلعادة االنتخاب بين
المرشحين حيث الفائز يجب أن يحصل على أغلبية مطلقة ,وان لم يحصل عليها أعيدت االنتخابات
مرة أخرى بين المرشحين ولكن بشروط خاصة ,ويكفي في هذه الجولة الثانية فوز أحد المرشحين
بأغلبية بسيطة ليعتبر ناجحا في الجولة الثانية مع األخذ بعين االعتبار أنه في الجولة الثانية ال يجوز
تقديم ترشيحات جديدة ويقتصر االقتراع على المرشحين في الجولة األولي من االنتخابات (الوحيدي,
 ,6009ص.)101

ال يعزز نظام االنتخاب بنظام األغلبية التجارب الحزبية ,بل يحصرها في أضيق المجاالت,
وال يعطي المجال لنمو األحزاب الجديدة لتعكس الحراك السياسي واالجتماعي واالقتصادي ,أو لتسهم
في هذا الحراك وتكون أداة تغيير ,فضال عن أنه نظام ال ينضج فكرة تداول السلطة عبر االنتخابات,
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وفي أحسن األحوال يحصرها في قوتين ,وبالتالي يصبح النظام السياسي مرتهن لهما(عودة,6002 ,
ص.)62-66

وهنا يكون النظام الفردي وفق المعطيات الموجودة صالحا لألنظمة السياسية التي تتكون من حزبين
أساسين يخوضان االنتخابات كالنظام األمريكي مع وجود انضباط والتزام األفراد بمرشحي كل حزب
سياسي.
 9.2..نظام التمثيل النسبي
يعود تاريخ االنتخاب بالقائمة إلى الفترة الواقعة ما بين  6150-6120في هولندا وبلجيكا
والسويد ,وذلك بغرض تمثيل األقليات وانصافها وكانت هذه الخطوة بداية قيام التمثيل النسبي بعد وقت
قصير من ذلك (العيلة ,6066 ,ص ,)611وقد تبنته تدريجياً أغلب دول أوربا منذ نهاية القرن التاسع
عشر ,فقط فرنسا وانجلت ار هما الدولتان اللتان قاومتا التمثيل النسبي في هذا الجزء من العالم ,حيث إن
هدف هذا النظام هو ضمان أن تمنح كل قائمة أو كل حزب عدداً من المقاعد في البرلمان يتناسب مع
نسبة األصوات التي تحصل عليها في االنتخاب بالقائمة (شرقاوي ,6912 ,ص.)666

فنظام التمثيل النسبي يتحدد فيه عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب وفقا لنسبة األصوات التي
حصل عليها في االنتخابات العامة .ويتم في أبسط صور هذا النظام اعتبار الدولة دائرة واحدة
ويصوت الناخب ألحد األحزاب ثم توزع المقاعد في البرلمان على األحزاب وفقا لنسب األصوات التي
حصلت عليها مع وجود نسبة حسم ألقل عدد أصوات يمكن أن تحصل عليها القائمة لكي تحصل
على مقعد في المجلس التشريعي.
يعمل النظام االنتخابي بالتمثيل النسبي على تمثيل األقليات بما يتفق وقيمتها الحقيقية وذلك
بحصول كل حزب أو تجمع سياسي على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي يتناسب مع ما
يحصل عليه من أصوات؛ وذلك للحد من ظاهرة تمثيل األغلبية المصاحبة لنظم االنتخاب باألغلبية
وما تقود إليه من حصر التمثيل النيابي في الحاصلين على أغلبية أصوات الناخبين وحرمان األقليات
من حقها في التمثيل النيابي داخل البرلمان ( فهمي ,6996 ,ص.)92

إلى جانب تكريس ودعم المشاركة السياسية من قبل كل شرائح المجتمع حيث هناك إمكانية لوصول
كل حزب سياسي بعدد من المرشحين إلى المجلس التشريعي يحث يكون هناك انتخاب على أساس
القائمة وإليضاح ذلك نضع المثال التالي:
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بلغ عدد األصوات االنتخابية في دائرة معينه  60000صوت وأن عدد المقاعد المخصصة
لهذه الدائرة هو خمسة مقاعد تتنافس عليها ثالث قوائم انتخابية من أحزاب سياسية مختلفة ,حصلت
قائمة الحزب األول على  5600صوت وقائمة الحزب الثاني على  6500صوت ,وقائمة الحزب
الثالث على  6200صوت.
بتطبيق النظام النسبي يقضى تقسيم عدد األصوات على عدد المقاعد لتحديد القاسم االنتخابي ,أي
عدد األصوات المطلوب تحقيقها للفوز بأي من المقاعد الخمسة المحددة لهذه الدائرة والذي يبلغ وفق
المثال المطروح  6000صوت للمقعد الواحد ,فنجد أن القائمة األولي حصلت على مقعدين والثانية
والثالثة تبعا لألصوات الحاصلين عليها على مقعد لكل قائمه منهم  ,أما بخصوص باقي األصوات
المتبقية لكل قائمة والمقعد الخامس الباقي فقد اتبعت الدول في تحديد القائمة الفائزة بهذا المقعد عن
طريق أكبر البواقي أي أن هذه الطريقة تمنح المقعد االنتخابي الشاغر للقائمة التي تبقى لديها العدد
األكبر من األصوات القريبة الحاصلة وفق المثال المعطى نجد أن القائمة الثانية لها اكبر البقايا فتفوز
بالمقعد الخامس ( حرب ,6000 ,ص.)66-60

 11.2..نسبة الحسم
نسبة الحسم هي النسبة التي يقتضي أن تجتازها القائمة من أجل أن تستحق التمثيل في
المجلس التشريعي ,إذ ليس من المنطقي أن يكون لحزب ممثلون في المجلس التشريعي ولم يحصل
على نسبة معتبرة من األصوات ,ففي ألمانيا وروسيا حدد هذا النصاب ب  ,%5أما في جنوب إفريقيا
فال توجد نسبة حسم؛ ولذلك فاز الحزب الديمقراطي المسيحي اإلفريقي في انتخابات عام  6992مع
أنه لم يحصل سوى على أقل من  %0,25من األصوات ,وفي هولندا حددت نسبة الحسم بنسبة
 ,%0,17وأعلى نسبة حسم كانت في تركيا  ,%60فنسبة الحسم هي الحد األدنى من األصوات الذي
تحتاجه القائمة حتى يحق لها المشاركة في عملية توزيع المقاعد على القوائم الفائزة ,ويختلف حجم
نسبة الحسم وفقاً لألهداف التي تتوخاها الدولة ففي ألمانيا كانت الرغبة في منع وصول المجموعات
المتطرفة إلى البرلمان فتم رفع نسبة الحسم إلى  ,%5وهذا النظام ال ينجح بصورة دائمة ألن األحزاب
الصغيرة تعمل على التجمع في قوة واحدة لتتجاوز نسبة الحسم لتفوز بعدد المقاعد في المجلس
التشريعي كما يحصل في إسرائيل (عبد الرازق ,6060 ,ص )52-52وفي النظام السياسي الفلسطيني
وصلت نسبة لحسم  %6عندما طبق النظام االنتخابي المختلط في االنتخابات التشريعية الثانية عام
6001م.
61

 11.2..أشكال التمثيل النسبي
وهناك نموذجان أساسيان في التمثيل النسبي هما:
أوال :التمثيل النسبي على مستوى الدوائر
يتم من خالل هذا األسلوب توزيع المقاعد على كل دائرة ومن ثم على القوائم في تلك الدوائر
ومن ثم على مرشحي هذه القوائم ,فيتم توزيع المقاعد على مرحلتين في المرحلة األولى توزع المقاعد
بناء على القاسم االنتخابي ,وفي المرحلة الثانية توزع المقاعد الباقية بناء على أحد الطرق الرياضية
كطريقة أكبر البواقي وطريقة أكبر المتوسطات

وهوندت (شرقاوي ,6912 ,ص.)666

ثانيا:التمثيل النسبي الكامل ( على مستوى الدولة )
تشكل الدولة دائرة واحدة ويتم توزيع المقاعد على القوائم لألحزاب السياسية حسب مجموع
األصوات التي حصلت عليها كما هو معمول به في انتخابات الكنيست اإلسرائيلية ,وتكون المنافسة
بين القوائم فقط ويتم استخراج القاسم االنتخابي من قسمة عدد األصوات الصحيحة في الدولة كلها
على عدد المقاعد البرلمانية ,ويتم توزيع المقاعد الباقية التي لم يتم توزيعها بناء على القاسم االنتخابي
في النموذجين السابقين بأحد الطرق التالية :طريقة أكبر البواقي أو طريقة أكبر المتوسطات أو
بطريقة هوندت أو طريقة سانت لوجي (العيلة ,6066 ,ص.)611-617

 طريقة أكبر البواقي:وتعرف بالطريقة السويسرية وتتلخص في توزيع المقاعد الباقية على القوائم التي يتبقى لها
أكبر عدد من األصوات غير المستغلة فمثال لو كان عندنا أربع قوائم قائمة( أ) يتبقى لها 1000
صوت ,قائمة (ب) 61000صوت ,وقائمة (ج)  61000صوت ,وقائمة(د) 60000صوت  ,وعليه
تحصل القائمة (ج) على المقعد ألن لها أكبر باقي (فهمي ,6996 ,ص.)606

 طريقة أكبر المتوسطات :تؤدي هذه الطريقة إلى نتائج مشابهة ألكبر البواقي ,وان كانت أكثر دقة فيتم توزيع المقاعد
الباقية على القوائم التي لها أكبر المتوسطات ,ثم نحسب كل قائمة بقسمة عدد األصوات على القاسم
االنتخابي مضافاً إليها مقعد وهمي فتكون الصيغة كاآلتي:

المتوسط =

عدد األصوات الصحيحة لكل قائمة
عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة  +المقعد االفتراضي
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ويمنح المقعد للقائمة التي تحصل على أكبر المتوسطات ,ثم تتبع نفس الطريقة بالنسبة لكل المقاعد
المتبقية(الشرقاوي ,6912 ,ص.)665

 طريقة هوندت:لقد ابتكر هذه اآللية العالم البلجيكي هوندت سنة 6115م ,وتمتاز هذه الطريقة بالوصول إلى
النتائج بخطوة واحدة مع مالحظة أنها تؤدي إلى نتائج شبيهه بالنتائج التي نصل إليها عن طريق أكبر
المتوسطات ,وتتلخص هذه الطريقة في أنه إذا كان لدينا عدد(س) من المقاعد فإننا نقسم عدد
األصوات التي حصلت عليها كل قائمة على  6ثم على  6ثم على  2إلى أن تستنفذ عدد المقاعد ثم
نقوم بترتيب النسب التي تم الحصول عليها ترتيبا تنازلياً ونحدد القاسم المشترك (س) ثم يتم ترتيب
نتائج قسمة كل القوائم تنازليا من األكبر إلى األصغر حتى الوصول إلى القاسم المشترك (س) في
الترتيب فتحصل كل قائمة على عدد المقاعد التي فازت بها وفقا لذلك الترتيب (عبد الرازق,6060 ,
ص.)16-16

 طريقة سانت لوغي:توزع المقاعد في نظام االنتخابات بالقوائم طبقاً لعدد األصوات التي تفوز بها كل قائمة ثم
يقسم عدد األصوات التي حصلت عليها كل قائمة على األرقام ()......,62 ,66 ,9 ,7 ,5 ,2 ,6
وهكذا من أجل تخصيص المقاعد باألرقام الناتجة عن عملية القسمة وترتب نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً,
ثم توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد ,وفي حال تساوي
رقمين من أرقام نواتج القسمة يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في تلك اللحظة
من التساوي ,أما في حال تساوي األرقام نواتج القسمة وعدد المقاعد لدى توزيع المقعد األخير ,يعطى
المقعد للقائمة التي حصلت على أعلى عدد من األصوات( العيلة ,6066 ,ص .)676ومثال على تقسيم
المقاعدة على الفائزين في القوائم االنتخابية في طريقة سانت لوغي اآلتي:
المعلومات اآلتية يجب أن تتوفر لكي يتم احتساب وتوزيع المقاعد:
 -6مجموع ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات في الدائرة.
 -6عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
 -2قوائم المرشحين مرتبة حسب عدد األصوات التي حصلت عليها كل مرشح في القائمة من
األعلى إلى األقل.
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فيتم تقسيم أصوات كل قائمة على األرقام الفردية ( ,)..... ,7 ,5 ,2 ,6وتوزع المقاعد على النواتج
من األعلى رقماً إلى األدنى رقماً ,وبهذا يحصل المرشح الحاصل على أعلى األصوات من غيره ثم
يليه األعلى الثاني واألعلى الثالث على مقعد ويتوقف توزيع المقاعد حسب عدد المقاعد المخصصة
لكل دائرة.
 12.2..مزايا نظام التمثيل النسبي
يتمتع نظام التمثيل النسبي لمجموعة من المزايا تتمثل باآلتي( :عبد الرازق ,6060 ,ص)52-52

 تترجم األصوات بأمانة إلى مقاعد في المجلس التشريعي وتبتعد عن النتائج غير المستقرةوغير العادلة التي تسفر عنها نظم األغلبية ,كما أنها تمكن األحزاب السياسية الصغيرة
للوصول إلى المجلس التشريعي من دون حاجتها إلى عدد كبير من األصوات.
 تؤدي إلى تسهيل عملية وصول أحزاب األقليات والمجموعات الثقافية إلى المجلسالتشريعي .
 تؤدي إلى التقليل من األصوات الضائعة ,وهو األمر الذي يزيد من إدراك الناخب ألهميةصوته مما يجعله يقبل على عملية التصويت ,وبالتالي الزيادة في نسبة المشاركة في
االنتخابات.
 يشجع نظام التمثيل النسبي األحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء على وضع قوائممتنوعة إقليما وعرقيا وجنسيا ,للحصول على عدد أكبر من األصوات.
 تتيح هذه النظم انتخاب المرأة ,حيث نجد أن األحزاب تأخذ القوائم للترويج للنساء اللواتييعملن في مجال السياسية .
 -يسهم نظم التمثيل النسبي في إيجاد حكومات ائتالفية أكثر فاعلية .

ولكن على الرغم من هذه المزايا فإن نظام التمثيل النسبي له العديد من العيوب وهي

(:صافي,

 ,9002ص)77

 يشجع النظام التمثيل النسبي األحزاب الصغيرة على ابتزاز األحزاب الكبيرة عند تشكيلالحكومة كما هو الحال في الساحة الحزبية اإلسرائيلية ,وذلك بأن تملي األحزاب الصغيرة
شروطها على األحزاب الكبيرة.
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 قد يؤدي إلى عدم االستقرار الحكومي بسبب كثرة األحزاب التي تشكل الحكومة ,ويمكنالحد من هذا التأثير السلبي باشتراط حصول الحزب على نسبة معينة لدخول المجلس
التشريعي.
 صعوبة ترشح المستقلين. قد تؤدي إلى حصول األحزاب المتطرفة على مقاعد نيابية. صعوبة المسائلة الفردية نتيجة لضعف العالقة بين الناخب والمرشح. يشجع على تجزئة األحزاب السياسية ,بسبب الخالفات التي تنشب داخل الحزب الواحد. 13.2..النظام المختلط
نتيجة االنتقادات التي وجهت إلي نظامي التمثيل النسبي والتمثيل باألغلبية ظهرت أنظمة
تحاول أن تتفادى أوجه النقص في النظامين السابقين وذلك عن طريق المزج بينها للحصول إلى نظام
انتخابي أفضل (فهمي ,6996 ,ص.)622

تقوم نظم االنتخاب المختلطة على أساس االستفادة من مميزات كل من نظم التعددية األغلبية
ونظم التمثيل النسبي ,وعليه يتكون النظام المختلط من نظامين انتخابين مختلفين عن بعضهما البعض
يعمالن بشكل متواز ,ويتم االقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجتمع نتائج
النظامين النتخاب الممثلين في المجلس التشريعي .و يطلق على النظام المختلط في هذه الحالة اسم
نظام العضوية المختلطة  ,أما عندما ينفصل النظامان عن بعضها البعض بشكل كلي ويعمالن بشكل
مستقل تماماً ,حيث ال يستند توزيع المقاعد في ظل أي منهما على ما يحدث في النظام اآلخر ,يطلق
على ذلك النظام اسم نظام االنتخاب المتوازي ( أندروز ,6005 ,ص.)666

وعليه فإن النظم االنتخابية المختلطة تتعدد إلى عدد من الصيغ المختلفة  ,وهي في تركيبتها
ترتكز على المزج بين عناصر تأتي بها من التمثيل النسبي والتمثيل باألغلبية في محاولة لتحقيق
االنسجام في النظام المختلط الجديد المتولد ,ومع ذلك هناك عدة صور لألنظمة المختلطة منها
البسيطة ومنها شديدة التعقيد  .ومن النظم البسيطة ما يعرف بالتمثيل النسبي الناقص وكذلك النظام
الذي يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر يجرى في بعضها اختيار النواب بالتمثيل النسبي ويجرى في
بعضها اآلخر اختيار النواب بالتمثيل باألغلبية ( الوحيدي ,6009 ,ص .)109وكذلك النظم المختلطة
المعقدة  :هي النظم التي تمزج بين التمثيل النسبي والتمثيل باألغلبية وتكون عادة أقرب إلى التمثيل
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النسبي والمثال األقرب على ذلك النظام الفرنسي الذي طبق في الفترة ما بين عام  6956إلي عام
(6951الشرقاوي ,6992 ,ص.)627-625
يعمل ال نظام االنتخابي المختلط على تالفي عيوب كل من النظام االنتخابي باألغلبية والنظام
االنتخابي القائم على التمثيل النسبي؛ لذلك اتجهت العديد من الدول كألمانيا على سبيل المثال إلى
اعتماد نظام انتخابي جديد يقوم على الجمع بين كال النظامين السابقين ,ويقوم النظام االنتخابي
المختلط على تقسيم المقاعد البرلمانية على صعيد الدولة إلى قسمين ,قسم يتم انتخاب مقاعده من قبل
الناخبين بطريقة االنتخاب باألغلبية ,وبالتالي يفوز بهذه المقاعد األفراد الحاصلون على األكثرية
العددية من األصوات ,وينتخب ذات الناخبين بموجب هذا النظام ما تبقى من المقاعد التشريعية
المحددة مسبقا بطريقة التمثيل النسبي (حرب ,6000 ,ص.)62
وتعتبر النظم االنتخابية المختلطة عبارة عن المزج بين النظام االنتخابي باألغلبية والنظام
االنتخابي بالتمثيل النسبي وذلك من أجل الوصول إلى نظام انتخابي أفضل يساعد النظام السياسي
على ا الستفادة من ذلك الخلط بين النظم االنتخابية للوصول إلى نظام انتخابي يستطيع أن يأخذ
بمميزات نظام األغلبية ونظام التمثيل النسبي واعتماده في االنتخابات التشريعية للوصول إلى حالة من
الرضا والتوافق في الحياة السياسية من اجل المحافظة على االستقرار السياسي في المجتمع .
ختاما:
لقد تطورت الحياة السياسية على مر العصور طبقاً لمصلحة الشعوب في بناء نظام سياسي
وديمقراطي من خالل إجراء االنتخابات التشريعية العامة واختيار النظام االنتخابي األمثل لترجمة
األصوات إلى مقاعد للممثلين في المجلس التشريعي ,ونشأت النظم االنتخابية وتم تصنيفها وفق
معايير محددة ,فلألنظمة االنتخابية أهمية كبيرة في تحديد معالم العملية االنتخابية حيث أنها تؤثر
بصورة كبيرة في إعطاء النتائج الفعلية لالنتخابات فيعمل النظام االنتخابي الفردي على تعزيز فوز
مرشحي األحزاب الكبيرة على حساب مرشحي األحزاب الصغيرة بعكس التمثيل النسبي الذي يكون
هناك نوع من الواقعية في النتائج حيث إن لكل صوت وزنه وال يمكن أن يضيع بدون تأثير ويعطي
الفرصة لألحزاب الصغيرة لدخول المجلس التشريعي والحصول على تمثيل فيه ,من هنا وجد بعض
الباحثتين أنهم بحاجة إلي نظام مختلط جديد الذي يجمع بين النظام الفردي والنظام النسبي ليكون
هناك نوع من العدالة في النتائج االنتخابية.
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الفصل الثالث
النظام السياسي الفلسطيني واالنتخابات التشريعية
المقدمة:
سعى الفلسطينيون إلى بناء مؤسساتهم السياسية بعد الحرب العالمية األولي مع أنه لم يكن
يسمح لهم التعبير عن أنفسهم بشكل ديمقراطي مما دفعهم إلى التحايل على القانون من خالل تسمية
األحزاب السياسية بالجمعيات وترخيصها وفقا للقانون وصوالً إلى تشكيل حكومة عموم فلسطين عام
 ,6921و إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية  6912كممثل عن الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات
قائمة على الشرعية القانونية والسياسية والعمل الثوري,وفي عام  6992وافق المجلس المركزي لمنظمة
التحرير الفلسطينية على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على األراضي التي تنسحب منها إسرائيل
وفق اتفاق أوسلو ,لتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على تعزيز شرعية مؤسساتها السياسية على
أسس قانونية واالستعداد إلجراء أول انتخابات تشريعية تم وضع قانون االنتخاب رقم ( )62لسنة
 6995الذي نظم االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى عام  ,6991على أساس نظام االنتخابي ,
وتم إجراء االنتخابات التشريعية الثانية عام  6001على أساس النظام االنتخابي المختلط الموزع بين
النظام الفردي والنظام النسبي مناصفة وتم رفع عدد المقاعد فيه من ( )11مقعدا في االنتخابات
التشريعية األولى عام  6991إلى ( )626مقعدا في االنتخابات التشريعية الثانية عام  ,6001باإلضافة
إلى توجه قوى عند الفصائل واألحزاب الفلسطينية إلى تعديل قانون االنتخابات التشريعية الثالثة المقبلة
وفق نظام انتخابي يتم التوافق عليه بين الفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية ,وكان ذلك واضحا في
حوارات القاهرة عام  6009واتفاق الدوحة عام  6066بخصوص المصالحة الفلسطينية.
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دراسة المجتمع الفلسطيني تتداخل فيه العوامل السياسية مع العوامل االجتماعية بشكل كبير
ويتفاعل فيه الحاضر مع الماضي والعامل الديني مع العامل القانوني وكافة العالقات العصبوية
وأشكال التكافل االجتماعي وهي كلها بشكل أو أخر أمور ترتبط باالحتالل وبالتالي بالسياسة  ,مما
يجع ل حالة عدم االستقرار التي يتميز بها المجتمع الفلسطيني عبر تاريخه بتداخل قضيته الوطنية مع
القضايا العربية واإلسالمية بفعل الجوار أو االنتماء أو تقاطع المصالح  ,مما جعل المجتمع الفلسطيني
في حالة خاصة عن المجتمعات األخرى ( أبراش ,6002 ,ص)2

في العشرينات من هذا القرن تشكلت مالمح أول نظام سياسي فلسطيني ,وقد تمحور هذا النظام حول
مفهوم المؤتمرات الذي أنتج لجنه تنفيذية شكلت المركز للنظام السياسي الفلسطيني ,واكتسب النظام
شرعيته من شعبيته لوجود إجماع فلسطيني حول األهداف الوطنية العامة ووسائل تحقيقها ,وفي
منتصف الثالثينيات من القرن الماضي واجه ذلك النظام تحديات أضعفته واستبدلت به نظاماً جديداً,
قائم على شرعيه ثوريه ,سرعان ما تعرضت بدورها لتحديات وتناقضات داخليه قضت على أهمية
استقاللية القرار الفلسطيني( الشقاقي ,6995 ,ص.)65

كانت المؤتمرات الوطنية السبعة ,التي عقدت ما بين 6969م وحتى 6961م ,النواة األولى
نحو التمثيل السياسي الفلسطيني وبالتحديد الميثاق الوطني األول في تاريخ الشعب العربي الفلسطيني
المنبثق عن المؤتمر الخامس في آب 6966م ,في مدينة نابلس ,وقد نص " :نحن ممثلي الشعب
العربي الفلسطيني في المؤتمر الفلسطيني الخامس المعقود في نابلس ,نتعهد ,أمام اهلل والتاريخ
والشعب على أن نستمر في جهودنا الرامية إلى استقالل بالدنا ,وتحقيق الوحدة العربية بجميع الوسائل
المشروعة ,وسوف ال نقبل وطناً قومياً يهودياً أو هجرة يهودية" (عودة ,6009 ,ص.)52
والتعددية السياسية تعمل على وجود تنوع

