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مقدمة
بعد مرور نصف قرن عىل انتهاء االستعامر الغريب املبارش للدول
العربية ،ما زال النقاش يدور حول مدى قبول الشعوب العربية
بالدميقراطية ومدى استعدادهم لها .ويف سياق الثورات العربية
التي شهدتها املنطقة العربية منذ عام  2011وتطوراتها الالحقة،
ظهرت دول وقوى إقليمية ودولية مختلفة تحالفت ضد مطالب
الشعوب العربية بالدميقراطية والحرية خالل الثورة ،ور ّوجت النخب
الثقافية املرتبطة بها مقوالت عن "عدم جاهزية الشعوب العربية
للدميقراطية" كذريعة ملوقفها املضاد إلرداة الشعوب ومسعاها
إلحباط عملية التحول الدميقراطي يف عدد من الدول العربية.
ويف ظل غياب الحكم الدميقراطي يف الدول العربية ،وسعي هذه
القوى السياسية لتهميش آراء الشعوب ،وقمعها لحرية الرأي والتعبري
يف محاولة إلبقاء الوضع الراهن لعالقة الحاكم والرعية ،تأيت أهمية
استطالعات الرأي العام يف املنطقة العربية ملعرفة إن كان الرأي العام
فعل باالستناد إىل املربرات
العريب مؤيّ ًدا للدميقراطية أم إنه يعارضها ً
التي تروج لها األنظمة االستبدادية العربية والنخب املوالية لها
وال ِفكر االسترشاقي من أن الشعوب العربية نفسها ضد الدميقراطية
وأنها غري مهيئة ملامرستها ،أو أنها تفضل حفظ األمن واالستقرار عىل
التمتع بحقوقها وحرياتها السياسية والعامة ،وسعي هذه القوى أيضً ا
إلظهار الشعوب العربية بوصفها رافضة للدميقراطية انطالقًا من أنها
تتعارض مع اإلسالم.
وكام هي الحال يف البلدان العربية ،فإن الوضع الفلسطيني ال يختلف
متا ًما عن تلك البلدان من حيث غياب نظام حكم دميقراطي ،إال أن
أهمية استطالع الرأي العام الفلسطيني له خصوصية يف ظل االحتالل
اإلرسائييل .فمن جهة ،يروج داعمو الحركة الصهيونية إىل أن إرسائيل
هي الدولة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة ،وأن الفلسطينيني
والعرب عمو ًما غري دميقراطيني ومعادين للنظام الدميقراطي .ومن
جهة أخرى ،يواجه التحول الدميقراطي يف فلسطني معوقات سببها
سياسات االحتالل التي تعارض وجود أنظمة دميقراطية يف املنطقة
تهدد وجوده واستقراره ،باإلضافة إىل تشكيك بعض النخب السياسية
الفلسطينية والعربية يف نجاعة النظام الدميقراطي يف تحقيق مرشوع
التحرر الوطني الفلسطيني.
وبنا ًء عىل ذلك ،فقد هدفت استطالعات املؤرش العريب منذ عام 2011
إىل التع ّرف عىل مدى تأييد الفلسطينيني – كأحد املجتمعات العربية
التي شملتها االستطالعات – للنظام الدميقراطي ومدى مالمئته ليكون
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نظام حكم سيايس يف فلسطني؛ وذلك من خالل ع ّدة مؤرشات تتعلّق
بتقييمهم لفاعلية النظام الدميقراطي ،ومدى تفضيلهم هذا النظام
مقارنة مع أنظمة حكم سياسية أخرى مثل نظام الحكم اإلسالمي
والنظام السلطوي واألنظمة اإلقصائية االنتقائية التي تقترص املشاركة
فيها عىل فئة أحزاب معيّنة من دون غريها .كام هدفت االستطالعات
إىل التع ّمق يف معرفة مفهوم الفلسطينيني للدميقراطية وأهم السامت
والرشوط التي يجب أن تتوافر يف النظام الدميقراطي ،باإلضافة إىل
تقييمهم مستوى الدميقراطية يف فلسطني ومدى ضامن الحريات
والحقوق للمواطنني من وجهة نظرهم.
وقد نفّذ املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات أول استطالع رأي
ُؤش العر ّيب وذلك خالل
يف فلسطني ميدان ًّيا ،ضمن مرشوع استطالع امل ّ
الفرتة  17آذار /مارس  8 -أيلول /سبتمرب  ،2011عىل عيّنة حجمها
 1200مستجيب ومستجيبة من خالل إجراء مقابالت "وجاه ّية".
ونُفّذ االستطالع الثاين يف فلسطني يف الفرتة  21-15متوز /يوليو 2012
عىل ع ّينة من  1500مستجيب ومستجيبة .أما االستطالع الثالث
فقد تم تنفيذه خالل الفرتة  24كانون الثاين /يناير  2 -شباط /فرباير
ُؤش
 ،2014عىل عيّنة من  1520مستجيبًا ومستجيبة .ويستخدم امل ّ
العر ّيب الع ّينة العنقوديّة الطبق ّية ُمتع ّددة املراحل امل ُنتظمة واملوزونة
ذاتيًّا وامل ُتناسبة مع الحجم .وقد أُ ِخذ يف االعتبار التوزيع الجندري
(الذكور واإلنــاث) ،ومتغري الحرض والريف ،وكذلك التقسيامت
ٌ
احتامل متسا ٍو
لكل فر ٍد يف املجتمع
اإلداريّة الرئيسة ،بحيث يكون ّ
يف الظهور يف العيّنة .وبلغ معدل الثقة يف هذا االستطالع ،%97.5
وبهامش خطأ  .%2±وتقدم هذه الورقة نظرة مع ّمقة التجاهات الرأي
العام الفلسطيني نحو الدميقراطية من خالل عرض نتائج استطالعات
"املؤرش العريب" يف فلسطني يف األعوام  2011و 2012و.2014

مفهوم الديمقراطية لدى الرأي
العام الفلسطيني
املؤش العر ّيب إىل التع ّمق يف معرفة مفهوم الفلسطينيني
هدف استطالع ّ
للدميقراطية وأهم السامت والرشوط التي يجب أن تتوافر يف النظام
الدميقراطي .فقد طرح سؤال عىل املستجيبني ،بصيغة السؤال املفتوح
بهدف عدم توجيه إجابات املستجيبني ،حول أهم رشط يجب أن
يتوافر يف ٍ
بلد ما حتى نعتربه بل ًدا دميقراط ًّيا من وجهة نظرهم.

المؤشر العربي
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وباملقابل ،ذكر  %5من املستجيبني رشوطًا تتمحور حول "تحسني
األوضــاع االقتصادية" و %4ذكــروا رشط ضامن "األمــن واألمــان
واالستقرار" ،يف حني أن  %2فقط يعتقدون بأن "تطبيق األحكام
الدينية" هو أهم رشط للنظام الدميقراطي ،وهي األقل ذك ًرا يف
تعريفات املستجيبني الفلسطينيني يف استطالعات املؤرش العريب يف
أعوامه الثالثة ( 2011و 2012و .)2014إن هذه النتائج تدل عىل
عدم صحة الطرح القائل إن الرأي العام الفلسطيني غري وا ٍع مباهية
الدميقراطية ،ومن ثم ليس لديهم القدرة عىل االنخراط يف العملية
الدميقراطية ،أو أنهم يرون الدميقراطية تتمثّل بحكم الرشيعة
اإلسالمية بصفة خاصة.
وباالطّالع عىل نتائج استطالعات املؤرش العريب يف فلسطني لألعوام
 2011و 2012و ،2014تُظهر املقارنة بينها أن نسبة املستجيبني
الذين ع ّرفوا الدميقراطية من خالل رشوط ذات طبيعة سياسية قد
ارتفعت وبشكل ملحوظ من  %61يف مؤرش  2011إىل  %71يف مؤرش
 ،2012لتصل إىل أعالها وبنسبة  %76يف مؤرش  ،2014وهذا التغيري
يف االتجاهات هو نتيجة النخفاض نسبة تعريفات املستجيبني ذات
املدلوالت االقتصادية أو األمنية التي ظهرت يف نتائج مؤرش 2014
وذلك باملقارنة مع نتائج مؤرش  .2011كام أن هذا التغيري يعود
النخفاض نسبة الذين رفضوا اإلجابة أو أفادوا أنهم ال يعرفون ما هو
الرشط األهم الذي يجب توافره يف البلد يك يع ّد دميقراطيًّا؛ فقد بلغت
 %88نسبة املستجيبني الذين ذكروا تعريفًا ذا محتوى للدميقراطية يف
استطالع مؤرش عام  ،2014يف حني كانت هذه النسبة  %81يف مؤرش
عام  ،2012و %82يف مؤرش عام .2011