في األطر األيدلوجية والمؤسسية والممارسات

االجتماعية ,وفي هذا اإلطار تولي النظرية التعددية اهتماما ممي از باألحزاب والتنظيمات السياسية
وعملية تداول السلطة عبر وجود أكثر من تصور واتجاه بشأن مسار المجتمع وأهدافه وغالباً ما يتم
التعبير عن هده الظاهرة من خالل انتشار أكثر من حزب أو قوة سياسية واحدة "(األزعر ,6991 ,
ص.)50
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نظ ار للظروف السياسية الفلسطينية  ,تبلورت فكرة التدخل العربي في تحديد القيادة السياسية
الفلسطينية في فترة الحرب العالمية الثانية ,وذلك قبل انعقاد مجلس الجامعة العربية في بلودان –سوريا
(يونيو  )6921وكان التنافس الحزبي الفلسطيني على من يمثل فلسطين في الجامعة العربية قد بلغ
ذروته فانقسمت القوى السياسية الفلسطينية إلى فريقين ,فريق يمثل بقايا اللجنة العربية العليا التي حلها
االنتداب البريطاني في سبتمبر عام  6927وكان بقيادة جمال الحسيني من الحزب العربي الفلسطيني,
وذلك بعد غياب زعيمها المفتي محمد أمين الحسيني ,وفريق آخر سمي الجبهة العربية يتكون من
رؤساء األحزاب السياسية الفلسطينية وقيادات يسارية عمالية والزعماء المستقلين ومنهم أحمد حلمي
عبد الباقي ,وهنا دعا األمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام كال من الفريقين إلى بلودان,
وبعد مشاورات عربية فلسطينية تم التوافق على هيئة جديدة نواتها أربعة أشخاص فقط اثنان من
اللجنة العربية واالثنان اآلخران من الجبهة العربية ,وبهذا تكونت الهيئة العربية العليا برئيسها المفتى
الحاج أمين الحسيني ( األزعر ,6991 ,ص.)67

ومع انتهاء االنتداب البريطاني عن فلسطين وصدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة في  69نوفمبر  6927دخلت فلسطين في دوامة العنف ,فعملت الهيئة العربية العليا على قيام
كيان يمثل الشعب الفلسطيني فقامت في شهر مارس وابريل والنصف األول من مايو عام 6921
بإقناع الدول العربية إلنشاء حكومة فلسطين ,وذلك مقابل سعي اليهود إلى تشكيل هيكل حكومة
يهودية تعلن رسميا بعد انتهاء االنتداب وبالفعل أعلنت دولة (إسرائيل) في  6921/5/65في مؤتمر
في تل أبيب مما دفع الفلسطينيين إلى العمل بشكل كبير لقيام حكومة فلسطين بعد إخفاق الهيئة
العربية العليا وهزيمة حرب عام ( 6921البرغوتي ,6060 ,ص.)52-50

قامت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ببحث إقامة إدارة مدنية مؤقتة في فلسطين ,وفي
تاريخ  6921/7/66أصدر السيد عبد الرحمن عزام األمين العام لجامعة الدول العربية بياناً بهذا
الصدد ,ونشطت الجامعة العربية في اجتماعاتها بتاريخ أيلول عام  6921لتحقيق مشروع إنشاء
حكومة لفلسطين ,فوافقت الحكومات العربية باستثناء حكومة األردن على إنشاء حكومة عموم
فلسطين ,ودعت الهيئة العربية العليا إلى عقد مؤتمر في غزة بتاريخ  6921/60/6وتم دعوة 650
شخصية فلسطينية ليتم تشكيل المجلس الوطني برئاسة الحاج أمين الحسيني  ,وانتخب المجلس
الوطني حكومة أسماها حكومة عموم فلسطين برئاسة السيد أحمد حلمي عبد الباقي واعتماد علم الثورة
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العربية التي قادها الشريف حسين بن علي علم فلسطين ,الذي يتكون من األلوان األسود واألبيض
واألحمر والمثلث األحمر بغير نجوم (الوحيدي ,6991 ,ص.)260-269

وهكذا فإن قرار الهيئة العربية العليا بإنشاء حكومة عموم فلسطين في أكتوبر عام  6921كان
مرتبطاً بالتطورات السياسية المصاحبة النتهاء فترة االنتداب البريطاني وتشكيل حكومة يهودية ,و
هزيمة حرب عام  ,6921وتعد حكومة عموم فلسطين إحدى التجارب الفلسطينية رغم محدوديتها ألنها
أكدت على ضرورة تمثيل الشعب الفلسطيني بحكومة فلسطينية تعبر عن الهوية الفلسطينية في
االجتماعات والقمم العربية .
 2...3منظمة التحرير الفلسطينية
أدت التحوالت السياسية على الساحة العربية إلى إقامة منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر
القمة العربية عام  ,6912فأصبح للفلسطينيين سلطة مركزية باإلضافة إلى اكتساب منظمة التحرير
الشرعية التي افتقدها النظام السياسي ,من خالل إجماع الشعب الفلسطيني حول هدفها وهو تحرير
فلسطين ودخول المنظمات الفدائية إلى مجلسها الوطني  ,في الدورة الرابعة للمجلس الوطني
الفلسطيني عام  ,6911حيث حصلت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على  50مقعداً ,وحركة
فتح على  21مقعداً والجبهة الشعبية على 60مقاعد ,وكان هناك مقعدان للمستقلين ,وهكذا تشكل
المجلس الوطني الجديد من 600عضو ,وأصبح هناك ألول مرة مجلس وطني يحمل رؤى سياسية
متعددة بوجود الفصائل الفلسطينية ,ويمكن اعتبار هذه الدورة بداية التعددية السياسية الحقيقية لمنظمة
التحرير الفلسطينية (البرغوتي ,6060 ,ص.)76

وعملت التجارب

السياسية التي أسهم بها الشعب الفلسطيني في فترة ما بين اللجوء

واالحتالل ,والتي تمثلت في تأسيس منظمه التحرير الفلسطينية عام  , 6912التي جاءت بقرار وطني
كان ممثال لقطاعات شعبية فلسطينية واسعة ومعب ار عن تطلع فلسطيني تحققه وتسهر على تنفيذه
منظمه التحرير الفلسطينية  ,بغض النظر عن تطلع العرب الواضح في عمليه التأسيس منظمة
التحرير الفلسطينية.
مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام  ,6912واعادة تشكيلها في العام  6919تشكل
حقل سياسي معاصر من الفصائل الفلسطينية لتحقيق حق تقرير المصير واقامة الدولة للشعب
الفلسطيني واحتالل إسرائيل لكامل األراضي الفلسطينية وجزء من األراضي العربية أدى إلى نقل
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منظمة التحرير الفلسطينية من منظمة فلسطينيه شكلية غير فاعلة إلى مؤسسة وطنيه تتمتع بقاعدة
جماهيريه فلسطينية وعربية واسعة (هالل ,6991 ,ص.)56-56
ساهمت في إقامة المؤسسات الدستورية الخاصة والتعامل بها  ,ومن األمور التي يمكن
اإلشارة إليها بأن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت حركة التحرر الوحيدة في تاريخ حركات التحرر
التي قامت ضمن إطار قانوني يرتضيه الشعب الفلسطيني وتمثل ذلك من خالل الميثاق الوطني
الفلسطيني والنظام األساسي لمنظمة التحرير ,حيث أتاح هذا الوضع الفرصة للدخول في تجربه
محدودة من ممارسه السلطة وكيفيه التعامل معها داخل المؤسسات  ,تتخذ أسلوب اإلقناع داخل
المؤسسات واحترام سيادة القانون أثناء أعمال المجلس الوطني وفي داخل مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية وقد ظهرت عندما اتخذ المجلس الوطني في  65نوفمبر  6911لقرار يفوض المجلس
المركزي إصدار نظام أساسي لدولة فلسطين مما يوفر إطا اًر للشرعية لعمل السلطة الفلسطينية عندما
ر لسيادة القانون ومبدأ الشرعية ( الشقاقي ,6995 ,ص.)65
تظهر للوجود حيث كان ذلك انتصا ا

مما سبق يتضح أن منظمة التحرير الفلسطينية عملت على تجميع أطياف العمل السياسي
والفدائي الفلسطيني ,وعلى تحديد عنوان واضح للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل العربية
والدولية ,وأسست لنظام سياسي قائم على المؤسسات والضوابط القانونية التي تحكم العالقة بين عمل
مؤسساتها المختلفة.
 3...3اتفاق إعالن المبادئ(اتفاقية أوسلو 1993م) وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية:
شكلت اتفاقية أوسلو التي وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو في  19أغسطس /آب 1993
ومن ثم وقعت رسمياً بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في الثالث عشر من سبتمبر من
العام  1993مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي الفلسطيني وذلك من خالل إنشاء السلطة
الوطنية الفلسطينية ,فكانت منعطفاً بار اًز في تاريخ القضية الفلسطينية وتحديداً في مجال العملية
البرلمانية الفلسطينية حيث تم تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني و هو من أهم مؤسسات السلطة
الفلسطينية (الوحيدي ,6991 ,ص.)219
وتشكيل مجلس وزراء للسلطة الوطنية من  62شخصية فلسطينية ,حيث أقر المجلس المركزي
في اجتماعه المنعقد في تونس من 60إلى  " :6992/60/66إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على
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كل األراضي التي ينسحب منها االحتالل ,ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية وفقاً لقرار المجلس الوطني
تشكيل هذه السلطة من الداخل والخارج ,وتكون منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتها ويرأسها رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"(البرغوتي ,6060 ,ص .)90ونتج عن ذلك ترتيبات جديدة في النظام
السياسي الفلسطيني وكان من أهمها االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في العشرين من كانون
ثاني عام 6991م في الضفة الغربية وقطاع غزة .

 .....االنتخابات الفلسطينية وأهميتها
تنبع أهمية االنتخابات الفلسطينية في أن عدم إج ارئها قد يبقي شرعية السلطة الوطنية
الفلسطينية ناقصة ومعتمدة على إسرائيل ,وقد تريد الحكومة اإلسرائيلية بعد أن عقدت االتفاق مع
الفلسطينيين أن تفتح المجال مجددا إلحياء مشروع حزب العمل ( موقف بيرس) بالتقاسم الوظيفي مع
األردن ,وأن عدم إجراء االنتخابات قد يفتح المجال أمام األردن خالل الفترة القادمة إليجاد سبل لتعزيز
نفوذه على األرض المحتلة ,أما إذا جرت االنتخابات فقد تضعف دور األردن المستقبلي و يمكن أن
تكون اتصاالت إسرائيلية – أردنية سرية وعلنية قد ركزت على هذه المسألة (أبو عمرو ,6992 ,ص.)62

وكانت أولى المهام التي قامت بها هي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للمرة األولى على
أرض الوطن عام  ,6991وعندها واجهت االنتخابات األولى صراعات فصائلية من منطلق موقفها من
اتفاق أوسلو ,ونتيجة للموقف المتشدد للفصائل (حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ,والجبهتين الشعبية
والديمقراطية ,وبعض القوى األخرى) التي رفضت االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى والتي جرت
عام (6991المركز القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)9-1
فجاءت االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى عام  6991كخطوة تمهيدية لبناء البنية
األساسية للسلطة الوطنية وتطويرها وكانت بداية تأسيس مالمح نظام سياسي ديمقراطي يمكن المشرع
الفلسطيني من وضع القواعد القانونية واألساسية للقانون األساسي الفلسطيني ليصبح عند السلطة
بعض األحكام التي تنظم قواعد الفصل بين السلطات ( التنفيذية ,والتشريعية ,والقضائية) ,وهنا كان
للقانون األساسي الفلسطيني وتعديالته دو اًر مهما في بنية النظام السياسي الفلسطيني من خالل تعديل
مواده للتناسب والظروف السياسية لكل مرحلة من مراحل النظام السياسي الفلسطيني (عودة,6009 ,

ص ,)626-620حيث يصف إبراهيم أبراش االنتخابات بأنها آلية ممارسة السلطة الديمقراطية حيث إن
العملية الديمقراطية أقل األنظمة سوءاً ( أبراش ,6001 ,ص.)25

20

واعتبرت المدة القانونية لنهاية والية المجلس التشريعي الفلسطيني خالل الفترة االنتقالية هي
شهر مايو من عام  ,1999ولكن المجلس التشريعي الفلسطيني استحسن فكرة التمديد لعدة أسباب
منها عدم الوصول إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني خالل الفترة االنتقالية ورغبة النواب في البقاء كأعضاء
في المجلس وعدم المخاطرة في مقاعدهم ,وبعد ذلك اندلعت انتفاضة األقصى ,مما ساعدت هذه
العوامل في استمرار مدة المجلس لمدة عشرة أعوام ,ويعتبر ذلك أحد إخفاقات المجلس التشريعي ,
بعكس ما يسجل للمجلس من نجاح وذلك من خالل إق ارره لعدة قوانين مهمة منها قانون االنتخابات رقم
 9لسنة  2005الذي أجريت بناء عليه االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في ,2006/1/25
لتبدأ فترة والية المجلس التشريعي الثاني على أساس قانون انتخابي جديد يختلف عن القانون االنتخابي
الذي أجريت عليه االنتخابات التشريعية األولى عام ( 1996البرغوتي  ,2010 ,ص.)336
وشهدت السنوات العشر من والية المجلس التشريعي األول مجاالً خصباً لتطورات سياسية غاية في
األهمية ,وحدثت العديد من التطورات السياسية التي تركت بصماتها على طبيعة النظام السياسي بل
وعلى العملية التشريعية الثانية ونتائجها ,والتي من أبرزها:
 تعثر مشروع التسوية واندالع انتفاضة األقصى عام :2111في ظل غياب األفق السياسي بسبب عدم التزام الحكومة اإلسرائيلية بالتزاماتها حسب اتفاق
أوسلو وطابا التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 6992م ,وفي ظل انسداد األفق
التفاوضي والحل السياسي إثر فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 6000م بعد رفض الرئيس الراحل
ياسر عرفات االستجابة لالمالءات اإلسرائيلية واألمريكية ,اندلعت انتفاضة األقصى في  61سبتمبر
 6000والتي جاءت سلمية كسابقتها االنتفاضة األولى ,ولكنها سرعان ما تحولت بفعل وحشية القمع
اإلسرائيلية التي مارستها حكومة باراك إلى انتفاضة مسلحة داخل األراضي المحتلة وداخل الخط
األخضر ,وقد أثبت الواقع الميداني أن االنتفاضة الثانية قد خلقت مناخاً عزز التفاهم بين الفصائل
السياسية على الساحة الفلسطينية  ,وتبني خطاب مشترك امتزجت فيه التعبيرات الوطنية بالدينية,
وفي الوقت الذي أنهكت فيه السلطة الفلسطينية بعد أن وصل مشروعها التفاوضي طريقاً مسدوداً من
ناحية واستهدافها المباشر وغير المسبوق من قبل االحتالل من ناحية أخرى وعدم قدرتها على
مواصلة الحكم فقد تعززت شعبية حركة حماس وبدت راغبة في المشاركة في النظام السياسي
بالحصول على دور أكبر فيه لكن قيادتها تمهلت في اتخاذ خطوات عملية باتجاه دخولها النظام
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السياسي ,لرغبتها في تحقيق ذلك بطريق تضمن لها قوتها وتحفظ كرامتها وبحصولها على ضمانات,
واألهم لخشيتها من أن تكون قيادة السلطة تسعى إلى احتوائها والسيطرة عليها عبر إدماجها بالنظام
السياسي( صافي ,6001 ,ص.)601

 إخفاقات السلطة الوطنية الفلسطينية وصعود حركة حماس:رغم اإلنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية منذ قيامها عام  6992و خالل السنوات العشر
من عمرها؛ فقد برز تذمر شعبي وفصائلي بسبب أدائها في المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم سياسي
بل على العكس تراجعت األمور وازدادت سوءاً بعد عملية السور الواقي التي قضت على اتفاقات
أوسلو وطابا بالضربة القاضية كما أن وعود السلطة بتحسين الوضع االقتصادي قد تحطمت,
فاألراضي الفلسطينية لم تتحول إلى سنغافورة بل ساد الفقر والبطالة وانخفض مستوى المعيشة بشكل
غير مسبوق أدي إلى تحسين صورة حركة حماس وقوتها على الساحة الفلسطينية ,فمن جانب كانت
تسلط الضوء على إخفاقات السلطة ,ومن جانب آخر عملت على تعزيز وتقوية مؤسساتها االجتماعية
والتعليمية والعسكرية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين ,كل ذلك بالتوازي مع تصعيد
عملياتها العسكرية الذي حقق لها امتدادًا شعبياً واسعاً وخلق لديها الشعور بالقوة والقدرة على المنافسة
والتمسك بمطلب  40%من أعضاء المجلس الوطني كشرط للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية
(عياش ,6060,ص.)71-77

 استشهاد الرئيس ياسر عرفاتشكل استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في  6002/66/66تحوال هاما في النظام السياسي
الفلسطيني  ,كونه يمتلك شخصية كاريزمية مكنته من السيطرة على الحركة الوطنية الفلسطينية حيث
إنه بعد استشهاده تعرض النظام السياسي الفلسطيني إلى أزمات شديدة وتميزت تلك الفترة بالخصائص
التالية:
 انتشار حالة الفساد وما قابلها من جهود لإلصالح ومحاولة فرض القانون.
 تنامي الصراع بين أجهزة السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية.
 تنامي ظاهرة االستقطاب الحزبي.
 تنامي صراع القوة بين أقطاب السلطة وحركة فتح.
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 تغير نظام االنتخابات ,ورغبه حركة حماس في المشاركة في االنتخابات.
 ضعف االتجاه اليساري والمستقلين.
إن هذه البيئة السياسية وما تحمله من مالمح تتجه نحو نذر اقتتال داخلي مما أدى إلى لجوء
الفصائل إلى الحوار  ,ففتحت القاهرة أبوابها لتخرج الفصائل باتفاق فلسطيني عرف باتفاق القاهرة
عام  , 6005أسس لمرحلة جديدة من مراحل النظام السياسي الفلسطيني ,وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية ,ونتيجة مباشرة لهذا االتفاق بدأت التحضيرات لالنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية
( الدجني ,6060 ,ص.)16-10

اتسمت العناصر الرئيسية المؤثرة في البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ما قبل
االنتخابات التشريعية بشكل عام بعدم االستقرار وعدم وضوح الرؤية لدى القوى الفاعلة  ,وتميزت
هذه الفترة باضطرابات على كل المستويات السياسية واالقتصادية واألمنية باإلضافة إلى حالة
الفلتان األمني وفوضى السالح  ,واصرار إسرائيل المتعمد على إضعاف أجهزة السلطة من خالل
تدمير المقرات األمنية ,وعلى الصعيد االقتصادي كان هناك تفاقم للوضع المعيشي المتردي
للشعب الفلسطيني واضعاف الثقة بايجابية نتائج العملية السلمية وفقدان األمل في إمكانية تغير
الوضع إلى وضع أفضل ضمن الشروط وموازين القوي مما أثر في رؤية وتوجهات الناخب
الفلسطيني وعلى ترتيبه لألولويات والهموم والتحديات التي يواجها ( شقاقي ,6007 ,ص.)61-65

فقد توصلت االجتماعات التي جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لمدة ثالثة أيام في الفترة
من  67-65من شهر آذار عام

 6005إلى االتفاق على دعوة المجلس التشريعي التخاذ

اإلجراءات الالزمة لتعديل قانون االنتخابات التشريعية واعتماد النظام االنتخابي المختلط

(

 %50فردي –  %50تمثيل نسبي ) باإلضافة إلى زيادة عدد أعضاء المجس التشريعي إلي 626
عضواً وتمثيل المرأة في القوائم االنتخابية  ,ومن هذا المنطلق تم العمل على وضع قانون جديد
لالنتخابات العامة في عام  6005وتحديد  6001/6/65موعدا لعقد االنتخابات التشريعية الثانية (
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان  ,6001 ,ص.)2

 5...3القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية:
عمل المجلس التشريعي فور انتخابه على إنجاز دستور للسلطة الوطنية أسماه القانون
األساسي وكان أول القوانين التي عمل المجلس التشريعي على إنجازه ,وجاء القانون األساسي شامال
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وواضحاً لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي يرتكز على أن الشعب هو مصدر السلطات ,وأكد على مبدأ
الفصل بين السلطات ,وأن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد التعددية السياسية
والحزبية ,وأكد على مبدأ سيادة القانون وأن الفلسطينيين متساوون أمام القانون ,وأكد على حق الشعب
في انتخاب الرئيس بشكل مباشر ,وضمان حقوق اإلنسان وأكد على الحريات الفردية والشخصية ونص
على صالحيات المجلس في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها ومراقبة الموازنة العامة (البرغوتي,
 ,2010ص.)333

فأكدت مقدمة القانون األساسي أن والدة السلطة الوطنية على أرض الوطن فلسطين من أجل
نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة ,وتقرير المصير ,واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف ,كما اشتمل في أبوابه الثمانية والتي تضمنت  121مادة على مجموعة من القواعد
واألصول الدستورية المتطورة سواء بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية والمحافظة على العدل
والمساواة والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقد احتوى القانون األساسي المعدل لسنة  2005على األبواب التالية( :موقع لجنة االنتخابات المركزية,

)27/6/2013
الباب األول  :نصت مادته األولى على أن فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير ,والشعب العربي
الكبير ,وأكدت المادة الثانية أن الشعب مصدر السلطات ,يمارسها عن طريق السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ,ونصت المادة الثالثة على أن القدس
عاصمة فلسطين ,واعتبرت المادة الرابعة أن اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطين ,ولسائر الديانات
السماوية احترامها وقدسيته ,وأن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع ,وأن اللغة العربية
هي اللغة الرسمية ,ونص على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية
السياسية والحزبية ,وينتخب فيه رئيس السلطة انتخاباً مباش اًر من الشعب ,وتكون الحكومة مسئولة أمام
الرئيس والمجلس التشريعي.
الباب الثاني:الحقوق والحريات العامة:
أكد على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء ,ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس
أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة ,وأن الحرية الشخصية حق طبيعي ومكفولة وعلى
حرية الصحافة واإلعالم ,وحق تشكيل األحزاب والنقابات والتصويت والترشيح ,وتأسيس الصحف,
وحظر الرقابة على وسائل اإلعالم ,وأكد على حقوق األطفال وانشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان.
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الباب الثالث :صالحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
نص القان ون على أن رئيس السلطة الوطنية هو الرئيس الذي ينتخب بشكل مباشر من الشعب
ومدة واليته أربع سنوات ويحق له الترشح لوالية رئاسة ثانية على أن ال يشغل مدة الرئاسة ألكثر من
دورتين متتاليتين ,و هو القائد األعلى للقوات المسلحة الفلسطينية ,وهو الذي يصادق على القوانين,
وهو من يكلف رئيس الحكومة بتشكيلها بحيث تكون مسئولة أمامه وأمام المجلس التشريعي.
الباب الرابع  :السلطة التشريعية
أكد هذا الباب على أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة  ,وأن مدة المجلس
التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى االنتخابات بصورة دوريه كل أربع سنوات وتنتهي مدة
والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية,
ويحدد قانون االنتخابات عدد األعضاء والدوائر والنظام االنتخابي.
الباب الخامس :السلطة التنفيذية
يتعلق هذا الباب بالحكومة وصالحياتها وآلية تشكيلها وصالحية رئيس الوزراء  ,حيث يعد
ذلك من أهم التعديالت التي أدخلت في القانون األساسي في شهر آذار مارس  2003وذلك
باستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صالحيات السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء ,كونه مساعد
للرئيس في أداء مهامه.
الباب السادس :السلطة القضائية
هنا أكد القانون األساسي على استقاللية القضاء وتوفير ما يلزم لضمان عمله واستقالله .
الباب السابع :حول أحكام حالة الطوارئ
منح القانون للرئيس حق إعالن حالة الطوارئ في حالة الضرورة ,وفي حالة وجود تهديد
لألمن القومي وهي لمدة شهر قابلة للتمديد كما تضمن الباب الثامن أحكاماً عامة وانتقالية .
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 2.3المبحث الثاني  :قراءة في النظام االنتخابي الفلسطيني وتعديالته.
إن النظام االنتخابي يؤثر بدرجة كبيرة في نتائج االنتخابات ,وبالتالي في تشكيلة النظام
السياسي وذلك من خالل تكوين المجلس التشريعي وحجم وطبيعة األحزاب والكتل التشريعية ,وتحاول
كل دولة اختيار نظامها االنتخابي بما يتوافق وواقعها السياسي وظروف مسيرتها الديمقراطية وطبيعة
القوى واألحزاب القائمة ,وقد عدد الخبراء والباحثون أكثر من نظام انتخابي تمارسه الدول في الحياة
السياسية (المركز القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)61