2014

2012

2011

أهم رشط للدميقراطية
ضامن الح ّريات السياسية
واملدنية والعا ّمة

53

48

32

املساواة والعدل بني املواطنني

17

15

14

اطي
نظام حكم دميقر ّ

6

8

15

مجموع الرشوط السياسية

76

71

61

تحسني األوضاع االقتصادية

5

2

8

األمن واألمان واالستقرار

4

6

7

تطبيق األحكام الدينية

2

1

1

توصيف الدميقراطية من خالل قيم إيجابية

1

2

1

أخرى

0

0

4

ال أعرف /رفض اإلجابة

12

19

18

املجموع

100

100

100

رشوط سياسية

وأظهرت النتائج أن أغلبية املجتمع الفلسطيني تُع ّرف الدميقراطية
من خالل مفاهيم ومفردات سياسية ،مقابل أقلية ضئيلة ت ُع ّرفها
من خالل مفاهيم إ ّما اقتصادية أو أمنية أو دينية؛ إذ انحاز أكرث من
نصف الفلسطينيني ( )%53إىل اختيار رشط "ضامن الحريات السياسية
واملدنية والعامة" كأهم رشط يجب أن يتوافر يف بلد ما حتى نعده
بل ًدا دميقراطيًّا ،و %17أفادوا أن مبدأ "املساواة والعدل بني املواطنني"
هو أهم رشط للدميقراطية ،و %6أفادوا أن الرشط األهم للدميقراطية
هو "نظام حكم دميقراطي" يشمل جميع أسس النظام الدميقراطي
ومبادئه من حريات وحقوق ومساواة وإجراء انتخابات دورية حرة
ونزيهة وتداول للسلطة ومبدأ الفصل والرقابة بني السلطات.

اتّجاهات الفلسطينيني نحو أهم الرشوط التي يجب توافرها يف بل ٍد ما حتى
يُعدّ بلدًا دميقراط ًّيا بحسب نتائج املؤرش العريب لألعوام  2011و 2012و2014

تأييد الرأي العام الفلسطيني
للديمقراطية
أظهرت نتائج املؤرش العريب يف فلسطني أن أغلبية الفلسطينيني
يؤيدون النظام الدميقراطي عىل الرغم من إقرارهم بوجود بعض
املشاكل التي تشوبه؛ إذ وافق  %67من الفلسطينيني عىل مقولة
إن "النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه أفضل من غريه"،
مقابل  %24عارضوا هذه املقولة .وباملقارنة مع نتائج االستطالعات
الثالثة للمؤرش العريب يف فلسطني ،فإن التأييد للنظام الدميقراطي بني
الفلسطينيني هو شبه ثابت عىل مدار السنوات الثالث وبنسبة تأييد
لدى أكرث من ثلثي املستجيبني الفلسطينيني ،يف حني أن الفروقات
يف نسبة معاريض النظام الدميقراطي بصفة عا ّمة ت ُعد طفيفة وغري
جوهرية من الناحية اإلحصائية.
ويف ما يتعلق مبدى مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظا ًما سياسيًا
يف فلسطني ،فإن الرأي العام الفلسطيني شبه ُمجمع عىل مالمئة
النظام الدميقراطي يك يكون نظام حكم يف فلسطني؛ إذ توافق %82
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نسبة الفلسطينيني املؤيدين للنظام الدميقراطي ومعارضيه بحسب نتائج املؤرش العريب لألعوام  2011و 2012و2014
هل توافق عىل أن النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من غريه ،أم تعارضها؟

اتّجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظا ًما سياس ًيا يف فلسطني
مقارنة مع أنظمة حكم ُأخرى بحسب نتائج املؤرش العريب لعامي  2012و2014

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو الديمقراطية

من الفلسطينيني عىل مالمئة النظام السيايس الذي تتنافس فيه جميع
األحزاب مهام كانت برامجها من خالل االنتخابات النيابية وت ُشَ كَّل
الحكومات عىل أساس نتائج االنتخاب ،مقابل  %14أفادوا أنه غري
مالئم.

وباملقارنة مع األنظمة غري الدميقراطية ،تشري النتائج إىل أن أنظمة
الحكم األُخرى مل تلق تأيي ًدا بني الفلسطينيني ،مبا فيها نظام حكم
الرشيعة اإلسالمية واألنظمة التي تقترص فيها املشاركة عىل أحزاب
ذات توجهات معيّنة (فقط األح ـزاب اإلسالمية أو األح ـزاب غري
الدينية) ،باإلضافة إىل النظام الديكتاتوري .فقد أفاد ما نسبتهم %37
مالمئة نظام حكم الرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات أو
أحزاب سياسية ليكون نظام حكم يف فلسطني مقابل  %57أفادوا
عدم مالمئته .ويرى نحو ثلث الفلسطينيني بأن نظام الحكم السيايس
املقترص عىل مشاركة األحزاب اإلسالمية فقط يف االنتخابات النيابية
هو مالئم ،مقابل ثلثي املستجيبني الذين أفادوا عكس ذلك .يف حني
أن النظام الديكتاتوري والنظام اإلقصايئ لألحزاب الدينية الذي
تتنافس فيه فقط األحزاب غري الدينية يف االنتخابات النيابية كانا
األقل شعبية بني الفلسطينيني؛ إذ أفادت أغلبية املستجيبني عدم
مالمئة هذين النظامني وبنسبة  %80و %79عىل التوايل ،مقابل %14
أفادوا مالمئة هذين النظامني.
ومن الجدير بالذكر أن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى
مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظام حكم يف فلسطني شبه ثابتة
بحسب نتائج استطالعي املؤرش العريب لعامي  2012و ،2014إالّ أن
نسبة املستجيبني الفلسطينيني الذين أفادوا عدم مالمئة أنظمة الحكم
األخرى غري الدميقراطية قد ارتفعت وبشكلٍ جوهري باملقارنة مع
استطالع املؤرش لعام  ،2012وبفارق تراوح بني  11و 25نقطة مئوية.
وعند سؤال املستجيبني عن أكرث نظام من هذه األنظمة مالمئة
لفلسطني ،انحازت أغلبية الرأي العام الفلسطيني للنظام الدميقراطي،
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يف حني كانت نسبة تفضيل املستجيبني لألنظمة األخرى قد تراوحت
بني  %2يف أدناها و %16يف أعالها.
وفضل عن سؤال املستجيبني حول مدى تأييدهم أو معارضتهم
ً
للنظام الدميقراطي وهل هو مالئم لفلسطني من وجهة نظرهم؟ فقد
تم عرض ع ّدة مقوالت عىل املستجيبني عاد ًة ما يتم تداولها يف انتقاد
وسئل املستجيبون عن مدى موافقتهم
النظام الدميقراطي ومعاداتهُ ،
أو معارضتهم لكل عبارة من هذه العبارات .ومن الجدير بالذكر
أن معظم هذه املقوالت قد روج لها وبش ّدة ُمناهضو الدميقراطية
والثورات خالل العام املايض ،وبخاصة يف خضم التطورات التي
شهدتها بعض البلدان العربية التي ّ
تعثت فيها هذه الثورات ،وأصبح
غياب األمن واألمان ومحاربة اإلسالم السيايس – باإلدعاء بأنه نقيض
للدميقراطية – عنوانًا ير ّوج له قادة الثورات املضادة يف املنطقة.
واتّساقًا مع نسب تأييد الفلسطينيني للدميقراطية ،فإن الرأي العام
الفلسطيني بصفة عا ّمة يعارض االدعاءات السلبية تجاه الدميقراطية
كنظام حكم وعالقته مع الدين اإلسالمي ،فقد أظهرت نتائج املؤرش
لعام  2014أن أغلبية الرأي العام الفلسطيني ( )%71ترفض االدعاء
بأن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" مقابل موافقة خُمس
املستجيبني عىل هذه املقولة .ويف ما يتعلق بتقييم األداء االقتصادي
يف النظام الدميقراطي ،فقد عارض  %70من الفلسطينيني مقولة
أن "األداء االقتصادي للبالد يف النظام الدميقراطي يسري بشكل
ثلثي الرأي العام
يسء" ،يف حني أن  %21وافقوا عليهاّ .
وعب أكرث من ّ
الفلسطيني عن معارضته للمقولة بأن "األنظمة الدميقراطية غري
جيدة يف الحفاظ عىل النظام العام" وبنسبة  %69من الفلسطينيني،
مقابل موافقة  .%22ويف حني وافق نحو ثلث الرأي العام الفلسطيني
عىل مقولة "أن النظام الدميقراطي يتسم بأنه غري حاسم وميلء
باملشاحنات" ،فقد عارضها  .%58وانقسم الرأي العام الفلسطيني
بشأن مدى قدرة الشعب الفلسطيني عىل مامرسة الدميقراطية؛ إذ
عارض  %48من الفلسطينيني مقولة أن "مجتمعنا غري مه ّيأ ملامرسة
النظام الدميقراطي" مقابل موافقة  %43منهم عىل هذه العبارة ،وهو
انعكاس للحالة الفلسطينية والعربية مبجملها التي تفتقر إىل تجارب
سابقة يف مامرسة الدميقراطية ،باإلضافة إىل املحاوالت الحثيثة لبعض
مناهيض الدميقراطية من ذوي النفوذ السيايس املحيل واإلقليمي،
وحتى الدويل ،إلعاقة أي تجربة عربية دميقراطية قد تكون ناجحة.
وعند مقارنة نتائج استطالع املؤرش العريب يف فلسطني لعام 2014
مع النتائج السابقة ،يظهر أن هنالك ارتفا ًعا ملحوظًا يف نسبة
الفلسطينيني املعارضني لهذه العبارات املناهضة للدميقراطية يف
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نظام الحكم األفضل لفلسطني