 1.2..اإلطار القانوني للنظام االنتخابي الفلسطيني
النظام الدستوري الفلسطيني في البداية لم يكن لديه أي

نصوص لدعم أي من النظم

االنتخابية التي يتم األخذ بها في العملية االنتخابية عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل بها في
االنتخابات التشريعية ,لذل ك كان ال بد من اجتهادات في تحديد أي من النظم االنتخابية يتوافق والنظام
الفلسطيني والدور الذي يأخذه في إعطاء التوازن السياسي للقوى الفلسطينية المشاركة في العملية
االنتخابية وأي منها أقل تعقيدا ويمكن أن تكون هناك سهولة في التطبيق.
فنجد أن من اجتهد من الباحثين في وضع التصورات ,بأن أفضل أنواع النظم االنتخابية هي األكثر
بساطه واألقل تعقيدا ويتبادر إلى الذهن سؤال فوري هل التمثيل النسبي أقل النظم االنتخابية تعقيدا أم
أكثرها تعقيداً؟ من هنا نظر إلي إن النظام النسبي بأنه نظام معقد ويهدد االستقرار الحكومي ويفسح
المج ال أمام األحزاب الصغيرة لفرض سياسيتها ,ففي وجه نظر بعض الباحثين أن هذا النظام ليس
محبذا في المجتمع الفلسطيني؛ ألن الناخب سوف يمزج بين عدة اعتبارات  ,حيث أنه سيصوت للفرد
وليس لقائمته وسيكون التصويت بناء على اعتبارات أخرى وال يهم الناخب الفلسطيني أي القوائم التي
يكون المشرح محسوباً عليها (الشقاقي ,6995 ,ص. )16

و في كل االنتخابات التي تمارسها الشعوب ثمة إطار قانوني يمثلها ,إال االنتخابات الفلسطينية ال
يوجد مرجعية واطار قانوني ينظمان العملية االنتخابية ,وذلك يعود للظروف السياسية التي يحياها
الشعب الفلسطيني من حيث وجود االحتالل اإلسرائيلي واتفاق أوسلو واألحزاب المؤيدة والرافضة
لالتفاق ,وحالة عدم االستقرار السياسي ,لذلك نجد أن االنتخابات الفلسطينية األولى عام  6991جاءت
وفق تصورات وبنود اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات شكلت مرجعية سياسية لهذه االنتخابات ,كانت
هذه المرجعية األرضية لصياغة اإلطار القانوني لالنتخابات الفلسطينية والمتمثل في قانون االنتخابات
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لسنة ( 6995المركز القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص .)62-66فبعد توقيع اتفاق أوسلو إعالن
المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في  ,6992/9/62وانسحاب القوات
اإلسرائيلية من جزء رئيسي من قطاع غزة ومن جزء بسيط من مدينة أريحا في الضفة الغربية ,تقرر
إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ,وتعزيز شرعية السلطة ومؤسساتها ولم يكن االتفاق حول نظام
االنتخابات الخاص بالمجلس التشريعي ام اًر بسيطاً ,و هذا لسببين رئيسيين االول غياب االجماع من
قبل المجتمع الفلسطيني حول الموافقة حول النظام االنتخابي المقترح  ,و قامت السلطة الفلسطينية
بمناقشات معمقة و مطولة من وراء الكواليس مع أعضاء من حركة حماس و الحركات االسالمية
االخرى و التي تضمنت مسألة مشاركتهم في االنتخابات(.)IDEA, 2005, P45
وبعد ذلك أصدر ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مرسوما تقرر بموجبه تشكيل
لجنة إلعداد قانون لالنتخابات العامة والتشريعية من سبع شخصيات فلسطينية ,بينها عدد من كبار
أساتذة القانون الفلسطيني ,أمثال أ .فؤاد شحادة ,وتوفيق أبو غزالة ,وعلى السفاريني ,وفرج الصواف,
إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية واألكاديمية ,مثل د .صائب عريقات ,ود محمد اشتيه,
ومروان البرغوتي.وقد ناقشت اللجنة على مدار أكثر من عام أفكا اًر متعددة ألفضل صيغة لقانون
انتخابات مناسب وعصري يلبي الطموحات الفلسطينية ( البرغوتي ,6060 ,ص.)626

ومن هنا نص قانون االنتخابات الذي صاغته لجنه االنتخابات الرسمية التي عينها رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية وترأسها د .صائب عريقات على تبنى نظام األغلبية البسيطة والقوائم
المفتوحة ,حيث قسم القانون الضفة الغربية إلى  61دائرة انتخابيه غير متساوية لكل دائرة عدد من
المقاعد يتناسب وحجم األحزاب السياسية والفصائل ,حيث يحق للناخبين في التصويت ألفراد في
القوائم الحزبية ويحق للناخب التصويت لعدد من المرشحين ال يتجاوز عدد المقاعد في دائرته (الشقاقي,
 ,6991ص.)22

 2.2..قانون رقم  13لسنة  1995بشأن االنتخابات الفلسطينية وتعديالته:
صدر قانون رقم  62بشأن االنتخابات بتاريخ  7ديسمبر  ,6995بموجب مرسوم رئاسي من
قبل الرئيس ياسر عرفات  ,وأشار القانون إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس
السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد( جريدة الوقائع الفلسطينية العدد ,الثامن,
 ,)6995وأصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً حول تشكيل لجنة االنتخابات المركزية ومحكمة استئناف
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خاصة باالنتخابات ,وأكد على أن االنتخابات هي حق لكل فلسطيني وفلسطينية وحدد أعضاء
المجلس التشريعي بثالثة وثمانين عضواً ينتخبهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما
فيها القدس الشريف انتخاباً مباش اًر ,وجاء القانون ليؤسس نظاماً انتخابياً مستنداً على مبدأ األغلبية
النسبية ,وقسم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى  61دائرة انتخابية 66منها في الضفة و 5في قطاع غزة,
وتم تحديد عدد المقاعد البرلمانية لكل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد سكان تلك الدائرة بما يضمن
مقعداً واحداً لكل دائرة انتخابية على األقل.وتم تخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين ,ومقعد واحد
للطائفة السومرية في نابلس ,وقبيل إجراء االنتخابات التشريعية أصدر الرئيس ياسر عرفات قانون رقم
 61لسنة  6995بشأن االنتخابات والذي تضمن زيادة أعضاء المجلس التشريعي إلى  11عضواً بدالً
من  12عضواً (صافي  ,6001 ,ص.)62-62

هنا نجد أن النظام المطبق حسب قانون االنتخابات الفلسطيني لعام  6995هو النظام الفردي
ذو األغلبية البسيطة  .حيث يتم تقسيم البالد إلى عدد من الدوائر االنتخابية ينتخب عن كل دائرة
نائب أو عدة نواب تبعاً لعدد السكان ,ويعتمد هذا النظام على نظام األكثرية العددية في تحديد نتائج
العملية االنتخابية فالمرشح الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الدائرة يعد هو الفائز في
االنتخابات ,ويتم االنتخاب في قانون رقم  62لسنة  6995بطريقة االختيار الحر والقوائم المفتوحة,
فيكون من حق الناخب االختيار بين مجموع المرشحين المدرجة أسماؤهم في اللوائح االنتخابية في
دائرته وعدم االلتزام بقوائم حزبية مغلقة في دائرته ,مما يتيح له التصويت للمرشحين منفردين بشكل
حر الختيار العدد المطلوب لشغل المقاعد االنتخابية في الدائرة( حرب ,6000 ,ص)7-1

 3.2..توزيع مقاعد المجلس التشريعي وفق قانون رقم  13لسنة  1995بشأن االنتخابات
وقد تم توزيع مقاعد المجلس التشريعي على الدوائر االنتخابية بناء على قانون االنتخابات رقم
 62لسنة  6995وفق المرسوم الرئاسي رقم ( )6لسنة  6995بشأن االنتخابات الصادر عن الرئيس
ياسر عرفات في مدينة بتاريخ  6995/66/62على النحو التالي:
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جدول رقم ()1
توزع المقاعد على الدوائر االنتخابية
مسلسل

الدائرة

عدد المقاعد

مسلسل

الدائرة

عدد المقاعد

.

دائرة القدس

ستة مقاعد

.

دائرة مدينة غزة

عشرة مقاعد

.

دائرة أريحا

مقعد واحد

.

دائرة رفح

خمسة مقاعد

.

دائرة نابلس

ثمانية مقاعد

6

دائرة سلفيت

مقعد واحد

7

دائرة طولكرم

أربعة مقاعد

8

دائرة بيت لحم

أربعة مقاعد

9

دائرة شمال غزة

سبعة مقاعد

.1

دائرة الخليل

تسعة مقاعد

..

دائرة طوباس

مقعد واحد

..

دائرة رام اهلل

سبعة مقاعد

..

دائرة جنين

ستة مقاعد

..

دائرة دير البلح

خمسة مقاعد

..

دائرة قلقيلية

مقعدان

.6

دائرة خان يونس

سبعة مقاعد

ثانيا :استناداً للمادة ( )5من قانون االنتخابات الفلسطيني لعام 6995
تحدد المقاعد التالية لإلخوة من أبناء شعبنا المسيحيين:
أ) دائرة غزة

مقعد واحد

ب) دائرة رام اهلل

مقعد واحد

ج) دائرة بيت لحم

مقعدان

د)دائرة القدس

مقعدان

ثالثا :استناداً للمادة ( )5من قانون االنتخابات الفلسطيني لعام .6995
يحدد مقعد ألبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة السامرية في دائرة نابلس ( موقع لجنة االنتخابات المركزية,
بتاريخ .)6062/7/5

وبعد ذلك تم زيادة عدد المجلس التشريعي من  12مقعد إلى  17مقعداً فأصدر الرئيس ياسر عرفات
مرسوماً رئاسياً رقم ( )5لسنة  6995بشأن االنتخابات بتاريخ 6995 /66/61إلحاقاً للمرسوم الرئاسي
رقم ( )6فوزعت المقاعد األربعة على الدوائر التالية:
 -6دائرة القدس

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة سبعة مقاعد.

 -6دائرة مدينة غزة

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة أحد عشر مقعداً.

 -2دائرة خان يونس

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة ثمانية مقاعد.

 -2دائرة الخليل

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة عشرة مقاعد.
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كما تم رفع عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى  11مقعدا وأصدر المرسوم الرئاسي رقم  1لسنة 6995
بشأن االنتخابات بتاريخ  6995/66/69فتم توزيع المقاعد الخمسة على الدوائر التالية :
 -6دائرة القدس

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة سبعة مقاعد.

 -6دائرة مدينة غزة

مقعدين

يصبح عدد مقاعد الدائرة اثني عشر مقعداً.

 -2دائرة خان يونس

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة ثمانية مقاعد.

 -2دائرة الخليل

مقعد واحد

يصبح عدد مقاعد الدائرة عشرة مقاعد (لجنة االنتخابات

المركزية ,6991 ,ص.)667-662
أهم عيوب النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية األولى عام ( :6991صافي ,6001 ,ص)61

 أن هذا النظام لم يأت في سياق تطور فلسطيني ناتج عن حوارات وتوافق بين األحزاب السياسيةالفلسطينية.
 نتج عن عدم توزيع المقاعد على الدوائر االنتخابية بما ال يتناسب وحجم السكان فيها إلى ردودأفعال معارضة ,خاصة في المدن الكبرى مثل نابلس ,والخليل ,وغزة .
 توفر فرص لفوز بعض المرشحين في بعض الدوائر بحصولهم على بضعة آالف  ,وخسارة آخرينفي دوائر أخرى رغم حصولهم على عشرات اآلالف من األصوات ,وذلك تبعاً لطبيعة الدائرة وحجمها .
 عدم تساوي أصوات الناخبين ,ففي بعض الدوائر كطوباس وأريحا وسلفيت كان الناخب يقترعلمرشح واحد فقط  ,والناخب في مدن أخرى كالخليل وغزة يصوت لعشرة مرشحين أو اثني عشر
مرشحا.
 بروز الطابع الشخصي لالنتخابات ,بحيث يتم التركيز على الشخص المرشح وانتمائه األسرىوالعشائري والمناطقي بدالً من انتمائه السياسي والتنظيمي.
 -استبعاد تمثيل األحزاب السياسية الصغيرة التي تعرضت للتهميش (شقاقي ,6991 ,ص.)22

ويتضح أن الحديث عن أفضل النظم االنتخابية ومدى مناسبة النظام االنتخابي لنظام سياسي معين,
يدفعنا للنظر في تغيير النظم االنتخابية حيث تؤكد معظم الدراسات أن تغيير النظام االنتخابي مرتبط
بتغيرات الحياة السياسية ,باعتبار النظام االنتخابي هو مجموعة من القواعد التي يتخذها الفاعلون على
الساحة السياسية كجزء من إدارة العلمية االنتخابية.
وبالفعل أكدت العديد من التجارب السياسية أن من أهم األسباب التي تسهم في عملية تغير
النظام االنتخابي تكون نتيجة ملحة لمجموعة من النقاشات السياسية الناتجة عن أزمات تمس النظام
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السياسي ومن أبرزها صعود قوى سياسية جديدة معارضة تملك قاعدة شعبية قوية ,أو سقوط أنظمة
سياسية فاعلة وحدوث فراغ سياسي يؤسس لمرحلة جديدة من التطور السياسي للدولة ,كما حدث في
بداية التسعينيات من القرن الماضي لدول أوربا الشرقية حيث غيرت كل الدول التي خرجت من كنف
االتحاد السوفيتي سابقاً أنظمتها االنتخابية لتتالءم والمتغيرات السياسية الجديدة من جهة ومصالحها
االنتخابية من جهة أخرى (عبد الرازق ,6060 ,ص.)26-20

أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية الثانية في عام  ,6001فقد جاءت في ظروف سياسية
مختلفة تمثلت في االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وتزايد قوة حركة حماس في ظل انتفاضة
األقصى الثانية ووفاة الشهيد ياسر عرفات وفرض المجتمع الدولي خارطة الطريق كمشروع للتسوية
واعالن حماس مشاركتها في االنتخابات  ,وقد أجريت االنتخابات الثانية عام  6001وفق مرجعية
مختلفة جاءت ثمرة تفاهمات فلسطينية بين مختلف القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية في
االجتماعات التي جرت بينها في القاهرة ما بين (67-65مارس/آذار  )6005وصدر ما عرف باتفاق
القاهرة الذي نص في البند الرابع على عقد االنتخابات المحلية التشريعية في مواعيدها المحددة وفقا
لقانون انتخابي يتم التوافق عليه ,وأوصى المؤتمر المجلس التشريعي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل
قانون االنتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظام المختلط ,وبهذا التوافق الوطني تم تشكيل
اإلطار القانوني لالنتخابات التشريعية الثانية والمتمثل في قانون االنتخابات لسنة  ( 6005المركز
القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)62-62

 4.2..قانون رقم  9لسنة  2115بشأن االنتخابات الفلسطينية:
أقر المجلس التشريعي بتاريخ  61حزيران  6005قانون االنتخابات الجديد( قانون رقم  9لسنة
 )6005على أساس النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية  ,وقد صادق رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية محمود عباس على القانون بتاريخ  ,6005/1/62والذي حدد عدد مقاعد المجلس
التشريعي بمائة واثنين وثالثين ( )626مقعداً ,وأقر نظاماً انتخابيا مختلطاً مناصفة لعدد مقاعد
المجلس التشريعي ( ) %50- %50بين نظام األغلبية (ذي الدوائر المتعددة غير المتساوية) والنظام
النسبي باعتبار األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة حيث يتم انتخاب ( )11نائباً عن أساس
الدوائر موزعين على الدوائر االنتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة بما ال يقل عن
مقعد واحد لكل دائرة ,و( )11نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي ( القوائم)  ,وتم
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تخصيص وفق القانون ( )1مقاعد للمسيحيين ضمن المقاعد المخصصة لنظام الدوائر يتم تحديدها
بمرسوم رئاسي ,كما فرض القانون على القوائم االنتخابية تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة في القوائم
المرش حة على مستوى الوطن ,بحيث تكون امرأة واحدة من بين األسماء الثالثة األولى في القائمة ,
وامرأة واحدة من بين األسماء األربعة التي تلي ذلك ,وامرأة واحدة على األقل في كل خمسة أسماء بعد
ذلك (لجنة االنتخابات المركزية ,6001 ,ص.)61-67

لذلك يعتبر قانون االنتخابات لسنة  6005قد أنهى مسألة بقاء المجلس طوال المرحلة
االنتقالية ,فقد تم تعديل القانون األساسي للسلطة الوطنية  ,حيث نصت المادة  27من القانون
األساسي المعدل أن يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية وفق نظامه الداخلي ,وأن مدته
أربع سنوات من تاريخ انتخابه ,بحيث تجرى االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية (صافي,
 ,6001ص.)662

 5.2..توزيع مقاعد المجلس التشريعي وفقا لقانون رقم  9لسنة  2115بشأن االنتخابات
نص القانون على أن يتناسب عدد مقاعد المجلس في كل دائرة مع عدد السكان فيها ,وبما
يضمن على األقل مقعداً واحداً لكل دائرة ,ويتم التصويت لألفراد المرشحين وليس للقوائم وتم توزيع
المقاعد كالتالي:
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جدول رقم ()2
توزيع المقاعد في الدوائر االنتخابية لعام 2116
الرقم

اسم

عدد

الدائرة

السكان

عدد
1

السكان عدد

المقاعد عدد

لكل مقعد

المعتمدة

المفترضة

.

القدس

412712

67119

6

7

.

الخليل

533552

.9.8.

9

9.2

.

نابلس

331627

...7.

6

6

.

رام اهلل

285454

.7191

5

.

.

جنين

257987

6..97

4

...

6

طولكرم

171333

.6778

3

.

7

قلقيلية

95841

.79..

2

..7

8

بيت لحم

177385

44346

4

3.1

9

سلفيت

63126

63126

1

1.1

.1

طوباس

47386

47386

1

1.8

..

أريحا

42944

42944

1

1.7

..

شمال غزة

261113

52113

5

4.5

..

دير البلح

197381

65793

3

3.4

..

مدينة غزة

479255

59917

8

8.3

..

خان يونس

264621

52924

5

4.6

.6

رفح

162244

54181

3

2.8

3825149

57957

66

66

المجموع

المقاعد االنحراف
1-

1+

أما بالنسبة إلى النظام النسبي ,اشترط القانون أن تجتاز القائمة االنتخابية نسبة الحسم ( ) %6لتتمكن
من الحصول على مقاعد المجلس التشريعي ,يتم توزيع المقاعد حسب نسبة عدد األصوات وفقاً لنظام
سانت لوجي المعتمد في القانون ( شقاقي؛ حرب ,6007 ,ص.)67-61

وبالرغم من المحاوالت الحثيثة والجادة فإن القانون المعدل الذي طبق في االنتخابات التشريعية
الثانية  , 6001قد تم وفق رؤى فصائلية ولم يكن نتيجة حوار مجتمعي شامل تشترك فيه األحزاب

1

عدد السكان المسجلين وفق جهاز اإلحصاء المركزي  ,6005رام اهلل  ,ص.65
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والفصائل ومكونات المجتمع المدني والرأي العام  ,واقتصر على فصائل المقاومة وخصوصاً حركتي
فتح وحماس ,غير أن هذا النظام لم يستطع تفادي عيوب النظام السابق وثغراته ,فأدت النتائج النهائية
لالنتخابات الثانية عام  6001إلى استفراد جهة محددة بالنظام السياسي – حركة حماس مقابل
معارضة كبيرة من المتضررين من نتائج االنتخابات وعلى رأسهم حركة فتح مما انعكس في االنقسام
بين شطري الوطن وانقسام في كل المناحي السياسية واالجتماعية مما أظهر الحاجة إلى نظام انتخابي
آخر جديد يعالج السلبيات ويدفع باتجاه المشاركة السياسية بدون تهميش أي من القوى السياسية على
الساحة الفلسطينية.
وبعد تطبيق النظام االنتخابي المختلط لالستفادة من إيجابيات نظامي األكثرية والتمثيل النسبي
في محاولة للوصول إلى نظام انتخابي أكثر عدال يمثل القوى السياسية والحزبية ويؤدى إلى وجود
حكومة قوية مستقرة ,غير أن هذه االيجابيات لم تتحقق وانقسم النظام السياسي انقساماً حاداً في كل
مناحي الحياة الفلسطينية كافة ,وبالرغم من حلول موعد االستحقاق لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
وفق اتفاق القاهرة عندما اتفقت الفصائل على تعديل قانون االنتخابات لالنتخابات التشريعية القادمة
ونظامه إلى األخذ بالنظام المختلط  %75للتمثيل النسبي و %65للدوائر وفق توافقات وطنية بعد
حوارات طويلة ,وعند النظر إلى القانون الجيد المقترح في اتفاق القاهرة وبعملية حسابية بسيطة نجد أن
عدد المقاعد النسبي ستكون  99مقعداً بدال  11مقعداً في المجلس التشريعي الثاني وينحصر مقاعد
الدوائر في  22مقعداً فقط ,سيكون من الصعوبة توزيعها على  61دائرة انتخابية وفقا لعدد السكان,
سنجد أن نصيب دائرة أريحا مقعد واحد وكذلك طوباس وسلفت وقلقيلية التي يتجاوز عدد سكان
بعضها نصف المقرر لمقعد واحد ,وفي نفس الوقت نجد أن دائرة رفح ,الذي يبلغ عدد سكانه أو
ناخبيه ثالثة أضعاف الدوائر المذكورة ,مقعد واحد فقط  ,فسوف يصبح تقسم المقاعد على الدوائر غير
منطقي وان أضفنا مقعداً آخر لدائرة كرفح سنجد أن عدد المقاعد المحددة للدوائر سوف تزيد وتصبح
 22مقعداً مما يسبب إشكالية قانونية وتوافقية يجب االنتباه إليها (المصري ,6066 ,ص .)12-12فتظهر
الحاجة القوية إلى صياغة قانون انتخابي يعالج بشكل كبير كل السلبيات واإلشكاليات التي حدثت
خالل مرحلة االنتخابات التشريعية الفلسطينية ,وخاصة بعد خوص الشعب الفلسطيني للتجربة
االنتخابية ألكثر من مرة.
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 ...المبحث الثالث :قراءة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى عام  .996والثانية
عام .116
تعتبر االنتخابات ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي ولها دور مهم في تعزيز الحكم
الديمقراطي ,ألنها تسمح للمواطنين باستخدام خياراتهم الشخصية و أصواتهم الختيار قياداتهم من أجل
إدارة شؤون حياتهم ,و تتضمن النظم االنتخابية  7وظائف رئيسية تعمل على دعم ما يعرف بالحكم
الديمقراطي وهي ):)Matlosa, 2005, p8

 -6تقدم آلية منتظمة الختيار األفراد المناسبين ليشغلوا المناصب الهامة في الدولة.
 -6توفر عملية منظمة للتداول السلمي على السلطة.
 -2تمنح الشعب الفرصة إلعادة تقييم أداء الحكام و المسئولين خالل فترة حكمهم ,األمر الذي
يعطيهم الفرصة إلعادة انتخابهم من عدمه.
 -2تضفي االنتخابات على الحكومات قيمة أخالقية للحكم من خالل ما يعرف "بالشرعية
المحلية".
 -5كذلك تضفي الشرعية الدولية للحكومة في مجال العالقات الدولية و الدبلوماسية.
 -1تعمل على تعزيز و تقوية الحس الوطني لدى أفراد المجتمع بإشراكهم بالمسؤولية في اختيار
الحكومة و نظامها و سياساتها العامة.
 -7تعطي الفرصة لألحزاب الصغيرة و األشخاص المستقلة لعرض رؤاهم السياسية و برامجهم
الخاصة بتطوير البالد.
 1.3..االنتخابات التشريعية األولى عام 1996م
لقد كان العشرون من يناير عام  6991يوما مفصلياً في تاريخ الشعب الفلسطيني ,حيث
عقدت أول انتخابات فلسطينية عامة استناداً إلى قانون االنتخاب الفلسطيني رقم  62للعام 6995
وتعديالته في قانون رقم  61لسنة  ,6995والذي يعتمد نظام األغلبية ( الدوائر) ,واالنتخاب على
أساس المرشح الفرد والقوائم المفتوحة  ,لقد توجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس المح تلة ألول مرة في تاريخهم إلى صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم في انتخابات عامة
مباشرة الختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
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وجرت االنتخابات التشريعية األولى عام  6991كإحدى حلقات تنفيذ اتفاق إعالن المبادئ
أوسلو واالتفاق االنتقالي (طابا – واشنطن) وحكمتها قيود هذا االتفاق وتفسيراته ,فقد تم حصر العملية
االنتخابية في نطاق سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وأعطى نظام تصويت خاص لكل من سكان
مدينة القدس والعائدين من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية ,رغم ذلك كان لهذه العملية االنتخابية
أهمية في إحداث ربط سياسي في جميع المناطق ,وجوهر هذا الربط مدينة القدس باعتبارها جزءاً من
الممارسة الديمقراطية مما ينعكس على الربط الجغرافي لمؤسسات تلك المناطق عبر مؤسسة المجلس
التشريعي وهيكلياته ( مجدالني ,6006 ,ص.)60-1