مدى تأييد الفلسطينيني أو معارضتهم ملقوالت سلبية مناهضة للنظام الدميقراطي
بحسب نتائج املؤرش العريب ألعوام  2011و (((2012و2014

 1متت إضافة عبارة " النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" وعبارة "مجتمعنا غري مهيّأ ملامرسة النظام الدميقراطي" أول مرة يف استطالع املؤرش العر ّيب لعام .2012
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املس بحقوق اإلنسان يف فلسطني" ،ومعارضوها،
الفلسطينيون املؤيدون ملقولة" :من أجل الحفاظ عىل األمن ،فإنه من املربر التعدّي أو ّ
بحسب نتائج استطالعي مؤرش عامي  2012و2014

وبخاصة العبارات املتعلقة باألداء االقتصادي
مؤرش عام ،2014
ّ
للنظام الدميقراطي ،ومدى قدرته عىل الحفاظ عىل النظام العام،
وأيضً ا قدرته عىل تسيري األمور يف البالد وحسمها من دون مشاحنات.

األمنواألمانمقابلالديمقراطية؟
وعىل صعيد أهمية الحفاظ عىل األمن واألمان وإن كان عىل حساب
الدميقراطية ،فإن األغلبية الكربى من الفلسطينيني ترفض أن يجري
تقديم األمن واألمان عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ إذ عارض
 %85من الرأي العام الفلسطيني مقولة مفادها بأنه "من أجل
املس بحقوق االنسان
الحفاظ عىل األمن ،فإنه من املربر التعدّ ي أو ّ
يف فلسطني" ،مقابل تأييد  %12فقط؛ بل إ ّن أكرث من نصف املستجيبني
يعارضون ذلك قط ًعا ،يف حني أن  %2فقط يؤيدون و"بش ّدة" أن
التع ّدي عىل حقوق اإلنسان ُمرب ٌر بذريعة الحفاظ عىل األمن واألمان
يف البالد.
وعىل الرغم من التدهور األمني الذي تشهده بعض الدول العربية
التي قَمعت أنظمتها الثورات واالحتجاحات الشعبية املطالبة
بالدميقراطية فيها ،ومنها املجاورة لفلسطني ولها تأثري مبارش أو غري
مبارش يف الفلسطينيني؛ فإن نسبة الفلسطينيني الذين يعارضون تربير
انتهاك الحريات والحقوق بحجة األمن واألمان قد ارتفعت باملقارنة
الجوهري يف نسبة الذين
مع مؤرش عام  ،2012وبخاصة االرتفاع
ّ
يعارضون ذلك وبشدّ ة من  %46يف مؤرش عام  2012لتتخطى أكرث من
نصف املستجيبني بنسبة بلغت  %56يف مؤرش عام .2014