و كان هناك عدد من الفصائل التي كانت تعارض اتفاق أوسلو والدخول في العملية السلمية
إال أنه كانت هناك رغبة فلسطينية وعربية في دخولها في الحياة السياسية الفلسطينية و مشاركتها في
االنتخابات الفلسطينية عام  ,6991خاصة الحركات اإلسالمية متمثله بحركة حماس وحركة الجهاد
اإلسالمي وما كانت تمثله من اتجاه مضاد للعملية السلمية بصورة قويه ,وبدأت الحوارات في القاهرة
إلقناع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في االنتخابات الفلسطينية وخاصة حركة حماس حيث قامت
القاهرة برعاية عدة جوالت من الحوارات بين حركة حماس ممثلة بالقيادي خالد مشعل ووفد السلطة
الوطنية الفلسطينية ممثالً بسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  ,ومع انتهاء الجولة األولي
للحوار كان هناك موقف لحركة حماس بعدم المشاركة في االنتخابات والتحول إلى حزب سياسي,
وبدأت السلطة في التحضير لالنتخابات التشريعية بدون الحركات اإلسالمية أو بعض الفصائل
األخرى التي رفضت الدخول في االنتخابات وقررت أن يكون  6991/6/60موعد ألول انتخابات
رئاسية وتشريعية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ( الدجني ,6060 ,ص.)76-70

ويظهر أن الظروف السياسية التي سبقت االنتخابات عام 6991م كانت تمر بالعديد من
اإلشكاليات والتناقضات السياسية من حيث امتناع العديد من األحزاب السياسية من المشاركة في
االنتخابات الفلسطينية مما اعتبر أن السلطة الوطنية الفلسطينية نجحت في اعتماد النظام الفردي
إلفساح المجال ألكبر عدد من األفراد من المجتمع واألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات بصورة
فردية أو حزبية لضمان مشاركة الجميع في تلك االنتخابات .
 2.3..المشاركة في االنتخابات التشريعية األولى عام 1996
رغم مقاطعة حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لهذه االنتخابات بحجة أن
المشاركة فيها تعطي شرعية التفاق أوسلو ,فقد توجه ما يزيد على مليون وثالثة عشر ألف
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فلسطيني( %50تقريبا من النساء) لإلدالء بأصواتهم في ما يقارب من  6700محطة انتخابية وزعت
على الدوائر االنتخابية الست عشرة الختيار  11مرشحاً للمجلس التشريعي من بين  171مرشح من
بينهم  66امرأة ( حركة فتح  77مرشحاً  ,حزب الشعب  67مرشحاً ,فدا 66مرشحاً ,التكتل الوطني
الديمقراطي  5مرشحين ,مستقلين ما يزيد على  500مرشح) (صافي ,6001 ,ص )65الجدول رقم ()2
يوضح األحزاب وعدد المرشحين في االنتخابات التشريعية األولى عام 6991م ,وكانت نسبة المشاركة
عالية ووصلت إلى  %70( %10في الضفة الغربية %11 ,في قطاع غزة ) (شقاقي ,6991 ,ص.)22

 3،3،3نتائج االنتخابات التشريعية األولى 1996
انتخب الشعب الفلسطيني بموجب هذه االنتخابات ممثليه في المجلس التشريعي في الضفة
الغربية والقدس وقطاع غزة وعدد هم  11عضواً ,حيث مثلت هذه االنتخابات أهمية كبيرة لكونها
التجربة األولي التي يتوجه من خاللها الشعب الفلسطيني الختيار قيادته السياسية في انتخابات عامه
ديمقراطية مباشرة  ,فظهرت النتائج النهائية لالنتخابات بعد مقاطعة حركة المقاومة اإلسالمية حماس
والجهاد اإلسالمي وبعض الفصائل األخرى المعارضة التفاق أوسلو ,بأن حصدت حركة فتح 50
مقعداً من أصل عدد مقاعد المجلس التشريعي البالغ عددهم  11مقعداً والمستقلين على  25مقعداً
ومقعداً واحداً لكل من االئتالف الوطني الديمقراطي وكتلة الحرية واالستقالل وفدا ,مع العلم بأن عدد
كبير من الفائزين من المستقلين هم في األصل محسوبون على حركة فتح ولكن دخلوا االنتخابات
تحت بند مستقل ,وتظهر في الجدول رقم( )2بشكل واضح النسب التي حصل عليها كل حزب سياسي
في هذه االنتخابات.
نتائج انتخابات المجلس التشريعي حسب االنتماء الحزبي في الضفة الغربية وقطاع غزة لالنتخابات
التشريعية األولى عام  (.1996لجنة االنتخابات المركزية ,6991 ,ص)600
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جدول رقم ()3
نتائج االنتخابات التشريعية األولى عام  1996حسب االنتماء السياسي
الضفة الغربية وقطاع غزة
الرقم

اسم الحركة أو الحزب أو الكتلة

عدد المرشحين

عدد الفائزين

عدد األصوات

النسبة المئوية

6

مستقل

502

25

6060662

%57.56

77

50

6015592

%20.90

2

حزب الشعب الفلسطيني

61

0

606120

%6.92

2

االئتالف الوطني الديمقراطي

5

6

79051

%6.65

5

حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني

66

6

76176

%6.02

1

كتلة الحرية واالستقالل

5

6

57561

%6.12

7

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

66

0

61022

%0.72

1

جبهة التحرير العربية

1

0

66160

%0.15

9

حركة النضال اإلسالمي

6

0

66615

%0.25

60

حركة الجهاد اإلسالمي كتائب األقصى

2

0

1296

%0.62

66

الكتلة الوطنية المستقلة

2

0

1126

%0.69

66

كتلة المستقبل

2

0

1512

%0.69

62

جبهة التحرير العربية

2

0

2969

%0.66

62

الحركة الوطنية للتغيير

6

0

6151

%0.01

65

التجمع الوطني الفلسطيني

2

0

6125

%0.01

61

حرب البعث العربي االشتراكي

6

0

6620

%0.01

67

الكتلة الوطنية التقدمية

6

0

6707

%0.05

176

11

2566959

%600

6

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

مجموع الضفة وقطاع غزة

 4.3..أثر النظام االنتخابي الفردي على نتائج االنتخابات التشريعية األولى 1996
أظهرت نتائج االنتخابات التشريعية األولى أن النظام االنتخابي الفلسطيني ( نظام األغلبية),
أدى إلى تهميش األحزاب الصغيرة  ,وعكسه لميول واتجاهات الناخبين ,فقد حصلت حركة فتح على
 %26تقريباً من أصوات الناخبين ,وبالمقابل أدى ذلك إلى فوزها بما يقدر  %51.1من مقاعد المجلس
التشريعي ( 50مقعداً) مما يفوق ضعف األصوات التي حصلت عليها ,فيما حصل المستقلون بما فيهم
أعضاء حركة فتح الذين تنافسوا على مقاعد المجلس التشريعي على  %57.56من أصوات الناخبين
ولم يحصلوا فعليا سوى على  %29.7من المقاعد في المجلس التشريعي وفازوا فعليا  25مقعداً ,وهنا
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نجد أن النظر إلى مجموع األصوات التي حصلت عليها حركة فتح وعدد المقاعد التي حصلت عليها,
نرى أن كل مقعد من المقاعد التي فازت بها حركة فتح احتاج إلى عدد  66.766صوت ,وأن فرصة
فوز المستقلين بأي مقعد احتاج إلى  57.760صوت ,واألحزاب الصغيرة مثل فدا يطلب فوزهم بكل
مقعد حصولهم على  76.176صوت والتحالف الديمقراطي الوطني  79.015صوت ,رغم إجراء
االنتخابات في نفس الوقت والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية( مجدالني ,6006 ,ص.)60-69

ويظهر أن النظام االنتخابي قد أثر تأثي ار كبي ار في نتائج االنتخابات مما انعكس على تشكيلة
المجلس التشريعي وطبيعة األحزاب والكتل التشريعية ,فالنظام الفردي القائم على األغلبية البسيطة قد
مكن حركة فتح الحزب األكبر من األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات التشريعية في الحصول
على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ,لعدم مشاركه األحزاب السياسية اإلسالمية والجبهتين الشعبية
والديمقراطية مما جعل هناك خلالً في التمثيل السياسي ,لما لهذه األحزاب السياسية من فاعليه في
الساحة الفلسطينية و سبب خلالً واضحاً في توزيع المقاعد في المجلس التشريعي ,مما أثر على عدم
فوز كثير من األحزاب األخرى الصغيرة بأي من المقاعد وضياع أصوات الناخبين الذين صوتوا لهذه
األحزاب بدون فائدة وأي تعبير أو تأثير يذكر ,وأدى إلى هيمنة حزب واحد على المجلس التشريعي
وعدم وجود أي نوع من التعددية السياسية مما انعكس سلبا على النظام السياسي الفلسطيني باستفراد
الحزب الواحد على مفاصل السلطة ,وأفرز مجلساً تشريعياً غير ممثل بشكل حقيقي للقوى والشارع
الفلسطيني ,ألنه شكل وفق نظام انتخابي منحاز لألحزاب الكبيرة على حساب األحزاب الصغيرة في
تمثيلها في المجلس التشريعي ,وهو األمر الذي يتوافق مع النقد الموجه في األدبيات العلمية في
الفصل السابق للنظام االنتخابي الفردي.
 5،3،3االنتخابات التشريعية الثانية عام 2116
جرت االنتخابات التشريعية الثانية في  6001/6/65بعد عام من إجراء االنتخابات الرئاسية,
فيما صدر قانون االنتخابات العامة لسنة  6005في  6005/1/62بعد شهر من مصادقة المجلس
التشريعي عليه بالقراءة الثالثة  ,وشهد القانون نقاشا وجدالً واسعاً في مستويات عدة خالل مراحل
إق ارره ,في حين أصر العديد من نواب حركة فتح في المجلس التشريعي على اإلبقاء على النظام
االنتخابي الموجود في قانون االنتخابات العامة لسنة  (6995النظام الفردي القائم على األغلبية
البسيطة) فيما طالب عدد من النواب المستقلين اعتماد التمثيل النسبي الكامل النتخاب أعضاء
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المجلس التشريعي ,مما عمل على صدور قانون االنتخابات العامة لسنة  6005بتحديد عدد مقاعد
المجلس التشريعي  626مقعداً وتحديد واليته بأربعة سنوات واقرار قانون االنتخاب المختلط (%50
فردي –  %50تمثيل نسبي )حيث يتم انتخاب  11دوائر تتضمن  1نواب للمسيحيين و 11يتم
انتخابهم على أساس التمثيل النسبي القوائم ( الشقاقي  ,6007 ,ص.)61-65

وهنا نجد أن االنتخابات التشريعية الثانية جرت وفقا لقانون جديد هو قانون االنتخاب رقم ()9
لعام  6005وخالل أوضاع سياسية مختلفة وفي مرحلة ما زالت انتفاضة األقصى فيها قائمة فظهر
القانون االنتخابي الجديد ثمرة تفاهمات فلسطينيه بين مختلف القوى واألحزاب السياسية ووفق نظام
انتخابي مختلط يختلف عن النظام االنتخابي لعام (6991الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن ,6001 ,
ص.)61-62

 6.3..المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية عام 2116
ويرى الكاتب طالل عوكل أن الخامس والعشرون من شهر كانون الثاني عام 6001م لم يكن
يوماً للديمقراطية فقط وأنه بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي وذلك من خالل إبراز التعددية
السياسية في المجتمع الفلسطيني(عوكل ,)6001 ,فتميزت االنتخابات التشريعية الثانية بارتفاع نسبة
المشاركة في عملية التصويت والتي بلغت  %77استناداً لألرقام التي أعلنها رئيس لجنة االنتخابات
المركزية ,حيث شارك نحو  910ألف ناخب من جملة الناخبين المسجلين وعددهم  6.2مليون ناخب (
صافي ,6001 ,ص.)661وشاركت حماس للمرة األولى في االنتخابات التشريعية الثانية عام 6001
وعملت وسائل اإلعالم على تقديم برنامجها االنتخابي وتسليط الضوء على مبادئها الرئيسية ومدى
تناقضها مع رؤيتها المعارضة التفاق أوسلو ( ,)MIFTAH, 2006, P4وقد شهدت االنتخابات
التشريعية الثانية تنافس  221مرشحاً على نصف مقاعد المجلس التشريعي ( 11مقعداً) في إطار
تقسيم األراضي الفلسطينية إلى  61دائرة انتخابية ,دائرة القدس  29مرشحاً ودائرة جنين  26مرشحاً
ودائرة طولكرم  67مرشحاً ,ودائرة طوباس  9مرشحين ,ودائرة نابلس  22مرشحاً ودائرة قلقيلية 60
مرشحين ,ودائرة سلفيت  21مرشح ,ودائرة الخليل  55مرشحاً ,ودائرة شمال غزة  61مرشحا ,ودائرة
غزة  52مرشحاً ,ودائرة دير البلح  60مرشحاً ,ودائرة خان يونس  22مرشحاً ,ودائرة رفح  66مرشحاً(
لجنة االنتخابات المركزية , 6001 ,ص.)665-699

من جهة أخرى تنافست  66قائمة تمثل أحزاباً وقوى سياسية على نصف مقاعد البرلمان األخرى
وعددها ( )11مقعداً  ,واشتملت القوائم على قائمة فلسطين المستقلة (مصطفى البرغوتي والمستقلون:
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 26مرشحاً) ,قائمة البديل (ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلون 26 :مرشحاً),
قائمة الشهيد أبو على مصطفى 56 :مرشحاً ,قائمة الشهد أبو العباس 66 :مرشحاً ,قائمة الحرية
والعدالة االجتماعية  62 :مرشحاً ,قائمة التغير واإلصالح 16 :مرشحاً ,قائمة االئتالف الوطني
للعدالة والديمقراطية وعد 7 :مرشحين ,قائمة الطريق الثالث  61 :مرشحاً ,قائمة الحرية واالستقالل:
60مرشحين ,قائمة العدالة الفلسطينية  1 :مرشحين ,قائمة حركة فتح 27 :مرشحاً ( لجنة االنتخابات
المركزية  ,6001 ,ص.)622-661

 7....نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام .116
أظهرت نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية  ,6001دعماً لحركة حماس التي سبقت
و أن قاطعت المشاركة في االنتخابات التشريعية األولى نتيجة الضعف الذي عانت منه حركة فتح
بسبب االنقسامات الداخلية و التهم المتعلقة بالفساد و التي كانت موجهة لها بصفتها الحزب الحاكم ,و
كذلك فشلها في معالجة بعض المشاكل االقتصادية و االجتماعية التي عانت منها المناطق
الفلسطينية ,وحصلت على غالبية المقاعد البرلمانية في منافسة هي األولى من نوعها التي شهدتها
االراضي الفلسطينية في غزة و الضفة الغربية و القدس الشرقية (.)NDI, 2006, p5

أفرزت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية مجلساً تشريعيأ مكوناً من قوتين رئيسيتين هما حركة
حماس وحركة فتح مع غياب تيار ثالث ذي حجم فعال ,حيث فازت قائمة التغيير واإلصالح التابعة
لحركة حماس على  72معقدا في المجلس التشريعي منها  69مقعدا وفق التمثيل النسبي و 25مقعدا
وفق نظام األغلبية البسيطة ( الفردي)  ,في حين حصلت حركة فتح على  25مقعدا منها  61مقعداً
وفق التمثيل النسبي و 67وفق نظام األغلبية ,وحصلت باقي القوائم على  9مقاعد وفق التمثيل النسبي
موزعة كالتالي ( قائمة الشهيد أبو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثالثة مقاعد,
قائمة البديل التابعة الئتالف بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب على مقعدين,
قائمة فلسطين المستقلة التابعة للدكتور مصطفى البرغوتي ومستقلين على مقعدين وقائمة الطريق
الثالث التابعة للدكتور سالم فياض ومستقلين على مقعدين حيث لم تفز هذه القوائم بأي مقعد من
المقاعد وفق نظام األغلبية البسيطة ( الفردي ) ,وحصل المستقلون على  2مقاعد وفق نظام األغلبية
البسيطة (الفردي) في دائرتي مدينة غزة مدينة طولكرم بدعم من حركة حماس موضح في الجدول
التالي لنتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام ( 6001لجنة االنتخابات المركزية  ,6001 ,ص:)625
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المجموع

تظهر نتائج االنتخابات التشريعية الثانية أن حركة حماس حصلت على  74مقعداً من مقاعد
المجلس المائة واالثنين والثالثين ( )132أي بنسبة  %56وحصلت حركة فتح على  45مقعداً أي
بنسبة  %34وحصلت باقي القوائم االنتخابية (الجبهة الشعبية وتحالف البديل والمبادرة الوطنية
والطريق الثالث) على تسعة مقاعد أي نسبة ( ,)%7وحصل المستقلون (المتحالفون مع حركة حماس)
على أربعة مقاعد أي بنسبة (( )%3ثالث سنوات من العطاء رغم الحصار,6002,6002-6002ص-62
.)62

كماا نجااد أن مجمااوع مااا حصاالت علااى القاوائم االنتخابيااة فااي االنتخابااات التشاريعية الثانيااة ماان
مجمااوع األصاوات الصااحيح كالتااالي :حركااة حماااس قااد حصاالت فااي التمثياال النساابي مااا نساابته %22
بمعدل  69مقعد وحركة فتح على ما نسبته  %26بمعدل  61مقعد وحصاول قائماة أباو علاى مصاطفى
على ما نسبته  %5بعدل ثالثة مقاعد وحصول كل من قائمة البديل والطريق الثالث وفلسطين المستقلة
على ما نسبته  %2بواقع مقعدين لكل قائمة حزبيه ,أما نتاائج االنتخاباات وفاق نظاام األغلبياة البسايطة
( الفردي ) فحصالت حركاة حمااس علاى ماا نسابته  %26مان مجماوع األصاوات الصاحيحة بمعادل 25
 2حيث يتم توزيع األصوات في التمثيل النسبي وفق نظام سانت لوغي المعتمد في قانون االنتخابات وفق نسبة حسم بالغة  %6من مجموع
األصوات الصحيحة  ,نسبة لجنة االنتخابات التشريعية الثانية للتمثيل النسبي 69167صوت لكل مقعد.
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مقعااد وحصااول حركااة فااتح علااى مااا نساابته  %21ماان مجمااوع األص اوات الصااحيحة بمعاادل  67مقعااد
وحصول المستقلين على ما نسبته  %60من نسبة األصاوات الصاحيحة بمعادل أرباع مقاعاد فقاط وعادم
حصول باقي األحزاب األخرى في النظام الفردي على أي مقعد في المجلس التشاريعي ( شاقاقي,6007 ,
ص.)261

 8.3..أثر النظام االنتخابي المختلط على نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام 2116
يتضح أن النظام االنتخابي المختلط المستخدم في االنتخابات التشريعية الثانية عام 6001
أدى إلى منح األحزاب الكبيرة السيطرة على مقاعد المجلس التشريعي في النظام الفردي مما ساعد في
ظهور ثنائية حزبية ,كما أنه عزز مكانة األحزاب الكبيرة األكثر انضباطا ومنحها تمثيال يفوق حجمها
وقوتها الشعبية ونرى ذلك في حصول حركة حماس على  %11من المقاعد في المخصصة للدوائر
( حصلت على  25مقعد من أصل  11مقعد ) بحصولها على  %26من األصوات ,وحصول حركة
فتح على ما نسبته  %61من المقاعد المخصصة للدوائر ( حصلت على  67مقعد من أصل 11
مقعد ) على الرغم من حصولها على  %22من األصوات المصرح بها للدوائر أي أن الفرق بين
الحزبين ال يتعدي  %7وقد أفرز ذلك فرقا غير منطقي عند توزيع المقاعد في المجلس التشريعي بأن
أصبح الفرق بين المقاعد  61مقعدا مما جعل هناك خلال في مصداقية التعبير عن الناخبين وتطلعاتهم
المستقبلية؛ ألن هذا النظام يمنح الفوز لمن يحصل على أعلى األصوات وليس األغلبية المطلقة حتى
لو كان الفرق بسيط جدا مما ينعكس بشكل كبير على النتائج ومن األمثلة األكثر داللة على الواقع هو
ما حدث في دائرة نابلس عندما حصلت حركة حماس على  %20من األصوات وحصلت فتح على
 %22من أصوات المقاعد الفردية ,إال إننا وجدنا أن حركة حماس قد فازت بخمس مقاعد من المقاعد
الستة المخصصة لدائرة نابلس مع أن فرق األصوات ال يتعدي  %7بينهما.
وعلى الرغم من حصول قوائم ( أبو على مصطفى ,البديل ,الطريق الثالث ,فلسطين المستقلة)
على  9مقاعد في التمثيل النسبي بما معدله  %65من مجمل األصوات فإن مرشحي الدوائر لهذه
القوائم لم يفز منهم على مستوى الدوائر سوى أربعة مرشحين مستقلين 3في دائرتي غزة وطولكرم وكان
فوزهم بدعم من حركة حماس وهذا غير منطقي أي أن تلك القوائم ال يوجد لها مؤيدون ومنتخبون في
نظام الدوائر مما يدلل على مدى عدم العدالة في التعبير عن تطلعات الناخبين وضياع أصواتهم بال
3هم ( د .حسن أبو خريشة ,د.زياد أبو عمرو ,وحسام الطويل ,وجمال الخضري).
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فائدة  ,ومن هنا نجد أن النظام الفردي أو نظام االنتخابات المختلط ال يعزز وال يدعم التجارب الحزبية
وال يعكس الحجم الحقيقي لألحزاب السياسية.
يظهر ذلك أن النظام االنتخابي المختلط بالمناصفة عمل على تقليل تمثيل القوى الثالثة في المجلس
التشريعي الفلسطيني بسبب منح هذا النظام األحزاب الكبيرة السيطرة على مقاعد الدوائر ,مما يساعد
في ظهور ثنائية حزبية ويضعف من فرص األحزاب والقوى الصغيرة ,حيث لم يتمكن أي من مرشحي
القوى الثالثة أو المستقلين من الحصول على أي مقعد في الدوائر االنتخابية الست عشرة ,بسبب حالة
االستقطاب الحادة بين حركتي فتح وحماس في هذه االنتخابات ,باستثناء المرشحين المستقلين الذين
دعمتهم حركة حماس ,مما ساعد حركة حماس من االستفادة من النظام االنتخابي وتشتت مرشحي
حركة فتح ( شقاقي ,6007 ,ص.)606-606

 9....تأثير نتائج االنتخابات التشريعية األولى  .996والثانية  .116على النظام السياسي
الفلسطيني.
عملية تشكيل كيان سياسي فلسطيني كان له أثر واضح على سياسة صنع القرار الفلسطيني
بعد أن تحول من االطار الثوري إلى االطار المؤسساتي وهناك عالقة وطيدة بين النظام السياسي
والنظام االنتخابي من حيث التوجه الديمقراطي وشرعية الحكم ,وتأكيد لمبدأ أن الشعب هو مصدر
السلطات؛ فالديمقراطية هي آلية صنع القرار السياسي المتعلق بحياة

الشعب( أبوعرب ,6001 ,ص.)51-55

يقوم النظام السياسي الفلسطيني على مجموعة من المؤسسات (الرئاسة ,الحكومة ,القضاء,
المجلس التشريعي ,منظمة التحرير) وقد هيمنت حركة فتح على هذا النظام نحو عشر سنوات بعد
فوزها في االنتخابات التشريعية األولى عام  6991لغياب أي قوة يمكن أن تنافسها في تلك الفترة داخل
النظام السياسي الفلسطيني مما انعكس على استفرادها بالقرار السياسي الفلسطيني وسيطرت
األشخاص المحسوبين على حركة فتح على معظم المراكز القيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية مما
جعل هناك خلالً في عملية التعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني ,ولكن في العام  6005أعلنت
حركة حماس مشاركتها في االنتخابات التشريعية الثانية بعد التوافق الوطني في حوارات القاهرة عام
 ,6005وبعد مشاركتها في االنتخابات التشريعية الثانية عام  6001فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد
المجلس التشريعي الفلسطيني مما أفرز مرحلة جديدة من العمل السياسي الفلسطيني سمته الرئيسية
بروز العامل الديني وصعود نفوذه للمشاركة في قيادة النظام السياسي الفلسطيني مما أوجد برنامجين
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مختلفين ومتعارضين برنامج حركة حماس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ,فاندلعت الصدامات
المسلحة بين فتح وحماس حتى وصل الوضع الفلسطيني إلى حالة االنقسام بين شطري الوطن
( الضفة الغربية وقطاع غزة ) مما أدخل النظام السياسي الفلسطيني في أزمة كبيرة (المركز القومي
للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)62

وأدت هذه الصدامات إلى

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة في

 6007/1/62بعد فشل حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت على أثر اتفاق مكة في  1فبراير عام
 6007برئاسة إسماعيل هنية ومن ثم إعالن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ واقالة رئيس حكومة
الوحدة الوطنية إسماعيل هنية وتكليف سالم فياض بتشكيل حكومة تسيير أعمال للسلطة الوطنية
الفلسطينية ( مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,6060 ,ص.)27

انعكست حالة االنقسام على دور المجلس التشريعي رغم بقاءه رابطاً سياسياً واحداً في الضفة
الغربية وقطاع غزة ,وتعطيل سن القوانين والتشريعات مما ألحق ضر اًر كبي اًر في البنية السياسية للسلطة
الوطنية الفلسطينية وأفقد النظام السياسي الفلسطيني االستقرار السياسي ,فقد أوجد االنقسام حكومتين
منفصلتين حكومة في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض وحكومة مقالة في قطاع غزة برئاسة
إسماعيل هنية مما شوه النظام السياسي الفلسطيني ( عودة  ,6009 ,ص.)650-629

وهذا ما جعل المصريون في التحرك من أجل احتواء هذه االنقسام وذلك من خالل دعوة
األطراف المتصارعة إلى القاهرة للحوار فكانت أكثر النقاط اختالفاً وجدالً بين حركتي حماس وفتح في
حوارات القاهرة عام  6009تتمثل في موضوع االنتخابات وخصوصا فيما يتعلق بالنظام االنتخابي
وحجم النسب حيث اقترحت حركة فتح اعتماد النظام المختلط على أساس  %10نسبي و %60
دوائر ,في حين طرحت حركة حماس اعتماد النظام المختلط على أساس  %10نسبي و  %20دوائر,
فقدمت المخابرات المصرية اقتراحها بأن يكون النظام االنتخابي المختلط وفق  %75نسبي و %65
دوائر للخروج من دائرة الخالف فأصبحت االنتخابات والعملية الديمقراطية بأكملها عملية جذب
ومساومة مما يوضح مدى أهمية موضوع االنتخابات في حوارات القاهرة للمصالحة عام (6009
المركز القومي للدراسات والتوثيق ,6009 ,ص.)61

كما دفع الخالف الفصائل الفلسطينية إلى السعي إلى اتفاق ينهي االنقسام بين شطري الوطن ,وكان
ذلك واضحا في الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة في  6009/6/61لمعالجة كل القضايا
التي نجمت عن االنقسام وذلك من خالل حوار شامل شاركت فيه كل الفصائل والتنظيمات والقوى
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المستقلة خالل الفترة  6009/2/69-60وتم خالل الفترة الممتدة من شهر إبريل  6009حتى شهر
يوليو  6009عقد ست جوالت حوار ثنائية بين حركتي فتح وحماس وتم االتفاق على بنود الورقة
المصرية التي بنيت عليها وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لسنة  ,6009ويمكن تلخيص أهم ما تم
التوصل إليه بخصوص االنتخابات في الوثيقة المصرية:
 أن يتم إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس. تتم االنتخابات التشريعية وفق النظام االنتخابي المختلط(  65فردي 75 ,قوائم) بنسبة حسم %6بحيث تقسم الضفة الغربية وقطاع غزة  61دائرة انتخابية (66دائرة في الضفة و 5دوائر في غزة)
وبإشراف دولي (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,6060 ,ص.)12-16
 11،3،3االنتخابات الفلسطينية القادمة كمخرج من حالة االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة
الفلسطينيون ال يمتلكون الكثير من الوقت إلهداره ,فاالنقسام مزق مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية إلى كيانين وأدى ذلك إلى تراجع األوضاع االقتصادية واالجتماعية خاصة في قطاع غزة
واشتداد الحصار عليه بحيث أن تشكل هذه العوامل دافعاً لتعجيل إجراء انتخابات نزيهة ,فاالنتخابات
ليست مطلباً وطنياً جماهيرياً فحسب ,بل هي استحقاق دستوري يترتب على عدم تنفيذه تقويض النظام
السياسي الفلسطيني ( .معهد السياسات العامة ,6009 ,ص )21-27فال يوجد سبيل إلى إصالح
الخلل في النظام السياسي الفلسطيني إال من خالل إجراء االنتخابات وتوسيع دائرة المشاركة في صنع
القرار ,وهذا يكون في العودة إلى الشعب كي يشارك بإرادته الحرة في العملية االنتخابية وفي إعادة
بناء المؤسسة الوطنية بأكملها (عبد الكريم ,6005 ,ص,)651

ختاما :المجلس التشريعي قد عمل على ترسيخ قيم القانون والعمل المؤسساتي ونظم الحياة السياسية
وأعطى مساحة كبيرة من حرية التعبير واالندماج للكل الفلسطيني في العمل السياسي للوصول إلى
الهدف األسمى نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
فأصدر القوانين والتشريعات التي نظمت االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعد من أهم مبادئ العمل
الديمقراطي ,كما وخلصت الدراسة إلى أن االنتخابات التشريعية األولى عام  6991واالنتخابات
التشريعية الثانية عام  6001قد أثرتا بشكل كبير على النظام السياسي الفلسطيني  ,فاالنتخابات
التشريعية األولى عام  6991أفرزت مجلساً تشريعياً ذا أغلبية سياسية من حركة فتح بخالف
االنتخابات التشريعية الثانية عام  6001التي أدت إلى فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في المجلس
11

التشريعي وفق برنامج سياسي يختلف عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية  ,تلك المشكالت الناجمة
عن طبيعة النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية األولى والثانية والتي أدت إلى اإلنقسام السياسي
للشعب الفلسطيني ويتطلب تالفي هذه المشاكل من خالل أنهاء حالة االنقسام بإجراء االنتخابات
التشريعية القادمة وفق نظام انتخابي جديد يقوم على النسبية الكاملة لكي يضمن تمثيال عادال
لألصوات من خالل عدالة توزيع األصوات ويضمن استقرار النظام السياسي الفلسطيني.
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الفصل الرابع :إجراءات الدراسة
المبحث األول :مجتمع الدراسة وأداته.
المبحث الثاني  :صدق االستبانة وثباتها.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
 1.4المبحث األول :مجتمع الدارسة وأداتها
يستعرض هذا المبحث وصف مجتمع الدراسة وخصائصه ,إلى جانب شرح تطوير االستبانة,
وقياس صدقها وثباتها للحكم على مدى صالحيتها في قياس أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل
النظام السياسي الفلسطيني من وجهة نظر أساتذة الجامعات الفلسطينية في العلوم السياسية والقانون,
باإلضافة لسرد االختبارات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة الميدانية
واإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

 1....مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من أساتذة العلوم السياسية والقانون في جامعات قطاع غزة ,والبالغ
عددهم  55عضو هيئة تدريس وفق البيانات المنشورة على المواقع الرسمية للجامعات الفلسطينية
بتاريخ  3112 /9/15في الفصل الدراسي األول  3112/3112والتي يتكون منها مجتمع الدراسة.
وتم استخدام أسلوب المسح الشامل من خالل دراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة نظ اًر لصغر حجم
المجتمع ولسهولة الوصول إلى الجميع ,مما يجعل نتائج الدراسة الميدانية أكثر دقة وموضوعية .وقد
توزعت االستبيانات بحسب الجامعات كما يظهر في جدول رقم ( ,)6فلقد كان عدد االستبيانات
المستردة  25استبانة ,بما نسبته حوالي (  )%23من االستبيانات الموزعة .و لقد تعذر جمع
االستبيانات العشرة المتبقية ألسباب لعدم استجابة بعض األساتذة السباب خاصة بهم رغم مراجعتهم
أكثر من مرة.
 2....عينة الدراسة :
استخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لعينة مقصودة للوصول إلى جميع مفردات مجتمع
الدراسة( أساتذة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة في السياسة والقانون).
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جدول رقم ( ) 5
التوزيع النسبي لمجتمع الدراسة بحسب الجامعة
عدد االستمارات

عدد االستمارات

نسبة االستمارات

الموزعة

المستردة

المستردة

66

%10.0
%96.2

الجامعة

عدد األ كاديميين

الجامعة اإلسالمية

65

65

جامعة األزهر

62

62

66

جامعة األقصى

6

6

6

%600

جامعة فلسطين

62

62

9

%64.4

جامعة القدس المفتوحة

6

6

6

%600

المجموع

55

55

25

%16.8

 3.1.4أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة الميدانية على:
 االستبانة:قام الباحث بإعداد االستبانة لدراسة أراء أساتذة الجامعات الفلسطينية في السياسة والقانون إزاء
أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من خالل التجربة
الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة في االنتخابات التشريعية األولى في عام  6991والثانية في
عام  .3116و لبناء االستبانة قام الباحث:
 -6باالطالع على األدبيات والدراسات المنشورة التي تناولت موضوع الدراسة لتحديد محاور
االستبانة الرئيسية ,و لصياغة فقرات االستبانة.
 -6بالتشاور مع مشرف الدراسة وعدد من األكاديميين والمهتمين بموضوع الدراسة.
 -2بصياغة فقرات االستبانة موزعة على سبعة محاور في صورتها األولية.
 -2بعرض االستبانة على ()11

محكمين من المختصين والمهتمين بموضوع فقرات

االستبانة ,كما يعرض في ملحق رقم ( )1والذي يظهر أسماء السادة المحكمين وصفاتهم.
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 -5باالعتماد على أراء المحكمين وباطالع مشرف الدراسة تم تعديل فقرات االستبانة ,لتصبح
االستبانة في صورتها النهائية كما تظهر في ملحق رقم (.)3

تنقسم االستبانة في صورتها النهائية إلى قسمين:
القسم األول:
يشمل هذا القسم البيانات األولية للمبحوثين ,كما تتضمن (الجنس ,الجامعة ,الرتبة العلمية,
واالنتماء السياسي) ,وذلك لفهم الخصائص العامة لمجتمع الدراسة ,وكذلك لربطها مع محاور الدراسة
في القسم الثاني من االستبانة للوصول لفهم أعمق و أدق لخلفيات أراء أساتذة العلوم السياسية والقانون
في الجامعات الفلسطينية تجاه النظم االنتخابية التشريعية المختلفة في تشكيل النظام السياسي
الفلسطيني.
القسم الثاني :ويتضمن سبعة محاور تهدف للربط بين أراء المبحوثين إزاء االنتخابات التشريعية
األولى  6991واالنتخابات التشريعية الثانية  ,6001باإلضافة إلى سؤال مفتوح حول اقتراحات و آراء
المبحوثين .وتوزعت محاور القسم الثاني على النحو التالي:
المحور األول :النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى  ,6991ويتضمن ( )7فقرات.
المحور الثاني :النظام االنتخابي المختلط ( %50فردي–  %50نسبي) لالنتخابات التشريعية الثانية
 ,6001ويتضمن ( )7فقرات.
فنجد في المحور األول والثاني عملية مقارنة بين درجة تحقيق النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات
التشريعية األولى عام  6991واالنتخابات التشريعية الثانية عام  6001من خالل تحقيق عدة أهداف
وهي :
 قدرة النظام االنتخابي عام  1996والنظام االنتخابي لعام  3116في تحقيق طموح الناخبينفي بناء مجتمع سياسي مستقر.
 قدرته على توزيع أصوات الناخبين بشكل عادل وصحيح. مدى نجاح النظام االنتخابي الفردي الذي جرت عليه االنتخابات التشريعية األولة عام 1996والنظام االنتخابي المختلط الذي جرت عليه االنتخابات التشريعية الثانية عام  3116في
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تأسيس مجلس تشريعي يتمتع بالقدرة على تحمل مسئولياته التشريعية والرقابية في النظام
السياسي الفلسطيني.
 مدى قدرته على تحقيق ضمان حقوق األقليات في التمثيل والمحافظة على تمثيل المرأة فيالمجتمع الفلسطيني.
 درجة إعطائه الفرصة للمستقلين من المشاركة في االنتخابات التشريعية األولى والثانية بدونعوائق.
 قياس مدى الرضا الشعبي عن نتائج االنتخابات التشريعية األولى عام  1996والثانية عام.3116
المحور الثالث :تحقق مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات 6991م,
ويتضمن ( )7فقرات.
المحور الرابع :تحقق مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخاب الفلسطيني الناظم النتخابات 6001م,
ويتضمن ( )7فقرات.
وعند االنتقال إلى المحور الثالث والرابع نجد أن هناك مقارنة بين المحورين الثالث والرابع لقياس مدى
درجة تحقيق القانون االنتخابي الناظم لالنتخابات التشريعية األولى عام  6991واالنتخابات التشريعية
الثانية عام  6001لمبدأ الشفافية في سير العملية االنتخابية للوصول إلى نتائج واقعية وذلك من خالل
قياس رأي مجتمع الدراسة من خالل اآلتي :
 قياس قدرة قانون االنتخابات األولى عام  1996والقانون االنتخابي لعام  3116من ضبطالسلوك الدعائي للمرشحين .
 تحديد تمويل الحمالت االنتخابية بدقة ووضوح. السماح للقضاء بالرقابة والفصل بين النزاعات االنتخابية . إعطاء الفرصة لألحزاب الصغيرة للمشاركة في النظام السياسي من خالل دخول المجلسالتشريعي بنسب تحقق قوتها في المجتمع الفلسطيني.
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 بيان مدى قدرة القانون االنتخابي لالنتخابات األولى عام  1996والثانية عام  3116علىإعطاء الفرصة للمرشحين المستقلين لخوض االنتخابات بصورة فعالة وتحقيق إنجاز في
الحصول على عدد من مقاعد المجلس التشريعي.
المحور الخامس :العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية األولى لسنة 6991م ,ويتضمن ()1
فقرات.
المحور السادس :العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية لسنة 6001م ,ويتضمن
( )1فقرات.
وعند االنتقال إلى المحور الخامس والسادس يتم قياس قوة العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات
التشريعية األولى عام  6991والثانية عام  6001من خالل قياس أهم هذه العوامل وهي:
 درجة تأثير االستقطاب الحزبي في المجتمع الفلسطيني على نتائج االنتخابات التشريعيةاألولى والثانية.
 قدرة البرامج االنتخابية على توجيه أصوات الناخبين نحو حزب أو فصيل معين. دور المساعدات والهبات المالية في التأثير على أصوات الناخبين ورغباتهم. قياس مدى قوة تأثير العامل الديني على سلوك الناخبين وتوجهاتهم في التصويت. قياس درجة تأثير رغبة بعض الناخبين في محاسبة أحزابهم وفصائلهم ألسباب قصورهم فيتنفيذ برامجهم االنتخابية ,ومدى انعكاس ذلك على أصوات الناخبين وتوجهاتهم.
المحور السابع :متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني ,ويتضمن ( )7فقرات.
 و في المحور السابع تم التركيز على استطالع رأي مجتمع الدراسة الذي يعد من المجتمعاتصاحبة االختصاص الدقيق بموضوع الدراسة نحو تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني
لالنتخابات المقبلة بحيث يكون نظاماً انتخابياً وطنياً قابل للتعبير عن المجتمع الفلسطيني
بصورة صحيحة وقاد اًر على االستجابة لمتطلبات الوضع الفلسطيني من حيث وجود االحتالل
اإلسرائيلي وتأثير ذلك على صعوبة إجراء االنتخابات في بعض المناطق الخاضعة للسيطرة
اإلسرائيلية كمدينة القدس وحفظ الحق القانوني لجميع أفراد الشعب الفلسطيني في حقهم في
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المشاركة والتصويت في االنتخابات والتعبير عن أرائهم وتطلعاتهم ,فتم قياس النظام األنسب
من خالل:
 أي النظم االنتخابية األنسب للواقع الفلسطيني من حيث القدرة على تحقيق االستقرار السياسي. ضمان نزاهة العملية االنتخابية وحمايتها من عمليات التزوير ,وذلك من خالل اإلشرافالكامل للقضاء ومؤسسات المجتمع المدني على العملية االنتخابية.
 إيجاد وسيلة يمكن من خاللها مشاركة الفلسطينيين الموجودين في الخارج من المشاركة فيالعملية االنتخابية ترشحاً وتصويتاً لتأثرهم بالتغيرات السياسية واشراكهم في صنع القرار
السياسي الفلسطيني.
 وتم إضافة سؤال مفتوح لمفردات مجتمع الدراسة في نهاية االستبانة من أجل الحصول علىالمقترحات المناسبة حول تطوير نظام انتخابي سليم قائم على أسس وطنية يحافظ على حقوق
جميع األفراد في المجتمع الفلسطيني و ينعكس إيجابيا على قبول األحزاب والفصائل
الفلسطينية المتعددة نتائج االنتخابات التشريعية القادمة .
استخدم القسم الثاني في محاوره السبعة مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمكون من
خمس رتب تتراوح بين موافق بشدة إلى معارض بشدة بحيث تعطى درجة معينة لكل استجابة كما
يظهر في جدول رقم ( ,)1ليصار بعد ذلك لحساب الوزن المرجح الستجابات المبحوثين بهدف إجراء
المعالجات الحسابية الكمية للحكم على فرضيات الدراسة.
جدول رقم ( ) 6
أوزان االستجابات بناء على مقياس ليكرت الخماسي
التوافر

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1
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 2.4المبحث الثاني :صدق االستبانة وثباتها
وللحكم على كفاءة االستبانة  ,و قدرتها على قياس ما صممت من أجله ,أجرى الباحث
اختبارات الصدق والثبات لالستبانة كما يعرض في التالي:
يقصد بصدق األداة هو قدرتها على قياس ما وضعت من أجل قياسه ,مما يرفع مستوى الثقة بالنتائج.
وبهدف التحقق من صدق االستبانة الدراسة استخدم الباحث بثالث اختبارات وهي:
 1.2.4صدق المحكمين:
الختبار مدى صالحية االستبانة لقياس أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام
السياسي الفلسطيني من وجهة نظر أساتذة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في العلوم السياسية
والقانون ,عرض الباحث االستبانة بشكلها األولي على ( )60محكمين ملحق رقم ( -)6بهدف الحكم
على صالحيتها لجهة قياس ما صيغت من أجل قياسه ومالئمة طول فقراتها وانسجام اتجاهات أسئلتها
وترتيبها ,وسالمة ووضوح صياغتها و كفاية خياراتها .وقد أرفق الباحث باالستبانة خطة الدراسة مبيناً
فيها عنوان الدراسة ,أهدافها ,تساؤالتها  ,وفرضياتها لتكون عوناً للمحكمين في الحكم على محاور
وفقرات االستبانة.
وقد استجاب الباحث لالقتراحات و التعديالت التي توافق عليها غالبية المحكمين ,واسترشد ببقية
التعليقات التي لم يجمع عليها المحكمون ,و قد أجرى الباحث التعديالت اآلتية على النسخة األولية
لالستبانة:
 -6إضافة جامعتي فلسطين والقدس المفتوحة لمتغير الجامعات
 -6إضافة عَلمة أخرى إلى متغير االنتماء السياسي لتكون هناك مساحة للتعبير عن االنتماء
السياسي.
 -2إضافة بعض الكلمات التوضيحية لبعض عناوين المحاور لتكون أكثر دقة ووضوحا.
 -2تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وإضافة بعض البيانات إلى محاور أخرى.
وبذلك أصبحت االستبانة جاهزة الختبار صدق اتساقها الداخلي وصدقها البنائي.
ب .صدق االتساق الداخلي:
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي
تنتمي إليه .وعادة ما يتم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل اختيار عينة عشوائية
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استطالعية حجمها (  ) 30مفردة ,ولكن نظ اًر لصغر حجم المجتمع والعتماد الدراسة على المسح
الشامل فقد اختار الباحث عينة عشوائية قوامها ( )65أستاذاً جامعياً من مجتمع الدراسة.
تم احتساب معامل ارتباط سبيرمان ( )Spearman's Correlation Coefficientلكل فقرة من
فقرات المحاور السبعة والدرجة الكلية لكل محور.
يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )7من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور
األول والدرجة الكلية لفقرات المحور األول (النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى
 .)6991أن هناك ارتباط دال إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة والدرجة الكلية
للمحور األول ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور األول.
جدول رقم ()7
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.018

م

الفقرة

6

حقق طموح الناخبين في بناء مجتمع سياسي مستقر.

*0.600

6

أعطي توزيعاً عادالً ألصوات الناخبين.

*0.518

0.048

2

أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته التشريعية والرقابية .

*0.535

0.040

2

شكل تطبيقا عملياً ناجح ًا للممارسة الديمقراطية.

*0.745

0.001

*0.732

0.002
0.003
0.008

( المسيحيين -المرأة ).

5

أعطي تمثيالً مناسباً للفئات الخاصة

1

منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون معبرة عن شريحتها.

*0.705

7

حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج االنتخابات.

*0.656

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )1من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور الثاني (النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية
 .)6001أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة والدرجة الكلية
للمحور الثاني ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور الثاني.
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جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.000

م

الفقرة

6

حقق طموح الناخبين في بناء مجتمع سياسي مستقر.

*0.794

6

أعطى توزيعاً عادالً ألصوات الناخبين.

*0.761

0.001

2

أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته التشريعية والرقابية .

*0.630

0.012

2

شكل تطبيقا عملياً ناجحاً للممارسة الديمقراطية.

*0.858

0.000

5

أعطى تمثيالً مناسباً للفئات الخاصة ( المسيحيين -المرأة ).

*0.878

0.000

1

منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون معبرة عن شريحتها.

*0.722

0.002

7

حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج االنتخابات.

*0.703

0.003

*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05

يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )9من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات

المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور الثالث (تحقق مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخابي

الفلسطيني الناظم النتخابات 6991م) .أن هناك ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى معنوية

(  )   0.05بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الثالث ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور
الثالث.

جدول رقم ()9
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.001

م

الفقرة

6

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

*0.748

6

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية بدقة

*0.894

0.000

2

السماح للقضاء بالرقابة والفصل في النزاعات االنتخابية بحرية.

*0.847

0.000

2

منع محاوالت التأثير المبرمج على الناخبين.

*0.800

0.000

5

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

*0.695

0.004

1

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

*0.887

0.000

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.

*0.932

0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
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يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )60من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور الرابع (تحقق مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخاب الفلسطيني
الناظم النتخابات 6001م) .أن هناك ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين
كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الرابع ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور الرابع.
جدول رقم ()11
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.000

م

الفقرة

6

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

*0.834

6

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية بدقة

*0.852

0.000

2

السماح للقضاء بالرقابة والفصل في النزاعات االنتخابية بحرية.

*0.904

0.000

2

منع محاوالت التأثير المبرمج على الناخبين.

*0.721

0.002

5

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

*0.801

0.000

1

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

*0.852

0.000

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.

*0.824

0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )66من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور الخامس (العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية
األولى لسنة 6991م) .أن هناك ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة
والدرجة الكلية للمحور الخامس ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور الخامس.
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جدول رقم ()11
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

6

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة عن الرأي العام الفلسطيني.

*0.833

0.000

6

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب الحزبي.

*0.621

0.010

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد النتيجة

*0.842

0.000

2

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.

*0.635

0.009

5

أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في سلوك الناخبين.

*0.677

0.006

1

أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل إلى نتائج سلبية.

*0.618

0.014

م

الفقرة

*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05

يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )66من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحور السادس والدرجة الكلية للمحور السادس (العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية األولى
لسنة 6001م) .أن هناك ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة والدرجة
الكلية للمحور السادس ,مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور السادس.
جدول رقم ()12
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السادس والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

6

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة عن الرأي العام الفلسطيني.

*0.788

0.000

6

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب الحزبي.

*0.732

0.002

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد النتيجة

*0.700

0.004

2

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.

*0.615

0.019

5

أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في سلوك الناخبين.

*0.632

0.011

1

أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل إلى نتائج سلبية.

*0.682

0.007

م

الفقرة

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
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يتضح من النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )62من معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
المحور السابع والدرجة الكلية للمحور السابع (متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني) .أن هناك
ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى معنوية (  )   0.05بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور السابع,
مما يدلل على صدق فقرات مقياس المحور السابع.
جدول رقم ()13
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السابع والدرجة الكلية للمحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.040

م

الفقرة

6

اعتماد النظام االنتخابي الفردي.

*0.572

6

اعتماد النظام االنتخابي المختلط.

*0.644

0.010

2

اعتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل.

*0.533

0.047

2

ضمان كوتا للفئات الخاصة ( المسيحيين والمرأة).

*0.619

0.014

5

اعتماد التعددية السياسية على أسس فصائلية وحزبية.

*0.641

0.010

1

ضمان إشراف كامل للقضاء ومؤسسات المجتمع المدني.

*0.548

0.043

7

تأمين مشاركة فلسطينيي الخارج في االنتخابات التشريعية.

*0.643

0.010

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
ج .الصدق البنائي
يقيس الصدق البنائي مدى االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من المحاور السبعة مع
الدرجة الكلية لالستبانة .وللتحقق من ذلك قام الباحث بحساب معامل ارتباط سبيرمان بين الدرجة
الكلية لكل محور مع الدرجة الكلية للمحاور األخرى وكذلك مع الدرجة الكلية لالستبانة ككل .والتي
ظهرت قيم مصفوفة معامالت االرتباط في جدول رقم ( )42و أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً عند
مستوى (  )   0.05بين الدرجة الكلية لكل محور مع الدرجة الكلية للمحاور األخرى وكذلك مع
الدرجة الكلية لالستبانة ككل  ,مما يدلل على الصدق البنائي لالستبانة.
لقد بينت اختبارات صدق االستبانة الثالثة صالحية االستبانة لقياس أثر النظم االنتخابية
التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية والقانون في
الجامعات الفلسطينية.
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جدول رقم ()..
مصفوفة معامالت االرتباط بين محاور االستبانة السبعة والدرجة الكلية لالستبانة ككل
المحور

األول

الثاني

الثالث

4

*0.726
)(0.002

*0.800
)(0.000

الثاني

-

1

*0.640
)(0.010

الثالث

-

-

1

الرابع

-

-

-

1

الخامس

-

-

-

-

األول

السادس

الرابع
*0.762
*
)(0.001
*0.877
)(0.000
*0.856
)(0.000

االستبانة

الخامس

السادس

السابع

*0.619
)(0.014

*0.555
)(0.035

*0.533
)(0.041

*0.817
)(0.000

0.533
)(0.041
*0.808
)(0.000
*0.714
)(0.003

*0.565
)(0.031
*0.491
)(0.048
*0.587
)(0.021
*0.653
)(0.008

-

*0.575
)(0.025
*0.691
)(0.004
*0.706
)(0.003
*0.803
)(0.000
*0.742
*
)(0.002
6

*0.800
)(0.000
*0.881
)(0.000
*0.936
)(0.000
*0.827
)(0.000

-

-

1
-

-

-

-

-

السابع

-

-

-

-

-

االستبانة ككل

-

-

-

-

-

1

ككل

*0.606
)(0.017
*0.856
)(0.000
6

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

 .....ثبات االستبانة:
تشير عملية الثبات أو االعتمادية إلى مدى تحرر المقياس الخاضع لالختبار من خطأ القياس
العشوائي ,والذي يمكن التحقق منه من خالل عدة طرق أهمها طريقة إعادة اختبار نفس المقياس مرة
أخرى ( (Test-retest reliabilityبعد فترة من الزمن ولنفس المستقصى منهم وفي نفس الظروف
التي سادت االختبار األول ,والحصول على نفس النتائج من خالل االرتباط بين قيم المقياس المستخدم
مرتين ,ونظ اًر لتعذر إجراء مثل هذا االختبار من الناحية العملية ,فهناك عدة طرق لحساب ثبات
المقياس ,و قد اعتمد الباحث على طريقتين وهما اختبار كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلحساب
ثبات المقياس ,وطريقة التجزئة النصفية ( )Half- Splitبواسطة معامل سبيرمان ( Sperman's
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 )Coefficientللمحاور ذات عدد الفقرات الزوجية جتمان ( )Guttman's Coefficientللمحاور
ذات عدد الفقرات الفردي.
أ .معامل ألفا كرونباخ:
يعرض جدول رقم ( )41قيمة معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة وكذلك لجميع
فقرات االستبانة إلى جانب معامل الصدق وهو الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ .نجد أن
جميع قيم معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة وكذلك جميع فقرات االستبانة مرتفعة
( أكبر من  ( 0.7مما يدلل على ثبات االستبانة.
جدول رقم ()..
معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لمحاور االستبانة السبعة واالستبانة ككل
م

المحور

عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

معامل الصدق

1

المحور األول

7

0.820

0.906

2

المحور الثاني

7

0.925

0.962

3

المحور الثالث

7

0.929

0.964

4

المحور الرابع

7

0.931

0.965

5

المحور الخامس

6

0.702

0.838

6

المحور السادس

6

0.796

0.892

7

المحور السابع

7

0.644

0.802

.7

0.967

0.983

االستبانة ككل

ب .طريقة التجزئة النصفية:
في هذه الطريقة من طرق قياس الثبات يتم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين ( األسئلة ذات
األرقام الفردية ,واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ومن ثم حساب معامل االرتباط بينهما ,وقد تم تصحيح
معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان ) )Spearman- Brownللمحاور ذات عدد
الفقرات الزوجية ,ومعامل ارتباط جتمان ( )Guttman's Coefficientللمحاور ذات عدد الفقرات
الفردي.
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يحسب معامل االرتباط المعدل من خالل المعادلة التالية:
2r
معامل االرتباط المعدل =
1 r

حيث  rمعامل االرتباط بين الدرجات الفردية والدرجات الزوجية.

يعرض جدول رقم ( )42قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ,ويتضح أن معامالت االرتباط
لجميع المحاور وكذلك لجميع فقرات االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (  .)   0.05وبهذه
القيم يكون الباحث قد تحقق من ثبات االستبانة.
جدول رقم ().6
معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمحاور االستبانة السبعة واالستبانة ككل
م

المحور

عدد الفقرات معامل االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

1

المحور األول

7

*0.952

*0.975

2

المحور الثاني

7

*0.928

*0.963

3

المحور الثالث

7

*0.919

*0.958

4

المحور الرابع

7

*0.897

*0.946

5

المحور الخامس

2

*0.608

*0.756

6

المحور السادس

2

*0.713

*0.832

7

المحور السابع

7

*0.755

*0.860

.7

*0.961

*0.980

االستبانة ككل

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
تشير قيم اختبارات الصدق والثبات لالستبانة على صالحيتها لقياس أثر النظم االنتخابية
التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية والقانون في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة .وبذلك تكون االستبانة في شكلها الحالي جاهزة لجمع البيانات من
مجتمع الدراسة ,و نظ اًر لصغر حجم المجتمع و لعدم إجراء أي تعديالت على االستبانة بعد التحقق
من صدقها و ثباتها فسيتم تضمين استجابات العينة االستطالعية ضمن مفردات المسح الشامل.
 3.2.4المعالجات اإلحصائية :
استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for
 )SPSS(Social Sciencesاإلصدار  42لتصميم نموذج االستبانة و كذلك تفريغ البيانات وادخالها
12

بعد ترميزها ليصار إلى معالجتها إحصائياً لوصف خصائص العينة والحكم على فرضيات الدراسة.
وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
أ -التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( Frequency,
 :)Percentages, Mean and Standard deviationوتستخدم لوصف التك اررات في
عينة الدراسة ,و ترتيب األولويات وفي اختبار الفرضيات.
ب -معامل ارتباط سبيرمان ) :(Spearman's Correlation Coefficientلقياس درجة
االرتباط  ,واستخدمها الباحث لحساب االتساق الداخلي لالستبانة و كذلك في طريقة
التجزئة النصفية لقياس الثبات ,الناتج من اختباري .
ت -اختبار ألفا كرونباخ  (Cronbach's Alpha):لقياس ثبات فقرات محاور االستبانة.
ث -معامل ارتباط سبيرمان بروان ( (Spearman-Brownلقياس ثبات االستبانة بطريقة
التجزئة النصفية للمحاور ذات عدد الفقرات الزوجي.
ج -معامل ارتباط جتمان ( :)Guttman's Coefficientلقياس ثبات االستبانة بطريقة
التجزئة النصفية للمحاور ذات عدد الفقرات الفردي.
ح -اختبار  Tلعينتين مرتبطتين ( :)Paired Samples – T testاختبار معلمي استخدمه
الباحث لدراسة الفرق بين متوسطات استجابات المبحوثين في المحورين األول والثاني,
الثالث والرابع وكذلك بين الخامس والسادس.
خ -اختبار مان وتني ( :)Mann Whitneyاختبار ال معلمي لدراسة الفرق بين متوسطين
حسابين ,واستخدمه الباحث لدراسة أي فروق تعزى للنوع االجتماعي.
د -اختبار كروسكال واليس ( :)Kruskal Wallisاختبار لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق
إحصائية بين متوسطات أكثر من مجموعتين ,واستخدمه الباحث لدارسة فروق تعزى
للجامعة والرتبة األكاديمية و االنتماء السياسي.

12

الفصل الخامس :التحليل الوصفي واالستداللي للبيانات
المبحث األول  :التحليل الوصفي للبيانات.
المبحث الثاني :التحليل االستداللي و الحكم على فرضيات الدراسة.
النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
التحليل الوصفي واالستداللي للبيانات
 1.5المبحث األول  :التحليل الوصفي للبيانات
يعرض هذا المبحث نتائج التحليل الوصفي لبيانات الدراسة الميدانية بهدف فهم خصائص
مجتمع الدراسة واتجا هاته ,وتوطئة لإلجابة على أسئلة الدراسة والحكم على فرضياتها في المبحث
األول من الفصل الخامس  ,وقام الباحث بتوزيع ( )11االستبانة على أساتذة العلوم السياسية والقانون
في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة كما يعرضه جدول رقم ( ,)2وكانت نسبة االسترداد حوالي
 %26من االستمارات الموزعة.
 1.1.5التحليل الوصفي للبيانات الشخصية:
جدول رقم ( )47يعرض توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية في المحور األول من
االستبانة  ,ويتضح من التحليل أن األغلبية العظمى من المبحوثين كانوا من الذكور( )%95.6حيث
إن معظم األساتذة الموجودين في الجامعات الفلسطينية في تخصصي العلوم السياسية والقانون من
الذكور وذلك للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع وعزوف النساء عن العمل السياسي  ,في حين توزع
األكاديميون في مجتمع الدراسة على الجامعات في قطاع غزة بحيث كان حوالي نصفهم ()%44.45
من جامعة األزهر ,في حين حوالي الربع ( )%26.7كان من الجامعة اإلسالمية ,و أقل منهم
( )%22.2يعملون في جامعة فلسطين ,فيما مثلت جامعة القدس المفتوحة بمعدل ( )%4.45وجامعة
األقصى بمعدل ( ,)%2.2ويعزى الباحث ذلك لوجود كلية للحقوق ,وقسم للعلوم السياسية وقسم
التاريخ والعلوم السياسية في جامعة األزهر ,ووجود كلية الشريعة و القانون في الجامعة اإلسالمية
باإلضافة إلى قسم العلوم السياسية في كلية التجارة  ,ووجود كلية القانون والممارسة القضائية في
جامعة فلسطين  ,ونجد هناك انخفاضاً في عدد األكاديميين في جامعتي القدس المفتوحة وجامعة
األقصى لعدم وجود كلية حقوق أو أقسام علوم سياسية.
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جدول رقم ().7
توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات األولية
1

2

2

2

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

43

%95.6

أنثى

2

%4.4

المجموع

45

%100.0

الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

الجامعة اإلسالمية

12

%26.7

جامعة األزهر

21

%46.7

جامعة فلسطين

9

%20.0

جامعة األقصى

1

%2.2

جامعة القدس المفتوحة

2

%4.4

المجموع

45

%100.0

الرتبة العلمية

التكرار

النسبة المئوية

أستاذ دكتور

6

%13.3

أستاذ مشارك

12

%26.7

أستاذ مساعد

18

%40.0

محاضر

9

%20.0

المجموع

45

%100.0

االنتماء السياسي

التكرار

النسبة المئوية

فتح

17

%37.8

حماس

8

%17.8

الجهاد اإلسالمي

0

%0

الجبهة الشعبية

1

%2.2

الجبهة الديمقراطية

1

%2.2

مستقل

17

%37.8

أخرى

1

%2.2

المجموع

45

%100.0
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عكس التوزيع النسبي لالنتماء السياسي للمبحوثين طبيعة توزيع الفصائل الفلسطينية السياسية في
المجتمع الفلسطيني ( مرجع نتائج استطالعات الرأي مركز أوراد) ,فمثل المنتمون لحركة فتح
( )%37.8من المبحوثين فيما مثلت حركة حماس بما نسبته ( ,)%17.8في ظل تمثيل منخفض و
متساو لكالً من الجبهتين الشعبية و الديمقراطية ,وانتماءات أخرى بمعدل ( .)%2.2و على الجانب
األخر يصنف ( )%37.8من المبحوثين على أنهم مستقلين .وهنا نجد أن عدداً مرتفعاً من األكاديميين
يعتبرون أنفسهم مستقلين وغير منتمين إلى أحزاب وفصائل سياسية بسبب الظروف السياسية التي تمر
بها الحالة الفلسطينية من حالة انقسام وتصارع على السلطة ورغبة العدد األكبر من األكاديميين
باالبتعاد عن المناكفات الحزبية والفصائلية.
 .....التحليل الوصفي لمحاور االستبانة السبعة:
يعرض هذا الجزء التوزيع النسبي لدرجة تأييد مجتمع الدراسة لكل فقرة من فقرات المحاور
السبعة في االستبانة ,بغية التعرف على اتجاهاتهم نحو موضوعات تلك الفقرات.
يعرض جدول رقم ( )42التكرار النسبي و اإلحصاء الوصفي لفقرات المحور األول "النظام االنتخابي
الفردي لالنتخابات التشريعية األولى  , "4222وتظهر النتائج أن هناك اتجاهاً ايجابياً لدى المبحوثين
نحو جميع فقرات المحور األول بمتوسطات حسابية نسبية تتراوح ما بين  %67.56و . %72.44
جدول رقم ().8
التكرار النسبي لفقرات المحور األول للنظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى .996
موافق بشدة

موافق

بواجباته التشريعية والرقابية .

محايد

أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام

معارض

ال ألصوات الناخبين.
أعطي توزيعاً عاد ً

معارض بشدة

2

سياسي مستقر.

الوسط النسبي

6

حقق طموح الناخبين

في بناء مجتمع

االنحراف المعياري

م

4

البند

67.1

25.1

65.1

61.9

6.6

67.56

1.15

60.0

25.1

66.6

60.0

6.6

70.22

1.10

66.6

21.9

62.2

62.2

6.6

70.67

0.94

11

2

1

2

7

شكل تطبيقا عملي ًا ناجح ًا للممارسة
الديمقراطية.
أعطي تمثيالً مناسباً للفئات الخاصة
( المسيحيين -المرأة ).
منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون
معبرة عن شريحتها.
حقق درجة كافية من الرضا الشعبي
بنتائج االنتخابات.

60.0

20.0

65.1

67.1

1.7

69.78

1.20

60.0

22.2

65.1

67.1

6.6

72.44

1.07

67.1

22.2

65.1

62.2

1.9

69.78

1.20

65.1

21.9

67.1

65.1

6.6

72.00

1.01

في حين يعرض جدول رقم ( )42التكرار النسبي و اإلحصاء الوصفي لفقرات المحور الثاني "النظام
االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية  , "6002وتظهر النتائج أن هناك اتجاهاً ايجابياً لدى
المبحوثين نحو جميع فقرات المحور الثاني بمتوسطات حسابية نسبية تتراوح ما بين  %61.33و
 ,%64.89ولكنها وكما يتضح من النتائج فإنها تعبر عن درجة رضا أقل من مثيالتها في المحور
األول ,مما يعكس درجة رضا أعلى لدى المبحوثين تجاه خصائص النظام االنتخابي الفردي
لالنتخابات التشريعية.
جدول رقم ().9
التكرار النسبي لفقرات المحور الثاني النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية .116
موافق بشدة

موافق

بواجباته التشريعية والرقابية .

محايد

أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام

معارض

ال ألصوات الناخبين.
أعطى توزيعاً عاد ً

معارض بشدة

2

سياسي مستقر.

الوسط النسبي

6

حقق طموح الناخبين

في بناء مجتمع

االنحراف المعياري

م

4

البند

62.2

61.9

60.0

61.9

1.9

61.78

1.22

1.9

26.6

67.1

66.6

1.9

64.00

1.16

1.9

27.1

62.2

26.6

1.9

61.33

1.19

19

2

1

2
7

شكل تطبيقا عملي ًا ناجح ًا للممارسة
الديمقراطية.
أعطى تمثيالً مناسباً للفئات الخاصة
( المسيحيين -المرأة ).
منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون
معبرة عن شريحتها.
حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج

االنتخابات.

1.9

26.6

67.1

60.0

66.6

63.56

1.19

66.6

22.2

65.1

65.1

62.2

64.89

1.25

67.1

26.6

62.2

62.2

62.2

63.11

1.35

1.9

25.1

65.1

22.2

1.7

61.33

1.16

حيث إن االنتخابات التشريعية األولى عام  4222كانت قائمة على أساس النظام االنتخابي
الفردي مما أعطى الجميع فرص متساوية في التنافس على مقاعد المجلس التشريعي ,ومكن الناخبين
من اختيار المرشحين بصورة فردية ومحددة ,بعكس االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002التي
جرت على أساس النظام المختلط الذي جمع بين نظام األغلبية والنظام النسبي مناصفةً مما وجه
بناء على النظام الفردي ,و المفاضلة واالختيار
الناخبين إلى االختيار المحدد للمرشحين في الدوائر ً

بين قوائم المرشحين في النظام النسبي التي تأثرت بحالة االستقطاب الكبيرة التي عاش بها المواطن
الفلسطيني خالل تلك االنتخابات.
يعرض جدول رقم ( )60أن التكرار النسبي واإلحصاء الوصفي لفقرات المحور الثالث "حقق

مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات 4222م " ,وتظهر النتائج أن
هناك اتجاهاً ايجابياً لدى المبحوثين نحو جميع فقرات المحور الثالث بمتوسطات حسابية نسبية تتراوح
ما بين  %56.00و .%70.22
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جدول رقم ().1
التكرار النسبي لفقرات المحور الثالث تحقق مبدأ الشفافية من خالل
القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات .996م
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الوسط النسبي

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

االنحراف المعياري

م
4

البند

62.2

26.6

65.1

61.7

6.6

67.56

1.09

65.1

26.6

65.1

25.1

6.6

64.44

1.17

66.6

21.7

62.2

67.1

0.0

70.22

0.92

2

منع محاوالت التأثير المبرمج على الناخبين.

65.1

25.1

66.6

22.2

2.2

64.89

1.21

1

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

66.6

22.2

60.0

62.2

0.0

68.44

0.99

2

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

66.6

66.6

66.6

21.7

1.9

56.00

1.22

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.

65.1

22.2

67.1

61.7

1.7

64.89

1.21

6

2

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية
بدقة
السماح للقضاء بالرقابة والفصل في
النزاعات االنتخابية بحرية.

وتظهر النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )64أن التكرار النسبي واإلحصاء الوصفي لفقرات
المحور الرابع " حقق مبدأ الشفافية من خالل القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات ,"6002
وظهر أن هناك اتجاهاً ايجابياً لدى المبحوثين نحو جميع فقرات المحور الرابع بمتوسطات حسابية
نسبية تتراوح ما بين  %60.44و  .%69.78ففي حين كانت الوسط الحسابي النسبي لدرجات
الرضا لكل من الفقرات ( )2,3,4,5,7التي تتناول تحقيق مبدأ الشفافية في االنتخابات التشريعية
األولى سنة  4222أكبر من نظيراتها للعام  6002في ظل النظام االنتخابي المختلط ,في حين أن
المتوسط الحسابي النسبي لدرجة الرضا في كل من الفقرتين األولى والسادسة والمتعلقة بضبط السلوك
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الدعائي للمرشحين و تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة قد ارتفعت في انتخابات العام  6002مقارنة
باالنتخابات التي جرت في العام .4222
جدول رقم ()..
التكرار النسبي لفقرات للمحور الرابع تحقق مبدأ الشفافية
من خالل القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات 6002م
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية

الوسط النسبي

6

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

62.2

56.6

66.6

60.0

2.2

69.78

االنحراف المعياري

م

4

البند

1.10

1.7

25.1

60.0

61.9

1.9

60.44

1.14

1.9

26.6

26.6

66.6

1.7

67.11

1.03

25.1

67.1

61.7

2.2

6.6

64.00

1.24

1

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

1.9

26.6

67.1

62.2

1.7

64.44

1.13

2

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

66.6

27.1

62.2

66.6

65.5

60.89

1.35

7

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

62.2

56.6

66.6

60.0

2.2

64.00

1.32

2

2

بدقة
السماح للقضاء بالرقابة والفصل في
النزاعات االنتخابية بحرية.
منع محاوالت التأثير المبرمج على
الناخبين.

مما سبق يتضح أن النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية األولى عام  4222حقق مستوى
عالياً من الشفافية والنزاهة في العملية االنتخابية من خالل تمكين القضاء من اإلشراف على العملية
االنتخابية باإلضافة إلى لجان المراقبة الدولية التي كانت معنية بنجاح أول عملية انتخابية مباشرة في
أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واإلسهام في متابعة مراحله حتى نجاح العملية االنتخابية  ,ومكن
المستقلين من المشاركة بقوة في االنتخابات التشريعية ,وبالمقابل فإن النظام االنتخابي المختلط التي
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جرت على أساسه االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002أدى إلى تعزيز فوز األحزاب الصغيرة
بجزء من المقاعد في المجلس التشريعي مما حقق نوعاً من القبول والرضا لدى تلك األحزاب والفصائل
في دعم الجانب الخاص بالتمثيل النسبي من النظام االنتخابي المختلط .
تظهر النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )66أن التكرار النسبي واإلحصاء الوصفي لفقرات
المحور الخامس التي تناولت " العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية األولى لسنة 1996م ",
أن هناك اتجاهاً ايجابياً لدى المبحوثين نحو جميع فقرات المحور الخامس بمتوسطات حسابية نسبية
تتراوح ما بين  %66.67و . %72.89
جدول رقم ()..
التكرار النسبي لفقرات المحور الخامس العوامل المؤثرة
في نتائج االنتخابات التشريعية األولى لسنة .996م

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في
التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.
أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في
سلوك الناخبين.
أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل
إلى نتائج سلبية.

موافق بشدة

النتيجة

موافق

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد

محايد

1

الحزبي.

معارض

2

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب

معارض بشدة

2

عن الرأي العام الفلسطيني.

الوسط النسبي

6

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة

االنحراف المعياري

م

4

البند

62.2

25.1

66.6

66.6

1.7

1.27 69.78

65.1

22.2

1.9

62.2

1.7

1.21 67.56

66.6

26.6

66.6

67.1

1.7

1.11 66.67

65.1

20.0

66.6

60.0

6.6

1.06 69.33

60.0

26.6

62.2

66.6

6.6

1.12 68.89

26.6

62.2

62.2

67.1

6.6

1.17 72.89
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بينما تظهر النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )62أن التكرار النسبي واإلحصاء الوصفي
لفقرات المحور السادس التي تتناول العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية األولى لسنة
6002م" ,أن هناك اتجاهاً ايجابياً لدى المبحوثين نحو جميع فقرات المحور السادس بمتوسطات
حسابية نسبية تتراوح ما بين  %66.67و  ,%82.67و أن المتوسط الحسابي النسبي لدرجات الرضا
للفقرة األولى والتي تنص على " جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة عن الرأي العام الفلسطيني "
في االنتخابات التشريعية األولى عام  4222أعلى منها في االنتخابات عام .6002
جدول رقم ()62
التكرار النسبي لفقرات للمحور السادس العوامل المؤثرة في
نتائج االنتخابات التشريعية الثانية لسنة 6002م

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في
التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.
أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في
سلوك الناخبين.
أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل
إلى نتائج سلبية.

موافق بشدة

النتيجة

موافق

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد

محايد

1

الحزبي.

معارض

2

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب

معارض بشدة

2

عن الرأي العام الفلسطيني.

الوسط النسبي

6

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة

االنحراف المعياري

م

4

البند

65.1

22.2

1.9

60.0

66.6

66.67

1.28

26.6

26.6

1.9

62.2

2.2

76.44

1.15

65.1

26.6

65.1

67.1

1.9

67.56

1.21

65.1

21.9

60.0

66.6

2.2

72.00

1.03

25.1

27.1

1.9

62.2

2.2

77.33

1.18

21.7

26.6
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62.2

1.7

6.6

82.67

1.04

فكانت االنتخابات التشريعية األولى عام  4222منسجمة ومعبرة عن رأي الشارع الفلسطيني,
تغير نحو األفضل في ظل وجود حكم
حيث كان هناك رأي عام في الشارع الفلسطيني يؤمن بأن هناك اً
السلطة الوطنية الفلسطينية مما انعكس بشكل كبير على أصوات الناخبين التي اتجهت نحو اختيار
المرشحين المحسوبين على حركة فتح رغبة في تقوية وتدعيم ركائز السلطة الوطنية الفلسطينية .في
حين نالحظ أن المتوسط الحسابي النسبي لدرجة الرضا في باقي الفقرات ارتفعت في االنتخابات التي
جرت في العام  6002مقارنة مع االنتخابات التي جرت عام  .4222بسبب تأثرها باالستقطاب
الحزبي الكبير في تلك الفترة بدرجة أكبر من االنتخابات التشريعية األولى عام  4222وذلك لقوة
المنافسة و صعود قوة األحزاب والفصائل اإلسالمية على الساحة الفلسطينية بسبب انتفاضة األقصى
واالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام  , 6001والتي ساعدتها على تدعيم مكانتها بين الناس عن
طريق توزيع الهبات والمساعدات واألموال على الناخبين باإلضافة إلى االستعانة بالعامل الديني في
العملية االنتخابية للتأثير على الناخبين واستمالتهم من منطلق ديني ,وانعكس ذلك على رغبة الكثير
من الناخبين في محاسبة األحزاب والفصائل التي كانت في السلطة لفترة طويلة مما جعل حقبتها مليئة
بكثير من التراكمات وقضايا الفساد التي جعلت الشارع يبتعد عنها.
تظهر النتائج التي يعرضها جدول رقم ( )62أن التكرار النسبي واإلحصاء الوصفي لفقرات
المحور السابع " متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني " ,أن هناك اتجاهاً إيجابياً لدى
المبحوثين نحو جميع فقرات المحور السابع باستثناء الفقرة الثانية والتي تنص على " اعتماد النظام

االنتخابي المختلط " بمتوسطات حسابية نسبية تتراوح ما بين  %59.56و  ,%90.67فقد جاء متطلب
"اعتماد النظام االنتخابي المختلط" في المرتبة األخيرة ,و" اعتماد النظام االنتخابي الفردي" في المرتبة
قبل األخيرة ,في حين جاء " ضمان إشراف كامل للقضاء ومؤسسات المجتمع المدني" في المرتبة
األولى تاله " تأمين مشاركة فلسطينيي الخارج في االنتخابات التشريعية" في المرتبة الثانية و" اعتماد
النظام االنتخابي النسبي الكامل" في المرتبة الثالثة.
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جدول رقم ()62
التكرار النسبي لفقرات للمحور السابع متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

الوسط النسبي

االنحراف المعياري

م

الرتبة

البند

4

اعتماد النظام االنتخابي الفردي.

60.0

22.2

66.6

66.6

62.2

64.89

1.37

6

6

اعتماد النظام االنتخابي المختلط

62.2

66.6

66.6

22.2

1.9

59.56

1.22

7

2

اعتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل.

27.1

25.1

62.2

1.9

2.2

78.67

1.14

3

66.6

26.6

65.1

66.6

1.9

71.56

1.22

4

61.7

22.2

1.9

67.1

62.2

68.44

1.41

5

57.1

20.0

0.0

6.6

0.0

90.67

0.63

1

21.7

61.7

62.2

1.7

1.7

80.00

1.22

2

2
1
2
7

ضمان

كوتا

للفئات

الخاصة

( المسيحيين والمرأة).
اعتماد التعددية السياسية على أسس
فصائلية وحزبية.
ضمان

إشراف

كامل

للقضاء

ومؤسسات المجتمع المدني.
تأمين مشاركة فلسطينيي الخارج في
االنتخابات التشريعية.

فنجد رأي مجتمع الدراسة في تطوير النظام االنتخابي لالنتخابات المقبلة المتمثل في التركيز
بدرجة كبيرة نحو ضمان إشراف كامل للقضاء ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية االنتخابية
لألهمية الكبيرة للقضاء الذي يضمن نزاهة العملية االنتخابية ,باإلضافة إلى تأمين مشاركة فلسطيني
الخارج في االنتخابات لحفظ حقهم في التعبير عن رأيهم لتأثرهم بشكل السلطة والنظام السياسي الحاكم
في األراضي الفلسطينية ,وتم التأكيد على اعتماد النظام النسبي بشكل كامل في االنتخابات التشريعية
القادمة لما يتمتع هذا النظام من مميزات تتفق والواقع السياسي الفلسطيني من حيث السماح لجميع
أفراد الشعب الفلسطيني من المشاركة في العملية االنتخابية  ,كما أن النظام النسبي يمكن األحزاب
والفصائل الصغيرة من الفوز ببعض مقاعد المجلس التشريعي مما يضمن تعددية سياسية وتنوعاً في
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المجلس التشريعي كما يضمن حصول كل حزب أو فصيل سياسي على وزنه الحقيقي في الشارع
الفلسطيني مما يحقق نوعاً من الرضا والقبول في نتائج االنتخابات .

 2.5المبحث الثاني :التحليل االستداللي و الحكم على فرضيات الدراسة
يتناول هذا المبحث التحليل االستداللي لمجتمع الدراسة من خالل إجراء اختبارات الداللة
اإلحصائية للحكم على فرضيات الدراسة.
الفرضية األولى " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا

.....

األ كاديميين الفلسطينيين عن خصائص االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي .996
و..116
تم استخدام اختبار " ( " Tللفرق بين متوسطي عينتين مرتبطتين) ,لدراسة الفرق بين
خصائص االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى عام  4222والثانية عام 6002من وجهة نظر
أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والتي أظهرها في جدول رقم
( )62أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المبحوثين عند مستوى داللة
(  ,)   0.05باستثناء الفقرات :الثالثة " أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته التشريعية
والرقابية " ,والخامسة " أعطي تمثيالً مناسباً للفئات الخاصة ( المسيحيين -المرأة )" والسابعة " حقق
درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج االنتخابات" لصالح االنتخابات التشريعية األولى التي أجريت
عام 4222م ,كما أظهر استخدام ختبار " "Tأن نتائج االنتخابات التشريعية األولى عام 4222
منسجمة ومعبرة بشكل واقعي عن رأي الشارع الفلسطيني ,و في تركيبة الكتل البرلمانية في المجلس
التشريعي الذي أعطاه القدره على القيام بواجباته التشريعية والرقابية بصورة كبيرة ,وهذا ما اتضح في
الق اررات والتشريعات التي قام بمناقشتها والتصويت عليها في جلساته التي سادها جو من الديمقراطية
واإليجابية ,في حين كانت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002لم تكن متوقعة لبعض
الفصائل واألحزاب السياسية مما انعكس على تركيبة كتلها البرلمانية في المجلس التشريعي وعدم
قدرتها على التسليم بنتائج االنتخابات لما فيها من اختالف وتباين بين تطلعات الشارع الفلسطيني
وتركيبة المجلس مما انعكس على عدم قدرة المجلس التشريعي على القيام بواجباته التشريعية والرقابية
و أسهم ذلك في الوصول إلى حالة االنقسام السياسي الفلسطيني ,أال أن النظام االنتخابي لالنتخابات
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التشريعية الفلسطينية الثانية عام  6002قد تميز عن ما سبقه هو ضمان مقاعد للمسيحيين والمرأة ,
حيث لم يكن موجوداً في المجلس التشريعي لعام .4222
كما تبين النتائج بأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المبحوثين في الخصائص
بشكل عام عند مستوى داللة (  ,)   0.05لصالح االنتخابات التشريعية ذات النظام الفردي عام
4222م ويوضح ذلك في الجدول رقم ( )61التالي :
جدول رقم ()..
اختبار "  " Tلعينتين مرتبطين لدراسة الفرق بين خصائص
نظامي االنتخابات التشريعية في فلسطين

7

3.53

0.94

3.07

1.19

0.47

2.04

*0.04

3.49

1.20

3.18

1.19

0.31

1.39

0.17

3.62

1.07

3.20

1.16

0.42

2.11

*0.04

3.49

1.20

3.16

1.35

0.33

1.75

0.09

3.60

1.01

3.07

1.16

0.53

3.03

*0.00

3.52

0.74

3.14

0.94

0.37

2.80

*0.01

الوسط الحسابي

2

3.51

1.10

3.62

1.07

-0.11

-0.59

0.56

أعطي توزيعاً عادالً ألصوات الناخبين.
أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته
التشريعية والرقابية .
شكل تطبيقا عملياً ناجحاً للممارسة الديمقراطية.
أعطي

تمثيالً

مناسباً

للفئات

الخاصة

( المسيحيين -المرأة ).
منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون معبرة
عن شريحتها.
حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج
االنتخابات.

الفقرات ككل

االنحراف المعياري

1

مستقر.

* دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05

91

الوسط الحسابي

2

حقق طموح الناخبين في بناء مجتمع سياسي

االنحراف المعياري

2

الفرق بين المتوسطين

6

3.38

1.15

3.60

1.01

-0.22

-1.26

0.22

البند

القيمة االحتمالية

4

قيمة اختبار ""T

1996
م

2116

 .....الفرضية الثانية " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا أساتذة
عن تحقق مبدأ الشفافية في االنتخابات

العلوم السياسية والقانون في جامعات قطاع غزة
الفلسطينية التشريعية في عامي  .996و..116

استخدم الباحث اختبار " ( " Tللفرق بين متوسطي عينتين مرتبطتين) ,لدراسة الفرق بين
معدل تحقق مبدأ الشفافية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى والثانية من وجهة نظر أساتذة
العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
تظهر النتائج في جدول رقم ( )62أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المبحوثين
عند مستوى داللة (  )   0.05في أي من فقرات مقياس الشفافية ,وال في المقياس ككل ,كما اتضح
من الجدول أن االنتخابات التشريعية األولى عام  4222واالنتخابات التشريعية الثانية عام  6002أنها
تمتعت بدرجة كبيرة من النزاهة حيث أجريت تحت إشراف القضاء ووجود هيئات رقابة محلية ودولية
عملت على الحد من عمليات التزوير والتالعب في أصوات الناخبين مما أفرز نتائج صحيحة لعملية
التصويت.
جدول رقم ().6
اختبار "  " Tلعينتين مرتبطين لدراسة الفرق بين تحقق
الشفافية في نظامي االنتخابات التشريعية في فلسطين

منع محاوالت التأثير المبرمج على
الناخبين.

3.24

1.21

3.20

1.24

0.04

0.21

0.83

الوسط الحسابي

الن ازعات االنتخابية بحرية.

99

االنحراف المعياري

2

السماح للقضاء بالرقابة والفصل في

3.51

0.92

3.36

1.03

0.16

1.02

0.31

الوسط الحسابي

2

بدقة

3.22

1.17

3.02

1.14

0.20

1.18

0.25

االنحراف المعياري

6

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية

الفرق بين المتوسطين

4

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

3.38

1.09

3.49

1.10

-0.11

-.607

0.55

القيمة االحتمالية

م

قيمة اختبار ""T

1996

البند

2116

1

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

3.42

0.99

3.22

1.13

0.20

1.06

0.30

2

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

2.80

1.22

3.04

1.35

-0.24

-1.06

0.30

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.

3.24

1.21

3.20

1.32

0.04

0.23

0.82

3.26

0.80

3.22

0.86

0.04

0.35

0.73

الفقرات ككل

* دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
 .....الفرضية الثالثة " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجة رضا أساتذة
العلوم السياسية والقانون بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة عن العوامل المؤثرة في نتائج
االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي  .996و..116
استخدم الباحث اختبار

" "Tللفرق بين متوسطي عينتين مرتبطتين ,لدراسة الفرق بين

العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية األولى عام  4222والثانية عام  6002من
وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
حيث أظهرت النتائج في جدول رقم ( )67أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر
المبحوثين عند مستوى داللة (  ,)   0.05باستثناء الفقرتين :الخامسة " أثر العامل الديني تأثي اًر
واضحاً في سلوك الناخبين " ,والسادسة " أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل إلى نتائج سلبية"
لصالح االنتخابات التشريعية الثانية التي أجريت عام 6002م بالنظام المختلط .ويتضح أن من أهم
العوامل التي أثرت في نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002العامل الديني ويرجع ذلك إلى
دخول أحزاب وفصائل ذات صبغة دينية في الحياة السياسية والمشاركة في االنتخابات الثانية عام
 6002وكانت تلك األحزاب والفصائل تأخذ من الدين عنواناً رئيسياً لحملتها االنتخابية للوصول إلى
أهدافها والتأثير على الناخبين والضغط عليهم لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر من المجتمعات
المحافظة بدرجة كبيرة وتأخذه العاطفة بدرجة كبيرة نحو التأثر بالدعاية الدينية للمرشحين ,مما جعل
الكثير من الناخبين يصوتون لتلك األحزاب والفصائل الدينية بدون قناعات وانما لسبب العامل الديني
الذي لعب دو اًر مهماً في استقطاب الناخبين ,إلى جانب رغبة الكثير من الناخبين في محاسبة بعض
األحزاب والفصائل التي كان يتكون منها المجلس التشريعي عام  ,4222حيث وجدوا في االنتخابات
التشريعية الثانية عام  6002فرصة قوية لمحاسبة تلك األحزاب والفصائل بسبب قصورها في تحقيق
برنامجها االنتخابي وانتشار الفساد في مؤسسات السلطة التي كان المجلس التشريعي يمنحها الثقة
600

خالل فترة واليته األولى التي امتدت من عام  4222حتى االنتخابات التشريعية الثانية عام ,6002
مما ممكن بعض األحزاب والفصائل من االستفادة من تلك األصوات المترددة في التصويت إلى
أحزابها وفصائلها لزيادة حصتها من مقاعد المجلس التشريعي عام .6002
جدول رقم ().7
اختبار "  " Tلعينتين مرتبطين لدراسة الفرق بين العوامل
المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية في فلسطين

الحسابي

المعياري
الوسط

الحسابي
االنحراف

الحزبي.

المعياري
الوسط

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب

االنحراف

6

عن الرأي العام الفلسطيني.

الفرق بين المتوسطين

4

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة

قيمة اختبار ""T

م

0.66

القيمة االحتمالية

1996
البند

2116

0.51

3.49

1.27

3.33

1.28

0.16

3.38

1.21

3.82

1.15

0.06 -1.93 -0.44

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد
2
3.33
النتيجة

1.11

3.38

1.21

0.83 -.213 -0.04

3.47

1.06

3.60

1.03

0.50 -.684 -0.13

2

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في
التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.

أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في
1
3.44
سلوك الناخبين.

1.12

3.87

1.18

0.05
-1.99 -0.42
*

3.64

1.17

4.13

1.04

0.02
-2.36 -0.49
*

3.46

0.70

3.69

0.81

0.08 -1.78 -0.23

2

أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل
إلى نتائج سلبية.

الفقرات ككل

* دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05
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 .....الفرضية الرابعة " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا أساتذة
العلوم السياسة والقانون الفلسطينيين عن خصائص االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي
 .996و .116بناء على متغير الجنس.
نظ اًر لعدد اإلناث المحدود فقد استخدم الباحث اختبار (مان وتني غير المعلمي) الختبار الفرق بين
متوسطات المحاور السبعة بناء على متغير الجنس.
تظهر النتائج في جدول رقم ( )62أن متوسطات درجة رضا الذكور في كل من المحور األول و الرابع
والسادس أعلى من متوسطات درجة الرضا لإلناث ,في حين أنه في كل من المحاور الثاني و الثالث
و الخامس والسابع ترتفع متوسطات درجة رضا اإلناث عن الذكور وانعكس ذلك على رضا الذكور
عن قانون االنتخابات الناظم لالنتخابات التشريعية األولى عام  4222بدرجة أكبر من رضا اإلناث
حيث إن هذا القانون كان منحا اًز للذكور ولم يخصص أية كوتا نسائية في المجلس التشريعي مما أدى
إلى تهميش تمثيل المرأة في المجتمع الفلسطيني ,وهو ما تمت معالجته في قانون االنتخابات الناظم
لالنتخابات التشريعية الثانية عام  6002بتخصيص كوتا نسائية مضمونه على نظام القوائم مما ساعد
في فوز عدد من المرشحات في عضوية المجلس التشريعي عام .6002
كما يظهر من النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( .)   0.05
بين متوسط درجات الرضا عن المحاور السبعة الرئيسية بناء على النوع االجتماعي؛ نظ اًر ألن معظم
مجتمع الدراسة من الذكور حيث إن هناك نوعاً من الرضا عن المحاور السبعة التي تتكون منها
االستبانة حيث إن مجتمع الدراسة الذي يتكون ما نسبته  %21.1ذكور %2.1 ,إناث.

606

جدول رقم ().8
اختبار مان وتني للفرق بين متوسطات
محاور االستبانة بناء على متغير الجنس
المحور

م

الوسط الحسابي

3.52

3.36

االنحراف المعياري

0.75

0.91

الوسط الحسابي

3.14

3.21

االنحراف المعياري

0.94

1.31

الوسط الحسابي

3.26

3.29

االنحراف المعياري

0.82

0.61

الوسط الحسابي

3.23

3.00

االنحراف المعياري

0.85

1.41

المحور

الوسط الحسابي

3.46

3.50

الخامس

االنحراف المعياري

0.72

0.24

المحور

الوسط الحسابي

3.69

3.58

السادس

االنحراف المعياري

0.83

0.12

الوسط الحسابي

3.66

3.79

االنحراف المعياري

0.55

0.10

1

المحور األول

2

المحور الثاني

3

المحور الثالث

4

المحور الرابع

5

6

7

ذكور

إناث

المحور السابع

الفرق بين

اختبار مان

القيمة

المتوسطين

وتني

االحتمالية

0.17

-0.07

-0.03

0.23

-0.04

0.11

-0.12

37.00

36.50

41.50

38.50

42.50

24.00

36.00

0.74

0.72

0.93

0.80

0.98

0.29

0.70

 .....الفرضية الخامسة " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا أساتذة
العلوم السياسية والقانون الفلسطينيين عن خصائص االنتخابات الفلسطينية التشريعية في عامي
 .996و .116بناء على متغير الجامعة التي يعملون بها.
استخدم الباحث اختبار (كروسكال واليس غير المعلمي) الختبار الفرق بين متوسطات
المحاور السبعة بناء على متغير الجامعة.
تظهر النتائج في جدول رقم ( )62أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05
بين متوسط درجات رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من
602

الجامعات المختلفة في كل المحاور ما عدا المحورين الخامس والسادس؛ وذلك الختالف الظروف
المحيطة أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والتي تنعكس تلقائياً
على قناعاتهم الفكرية ,ولكن نجد أن جميع أساتذة العلوم السياسية والقانون ف متفقون على أن هناك
عوامل وأسباباً عملت على التأثير في نتائج االنتخابات األولى عام  4222والثانية عام  6002وكان
من أهم هذه العوامل االستقطاب الحزبي والهبات والمساعدات المالية التي أثرت بشكل كبير على
أصوات الناخبين باإلضافة إلى العامل الديني الذي أثر بشكل واضح في تحديد نتائج االنتخابات
الثانية عام  6002لألحزاب والفصائل التي جعلت من العامل الديني عنوانا لدعايتها االنتخابية .
وكان أيضاً من بين العوامل المؤثرة في تحديد النتائج رغبة الناخبين في محاسبة الفصائل التي كان
يتكون منها المجلس التشريعي المنتخب عام  4222بسبب قصورها أو تقاعسها عن تنفيذ وعودها
االنتخابية أو عدم محاربتها لحاالت الفساد في مؤسسات السلطة.
ففي المحور األول" /خصائص النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى  "4222كان
متوسط درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون من الجامعة اإلسالمية هو األعلى في حين األدنى
يعود لجامعة األقصى.
حيث أن النظام االنتخابي الفردي لعام  4222ساعد الفصائل واألحزاب اإلسالمية رغم مقاطعتها
لالنتخابات التشريعية األولى عام  4222بالتعميم على أعضائها بالتصويت ودعم بعض المرشحين
المستقلين غير المحسوبين على حركة فتح؛ وذلك لعدم ترك المجال أمام مرشحي حركة فتح للفوز
بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في االنتخابات األولى عام . 4222
في المحور الثاني الذي تناول "خصائص النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية
 "6002كان متوسط درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون من الجامعة اإلسالمية هو األعلى في
حين األدنى يعود لجامعة األزهر وجامعة األقصى ,ويعود ذلك إلى فوز المرشحين المحسوبين على
حركة حماس في المجلس التشريعي لعام  6002حيث كان عدد منهم في قطاع غزة من الجامعة
اإلسالمية المحسوبة على حركة حماس ,وخسارة المرشحين المحسوبين على حركة فتح التي تعتبر
جامعة األزهر من الداعمين لهم لوجود العدد األكبر من أساتذة العلوم السياسية والقانون المحسوبين
على حركة فتح في جامعة األزهر.
في المحور الثالث "تحقق مبدأ الشفافية في ظل القانون االنتخابي الفلسطيني لعام  "4222كان متوسط
درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون من الجامعة اإلسالمية هو األعلى في حين األدنى يعود
602

إلى جامعتي األزهر وفلسطين .حيث إن معظم أساتذة العلوم السياسية والقانون المحسوبين على حركة
حماس التي تدعم النظام الفردي لالنتخابات بخالف أساتذة العلوم السياسية والقانون في جامعتي
األزهر وفلسطين المحسوبين على حركة فتح التي تؤيد النظام النسبي الكامل.
في المحور الرابع "تحقق مبدأ الشفافية في ظل القانون االنتخابي الفلسطيني لعام  "6002كان متوسط
درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون من الجامعة اإلسالمية هو األعلى في حين األدنى يعود
لجامعة القدس المفتوحة .ويظهر دعم أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعة اإلسالمية لقانون
االنتخابات لعام 6002؛ ألنه ساعد المرشحين المحسوبين على حركة حماس على الفوز بأغلبية
مقاعد المجلس التشريعي وأدى إلى خسارة باقي األحزاب والفصائل في االنتخابات الثانية عام .6002
في المحور السابع "متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني" كان متوسط درجة رضا أساتذة
العلوم السياسية والقانون من الجامعة اإلسالمية هو األعلى في حين األدنى يعود لجامعة فلسطين.
حيث إن أساتذة العلوم السياسية والقانون الموجودين في الجامعة اإلسالمية أغلبهم من المحسوبين
على حركة حماس بخالف أساتذة القانون الموجودين في جامعة فلسطين الذين تتعدد انتمائاتهم
الحزبية.
جدول رقم ().9
اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات محاور االستبانة بناء على متغير الجامعة
اإلسالمية

الجامعة

جامعة األزهر

جامعة األقصى

4

جامعة فلسطين

3

القدس المفتوحة

2

األول

االنحراف م.

0.23

0.81

-

0.58

0.30

المحور

الوسط الحسابي 4.04

2.68

2.71

3.13

2.93

الثاني

االنحراف م.

0.26

1.03

-

0.48

0.91

المحور

الوسط الحسابي 3.82

3.24

3.00

2.60

3.14

الثالث

االنحراف م.

0.98

0.67

-

0.34

0.40

المحور

الوسط الحسابي 4.00

3.00

2.86

2.86

2.64

الرابع

االنحراف م.

0.39

0.95

-

0.59

0.10
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كروسكال واليس

1

المحور

الوسط الحسابي 4.17

3.22

2.57

3.40

3.79
15.740

االحتمالية

م

القيمة

المحور

*0.003

19.974

*0.001

11.635

*0.020

18.538

*0.001

5

6

7

المحور

الوسط الحسابي 3.65

3.48

3.17

3.24

3.17

الخامس

االنحراف م.

0.89

0.56

-

0.79

0.71

المحور

الوسط الحسابي 4.00

3.67

3.33

3.48

3.08

السادس

االنحراف م.

0.29

0.94

-

0.81

1.53

المحور

الوسط الحسابي 4.01

3.61

3.86

3.37

3.57

السابع

االنحراف م.

0.45

0.40

-

0.79

0.20

3.999

0.406

3.878

0.423

8.394

*0.078

* دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05
 6....الفرضية السادسة " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا أساتذة
العلوم السياسية والقانون بجامعات قطاع غزة عن خصائص االنتخابات الفلسطينية التشريعية في
عامي  .996و .116بحسب متغير الرتبة األ كاديمية.
استخدم الباحث اختبار (كروسكال واليس غير المعلمي) الختبار الفرق بين متوسطات
المحاور السبعة بناء على متغير الرتبة األكاديمية.
تظهر النتائج في جدول رقم ( )20أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
(  )   0.05بين متوسط درجات رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون من الرتب األكاديمية المختلفة
في كل المحاور ما عدا المحور الثالث " تحقق مبدأ الشفافية في ظل القانون االنتخابي الفلسطيني لعام
"4222حيث كان التقارب في مستويات الثقافة والمعرفة والخبرة التي اكتسبها األكاديميون نتيجة البحث
والدراسة.
فنجد أن متوسط درجات رضا المبحوثين من رتبة أستاذ مشارك  3.87في حين كان متوسط درجات
من هم برتبة أستاذ دكتور 2.82؛ ويرجع ذلك إلى درجة التعمق في عمليات البحث العلمي والدراسة
للوصول إلى أهم عوامل تحقق مبدأ الشفافية في العمل السياسي.
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جدول رقم ().1
اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات محاور االستبانة بناء على متغير الرتبة األكاديمية

المحور
الخامس
المحور
السادس
المحور
السابع

االنحراف م.
الوسط
الحسابي
االنحراف م.
الوسط
الحسابي
االنحراف م.
الوسط
الحسابي
االنحراف م.
الوسط
الحسابي
االنحراف م.

أستاذ دكتور

الرابع

الحسابي

مشارك

7

المحور

الوسط

أستاذ

6

الثالث

االنحراف م.

مساعد

5

المحور

الحسابي

أستاذ

4

الثاني

الوسط

محاضر

3

المحور

االنحراف م.

واليس

2

األول

الحسابي

3.64

كروسكال

1

المحور

الوسط

2.93

3.60

3.59
4.617

0.66

0.69

0.81

0.66

2.76

3.48

2.89

3.46
5.177

1.16

0.83

0.91

0.87

2.95

3.71

3.17

3.03
5.770

0.75

0.75

0.76

0.87

2.95

3.49

2.97

3.54
4.557

1.02

0.72

0.98

0.49

3.42

3.79

3.31

3.35
4.246

0.62
3.83

0.74

0.49

3.43

3.93

1.15

0.41

0.95

3.74

3.82

3.63

3.49
2.165

0.65

* دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05
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0.159

0.123

0.207

0.236

3.80
0.58

0.51

0.202

0.86

2.694

0.46

االحتمالية

م

القيمة

المحور

0.68

0.411

0.539

 7....الفرضية السابعة " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة رضا أساتذة
العلوم السياسية والقانون بجامعات قطاع غزة عن خصائص االنتخابات الفلسطينية التشريعية في
عامي  .996و .116بحسب متغير االنتماء السياسي.
استخدم الباحث اختبار (كروسكال واليس غير المعلمي) الختبار الفرق بين متوسطات
المحاور السبعة بحسب متغير االنتماء السياسي.
تظهر النتائج في جدول رقم ( )24أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05
بين متوسط درجات رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في كل
من المحاور األول و الثاني و الرابع .حيث إن متغير االنتماء السياسي من أهم المتغيرات التي كان
لها أثر واضح في التعبير عن الرأي والتوجه الفكري للقناعات واألفكار التي يحملها كل إنسان متحزب
يحاول أن يدافع عن حزبه ويعمل بجد لكي يظهر أنه على الصواب ,ونجد أن كل مبحوث له انتماء
سياسي واضح يحاول إبراز نقاط القوة التي تخدم فكرته ,وكان ذلك واضحاً في المحور األول حيث
دعم األكاديميون المنتمون لحركة حماس النظام الفردي  ,فضالٌ عن دعمهم أيضاً للنظام االنتخابي
المختلط؛ ألنه مكن المرشحين المحسوبين على حركة حماس من الفوز بأغلبية مقاعد المجلس
التشريعي في االنتخابات التشريعية الثانية عام .6002
ففي المحور األول "خصائص النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى  "4222كان
متوسط درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة المنتمين لحركة
حماس هو األعلى بقيمة  4.14في حين المتوسط األدنى يعود للمنتمين للجبهة الشعبية .حيث إن
النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية عام  4222لم يعطى الفصائل الصغيرة تمثيالً يذكر في
المجلس التشريعي؛ ألن التصويت كان فرديا مما جعل الفوز حليف المرشحين المدعومين من األحزاب
والفصائل الكبيرة في حين تم تهميش المرشحين المدعومين من األحزاب والفصائل الصغيرة.
في المحور الثاني "خصائص النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية  "6002كان
متوسط درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون بالجامعات الفلسطينية المنتمين لحركة حماس هو
األعلى ( )4.07في حين أن األدنى يعود للمنتمين لحركة فتح ( .)2.79إذ نجد أن درجة الرضا لدى
أساتذة العلوم السياسية والقانون بالجامعات الفلسطينية في الجامعة اإلسالمية عن النظام االنتخابي
المختلط الناظم لالنتخابات التشريعية الثانية عام  6002كانت كبيرة لفوز مرشحي حركة حماس في
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أغلب مقاعد المجلس التشريعي في االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002وخسارة كبيرة للمرشحين
المحسوبين على حركة فتح في تلك االنتخابات.
في المحور الرابع "تحقق مبدأ الشفافية في ظل القانون االنتخابي الفلسطيني لعام  "6002وقد كان
متوسط درجة رضا أساتذة العلوم السياسية والقانون بالجامعات الفلسطينية المنتمين لحركة حماس هو
األعلى ( )3.95في حين أن األدنى يعود للمنتمين لحركة فتح ( ,)2.81مما نتج عنه فوز كبير
للمرشحين المحسوبين على حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية عام  6002بأغلب مقاعد
المجلس التشريعي وخسارة مرشحي حركة فتح في تلك االنتخابات .
جدول رقم ()..
اختبار كروسكال واليس للفرق بين متوسطات محاور االستبانة بحسب اال نتماء السياسي

فتح

حماس

7

الجهاد اإلسالمي

6

الجبهة الشعبية

5

الجبهة الديمقراطية

4

مستقل

3

أخرى

2

األول

االنحراف م0.66 .

0.23

-

-

-

0.81

-

المحور

المتوسط

2.79

4.07

-

3.71

3.43

2.98

3.57

الثاني

االنحراف م0.85 .

0.22

-

-

-

1.03

-

المحور

المتوسط

3.21

3.55

-

2.14

2.57

3.22

4.29

الثالث

االنحراف م0.58 .

1.12

-

-

-

0.82

-

المحور

المتوسط

2.81

3.95

-

3.29

3.14

3.27

3.57

الرابع

االنحراف م0.88 .

0.40

-

-

-

0.86

-

المحور

المتوسط

3.18

3.50

-

3.00

3.50

3.74

3.67

الخامس

االنحراف م0.53 .

1.07

-

-

-

0.63

-

المحور

المتوسط

3.52

4.06

-

3.83

3.67

3.68

3.67

السادس

االنحراف م0.81 .

0.32

-

-

-

0.99

-

المحور

المتوسط

3.61

3.91

-

3.57

3.00

3.64

4.00

السابع

االنحراف م0.44 .

0.48

-

-

-

0.66

-

* دال إحصائيا عند مستوى داللة ( .)   0.05
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واليس

1

المحور

المتوسط

3.58

4.14

-

2.86

3.43

3.16

4.09

اختبار كروسكال

م

12.33

15.04

5.51

12.29

7.17

3.80

4.65

القيمة االحتمالية

المحور

*0.03

*0.01

0.36

*0.03

0.21

0.58

0.46

وهنا نجد أن النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية األولى عام  6991لم يعطى تمثيال مناسباً
للفئات الخاصة( المرأة والمسيحيين) بعكس النظام االنتخابي لعام  6001مع أنه حقق درجة كبيرة من
الرضا الشعبي لنتائج االنتخابات األولى حيث كانت توجهات غالبية الشارع الفلسطيني تتجه نحو دعم
مشروع إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره نوع من أنواع التحرر من االحتالل ,على عكس
نتائج االنتخابات التشريعية الثانية التي كانت مفاجأة للشارع الفلسطيني لنجاح برنامج انتخابي يختلف
عن البرنامج االنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان أهم ما يميز االنتخابات الثانية عام 6001
وجود االستقطاب الحزبي الكبير في المجتمع الفلسطيني ,وتمتعت نتائج االنتخابات األولى والثانية
بدرجة كبيرة من الشفافية إلشراف القضاء ومؤسسات المجتمع المدني والدولي على العملية االنتخابية,
وعند استطالع رأي أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حول أثر
النظام االنتخابي على النظام السياسي الفلسطيني كان واضحاً بشكل كبير دور الجامعة التي ينتمي
لها األكاديميين في تحديد توجهاتهم وانتمائاتهم الحزبية بحيث كان هناك دعم لحركة حماس في
الجامعة اإلسالمية وبالمقابل دعم لحركة فتح في جامعة األزهر وكان واضحا في تعزيز حجة كل
حركة حول نتائج االنتخابات التشريعية األولى عام  6991والثانية عام  ,6001مما يجعل تطور
النظام االنتخابي الفلسطيني بأن يكون ثمرة العمل الجاد والفعال للعقول الفلسطينية  ,بحيث يكون هناك
مرونة في النظام االنتخابي الفلسطيني من خالل تكيفه مع مختلف التطورات التي يمر بها النظام
السياسي الفلسطيني وخاصة أن المجتمع الفلسطيني يعيش في ظروف سياسية غير مستقرة وأهمها
العملية السلمية مع الجانب اإلسرائيلي النتزاع الحقوق الوطنية والعمل على قيام الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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أوال :النتائج

النتائج والتوصيات

وفي سياق ما تم عرضه من فصول الدراسة ومباحثها ,توصلت الدراسة إلى استنتاجات أثبتت

صحة الفرضيات ,فقد لعبت النظم االنتخابية دو اًر مهما في التأثير على نتائج االنتخابات التشريعية
األولى والثانية بل أصبحت من أهم المرتك ازت األساسية التي يتم تداولها في جوالت الحوار من أجل

المصالحة بعد االنقسام بين شطري الوطن ( قطاع غزة – والضفة الغربية ) ,وكان من أهم نتائج
الدراسة:

 -1النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى عام  1996نتج عنه مجلس تشريعي
ذو لون سياسي واحد تسيطر عليه حركة فتح مما انعكس على مؤسسات السلطة الفلسطينية
المختلفة في المجاالت االجتماعية والحزبية.
 -2أن مبدأ الشفافية لعب دو اًر مهماً في تحديد نتائج االنتخابات التشريعية األولى عام 1996
والثانية عام  ,2006مما انعكس إيجابيا على نتائج االنتخابات وضمان نزاهة العملية
االنتخابية.
 -3أدت حالة التوافق الوطني في حوارات القاهرة عام  2005واتفاق جميع األحزاب والفصائل
الفلسطينية على المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006باستثناء حركة الجهاد
اإلسالمي التي امتنعت عن المشاركة إلى زيادة نسبة الناخبين المشاركين في التصويت في
االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006بعدد أكبر من االنتخابات التشريعية األولى عام
.1996
 -4اتجاه الناخب الفلسطيني في االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006إلى التصويت لصالح
الفصائل واألحزاب ذات الصبغة الدينية والتي تمثلت بحركة حماس كونها أحد الفصائل التي
وظفت العامل الديني في الدعاية االنتخابية.
 -5كان لحالة االستقطاب الحزبي بين الفصائل واألحزاب السياسية في االنتخابات الثانية 2006
دور كبير في التأثير على نتائج االنتخابات التشريعية.
 -6أدت رغبة العديد من الناخبين في محاسبة بعض الفصائل على الفترة الماضية من وجودهم
في المجلس التشريعي الناتج عن االنتخابات األولى عام  1996إلى تصويتهم إلى أحزاب
وفصائل سياسية ليس لها تجربة سابقة في الحكم وادارة الحياة السياسية مما جعلها تستفيد من
رغبة جمهور الناخبين بدرجة كبيرة تفوق توقعاتها .
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 -7وجود كوتا ( للمرأة والمسيحيين ) في االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006حفظ تمثيلهم
بدرجة مناسبة في المجلس التشريعي بخالف االنتخابات التشريعية األولى التي كان فيها
تهميش لدور المرأة في المجلس التشريعي عام .1996
 -8النظام االنتخابي المختلط لالنتخابات التشريعية الثانية عام  2006نتج عنه مجلس تشريعي
كانت األغلبية فيه لحركة حماس مما أثر سلبا على النظام السياسي الفلسطيني وعالقته
بالمجتمع الدولي الذي كان يرفض التعامل مع حركة حماس.
 -9اتضح أن نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006لم تؤسس لنظام سياسي مستقر ومعبر
عن تطلعات الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية مما نتج عنه حالة الصدام المسلح بين
حركتي فتح وحماس ,فنتجت حالة االنقسام بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثلة
بمؤسسة الرئاسة في الضفة الغربية ومؤسسة الحكومة في قطاع غزة.
 -10االنتخابات التشريعية حق قانوني ال جدال فيه يمتلكه الشعب الفلسطيني وال يجوز تعطيله
تحت أي سبب أو ذريعة .
 -11دعم أساتذة الجامعات الفلسطينية المحسوبين على حركة حماس النظام االنتخابي الفردي الذي
كان يشكل نصف عدد المقاعد من النظام االنتخابي المختلط في االنتخابات التشريعية الثانية
وذلك نابع من تحقيقه لفوز مرشحي حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية عام
.2006
 -12االنقسام السياسي الفلسطيني أبعد المجلس التشريعي لعام  2006عن مهامه األساسية ,مما
جعله يعاني من الشلل شبه الكامل في مهامه التشريعية والرقابية.
 -13شاركت حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية عام  2006عندما وجدت أن هناك بيئة
مناسبة لها لكي تحقق فو اًز في المجلس التشريعي يعطيها القدرة على التأثير في القرار
السياسي الفلسطيني.
 -14تفاجأت حركة حماس حين فازت بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في االنتخابات التشريعية
الثانية عام  2006مما أشعرها بقوة تفوق قوتها السياسية في الشارع الفلسطيني مما دفعها إلى
التمسك بتشكيل الحكومة الفلسطينية ,والى أن يكون لها نصيب األكبر فيها مما أثر سلباً على
عالقاتها ببقية الفصائل األخرى وبخاصة حركة فتح .
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ثانيا :التوصيات

يختم الباحث دراسته بعرض ألهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة في جوانبها النظرية

والتحليلية والميدانية وذلك على النحو التالي:

 -1إنهاء االنقسام السياسي وعودة اللحمة الوطنية ,وتطبيق االتفاقيات التي وقعت بين حركتي فتح
وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية والتي توافقت على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية
إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية.
 -2تعديل قانون االنتخابات الفلسطيني واعتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل لالنتخابات
التشريعية القادمة القائم على اعتبار الوطن دائرة واحدة ,لما تحققه من عدالة في توزيع
األصوات وحفظ حقوق األحزاب الصغيرة في التمثيل في المجلس التشريعي.
 -3فتح المجال أمام المرشحين المستقلين بالتجمع في أحزاب سياسية وفق ضوابط محددة
للمشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة.
 -4إشراك أساتذة الجامعات الفلسطينية في وضع قانون االنتخابات القادم واالستفادة من خبراتهم
ومالحظاتهم.
 -5إصدار قوانين رادعة لمن يحاول التزوير أو التالعب بالعملية االنتخابية .
 -6العمل على إشراك الفلسطينيين في الخارج في العملية االنتخابية واالستفادة من مشاركتهم لنقل
صورة الوجه الديمقراطي والحضاري للشعب الفلسطيني إلى العالم لدعم القضية الفلسطينية
العادلة وتعزيز وجود دولة فلسطين.
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ملحق رقم ()1

قائمة أسماء المحكمين
لقد قام الباحث بعرض االستبانة على عدد من أساتذة العلوم السياسية والقانون في الجامعات
الفلسطينية ,قبل تطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة ,وذلك للحكم على مدى صالحية هذا
االستبانة لتطبيقها على أفراد العينة بشكل صحيح.
وفيما يلي أسماء األساتذة الذين شاركوا في التحكيم.
م

اسم المحكم

التخصص األكاديمي

مكان العمل

1

أ.د .إبراهيم أبراش

علوم سياسية

جامعة األزهر -غزة

2

أ.د .رياض العيلة

علوم سياسية

جامعة األزهر -غزة

3

أ.د ناجي شراب

علوم سياسية

جامعة األزهر -غزة

2

د .مخيمر أبو سعدة

علوم سياسية

جامعة األزهر – غزة

5

د .نادر سعيد

علوم سياسية

جامعة بيرزيت

6

د .عبد القادرة جرادة

حقوق

الجامعة اإلسَلمية – غزة

7

د .عبد اهلل الف ار

حقوق

جامعة األزهر -غزة

8

د .محمد فارس

إدارة أعمال

جامعة األزهر -غزة

9

د .على أبو زيد

إحصاء

جامعة األزهر – غزة

11

د .مؤمن الحنجوري

إحصاء

جامعة األزهر -غزة
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ملحق رقم ()2

استبيان الدراسة
حول أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني
(  - ).1..-.996دراسة ميدانية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام

السياسي الفلسطيني  -.1..-.996دراسة ميدانية " تستهدف عينة مقصودة من أساتذة
الجامعات الفلسطينية في العلوم السياسية والقانون وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على
درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة ,وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة فقد أعد
الباحث هذه االستبانة المكونة من سبعة محاور في أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام
السياسي الفلسطيني لذا أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات هذه االستبانة بدقة  ,واإلجابة على كل
فقرة بتحديد درجة رأيك فيها بوضع عالمة( (في الخانة المناسبة أمام كل فقرة من فقراتها  ,وأرجو
منكم عدم ترك أي فقرة دون إجابة وذلك لألهمية والضرورة.
علماً بأن المعلومات المقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
شاك ار لكم حسن تعاونكم ،،،

الباحث

إبراهيم خليل البزم
مالحظة :الرجاء تعبئة البيانات التالية بوضع عالمة (  ) أمام الخيار الذي ترونه مناسباً:
الجنس:

(

الجامعة:

( ) اإلسالمية ( ) األزهر ( ) األقصى ( ) فلسطين ( ) القدس المفتوحة

الرتبة العلمية:

) ذكر

(

االنتماء السياسي( :
(

) أنثى

(

) أستاذ دكتور (
) فتح

(

) أستاذ مشارك ( ) أستاذ مساعد ( ) محاضر

) حماس

) جبهة ديمقراطية

(

( ) جهاد إسالمي
) مستقل
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(

( ) جبهة شعبية

) أخرى.............

المحور األول -النظام االنتخابي الفردي لالنتخابات التشريعية األولى : .996

م

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

حقق طموح الناخبين في بناء مجتمع سياسي

4

مستقر.
أعطي توزيعاً عادالً ألصوات الناخبين.

6

أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته

2

التشريعية والرقابية .
شكل تطبيقا عملياً ناجحاً للممارسة الديمقراطية.

2

أعطي

1

تمثيالً

مناسباً

للفئات

الخاصة

( المسيحيين -المرأة ).
منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون معبرة

2

عن شريحتها .
حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج

7

االنتخابات.

المحور الثاني -النظام االنتخابي المختلط ( %.1فردي–  %.1نسبي) لالنتخابات التشريعية الثانية
:.116

م

4
6
2
2
1
2

موافق

الفقرات
حقق طموح الناخبين

بشدة

في بناء مجتمع سياسي

مستقر.
أعطى توزيعاً عادالً ألصوات الناخبين.
أسس لمجلس تشريعي قادر على القيام بواجباته
التشريعية والرقابية .
شكل تطبيقا عملياً ناجحاً للممارسة الديمقراطية.
أعطى

تمثيالً

مناسباً

للفئات

الخاصة

( المسيحيين -المرأة ) .
منح فرصة للكفاءات المستقلة أن تكون معبرة عن شريحتها.
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

حقق درجة كافية من الرضا الشعبي بنتائج

7

االنتخابات.

المحور الثالث -حقق القانون االنتخابي الفلسطيني الناظم النتخابات .996م مبدأ الشفافية من خالل:

م

موافق

الفقرات

بشدة

4

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

6

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية بدقة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

السماح للقضاء بالرقابة والفصل في النزاعات

2

االنتخابية بحرية.

2

منع محاوالت التأثير المبرمج على الناخبين.

1

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

2

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.

المحور الرابع -حقق القانون االنتخاب الفلسطيني الناظم النتخابات .116م مبدأ الشفافية من خالل:
م

موافق

الفقرات

بشدة

4

ضبط السلوك الدعائي للمرشحين.

6

تحديد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية بدقة

2

السماح للقضاء بالرقابة والفصل في النزاعات
االنتخابية بحرية.

2

منع محاوالت التأثير المبرمج على الناخبين.

1

اإلسهام في ضبط العملية االنتخابية.

2

تعزيز فرص فوز األحزاب الصغيرة.

7

تعزيز فرص فوز المرشحين المستقلين.
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

المحور الخامس -العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية األولى لسنة .996م:
م

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة عن

4

الرأي العام الفلسطيني.

6

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب الحزبي.

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد النتيجة

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في

2

التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.
أثر العامل الديني تأثي اًر واضحاً في سلوك

1

الناخبين.
أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل إلى

2

نتائج سلبية.

المحور السادس -العوامل المؤثرة في نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية لسنة .116م:
م

4

موافق

الفقرات

بشدة

جاءت نتائج االنتخابات منسجمة ومعبرة عن
الرأي العام الفلسطيني.

6

تأثرت نتائج االنتخابات باالستقطاب الحزبي.

2

لعبت البرامج االنتخابية دو اًر في تحديد النتيجة

2
1
2

أسهمت الهبات والمساعدات الخاصة في
التأثير على تحديد اتجاه الناخبين.
أثر العامل الديني تأثي ًار واضحاً في سلوك
الناخبين.
أدت الرغبة في محاسبة بعض الفصائل إلى
نتائج سلبية.
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

المحور السابع :-متطلبات تطوير النظام االنتخابي الفلسطيني تحتاج إلى:
م

موافق

الفقرات

بشدة

4

اعتماد النظام االنتخابي الفردي.

6

اعتماد النظام االنتخابي المختلط.

2

اعتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل.

2
1
2
7

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

ضمان كوتا للفئات الخاصة ( المسيحيين
والمرأة).
اعتماد التعددية السياسية على أسس فصائلية
وحزبية.
ضمان إشراف كامل للقضاء ومؤسسات
المجتمع المدني.
تأمين

مشاركة

فلسطينيي

الخارج

في

االنتخابات التشريعية.

س -هل لديك مقترحات أخرى محددة ؟
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ملحق رقم ().
النظام االنتخابي وفق قانون االنتخابات رقم( )31لسنة 3991
( المصدر جريدة الوقائع الفلسطينية العدد الثامن بتاريخ)3991 /31/33
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ملحق رقم ().
النظام االنتخابي وفق قانون االنتخابات رقم( )9لسنة 1001
(المصدر جريدة الوقائع الفلسطينية العدد السابع والخمسون بتاريخ )1001/1/31
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626
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