من هم معارضو النظام
الديمقراطي في فلسطين؟
تعترب إحدى النظريات التي يروجها مناهضو النظام الدميقراطي أن
املتدينني هم األكرث معارضة للنظام الدميقراطي ،كام أن الفئات ذات
الدخل املحدود واملنخفض ال تكرتث للدميقراطية وليست مؤيدة لها
بوصفها تخص الطبقات االقتصادية األكرث وفرة عىل الصعيد املايل يف
املجتمعات .ويف هذا السياق ،تم تحليل اتجاهات الفلسطينيني نحو
تأييدهم للنظام الدميقراطي بالتقاطع مع بعض املتغريات االقتصادية
وتلك املرتبطة بالتدين ونظرتهم تجاه الدميقراطية واإلسالم ونظام
الرشيعة اإلسالمية.
إن التحليل املع ّمق يف اتجاهات الفلسطينيني نحو مدى تأييدهم
أو معارضتهم للنظام الدميقراطي بحسب املتغريات االقتصاديّة،
يظهر أن التأييد للنظام الدميقراطي يتأثر يف عالقة عكسية مع
الوضع االقتصادي ألرس املستجيبني؛ إذ تنخفض نسب التأييد للنظام
الدميقراطي مع ارتفاع دخل أرس املستجيبني .أما عىل صعيد أثر
مستوى التديّن يف املوقف من النظام الدميقراطي ،فتظهر النتائج
أن هذا العامل مؤثر وبشكل جوهري يف اتجاهات املستجيبني نحو
مقولة أن "النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من
غريه" .وعىل عكس ما هو سائد بأن املتدينيني هم أكرث معاريض
الدميقراطية ،فإن تحليل النتائج يظهر بأنه كلام ارتفع مستوى
تد ّين املستجيبني ارتفعت نسبة التأييد للنظام الدميقراطي ،فقد
كانت نسبة التأييد للنظام الدميقراطي  %67بني الفلسطينيني الذين
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مدى تأييد الفلسطينيني للنظام الدميقراطي بحسب وضع أرسهم االقتصادي وتعريفهم الذايت ملستوى تد ّينهم

توصيف املستجيبني لدخل أرسهم
النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه دخل األرسة يُغطّي نفقات حاجاتنا
أفضل من غريه
بشكلٍ ج ّي ٍد ونستطيع أنْ نوفّر منه
%

دخل األرسة ال يُغطّي نفقات حاجاتنا
دخل األرسة يُغطّي نفقات
ٍ
صعوبات يف تغطّية هذه الحاجات
ونواجه
حاجاتنا وال نوفّر منه
%
%

أوافق بشدة وأوافق

70

74

75

أعارض وأعارض بشدة

30

26

25

املجموع

100

100

100

تعريف املستجيبني الذا ّيت ملستوى تد ّينهم

النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه
أفضل من غريه

متديّن جدًّ ا %

متديّن إىل حدٍّ ما %

غري متديّن %

أوافق بشدة وأوافق

75

74

67

أعارض وأعارض بشدة

25

26

33

املجموع

100

100

100

وصفوا أنفسهم بأنهم "غري متدينني" مقارنة بتأييد نحو ثالثة أرباع
الفلسطينيني "املتدينني إىل ح ٍّد ما" وكذلك "املتدينني ج ًّدا".

الدميقراطي مل تتجاوز الثلث لدى هاتني الفئتني ،وبفارق  6نقاط
بينهام.

وعند تحليل مواقف املستجيبني تجاه النظام الدميقراطي بالتقاطع
مع مواقفهم من العبارات السلبية املناهضة للنظام الدميقراطي ،فإن
تبي بأن مؤيدي النظام الدميقراطي هم أكرث نق ًدا له من
النتائج ّ
وبخاصة يف ما يتعلق بفاعلية النظام الدميقراطي يف تسيري
معارضيه،
ّ
األمور وحسمها ،باإلضافة إىل مدى اعتقادهم بجاهزية مجتمعهم
ملامرسة الدميقراطية .إالّ أن هذا مل يؤثر يف موقفهم تجاه تأييدهم
للنظام الدميقراطي مع اإلقرار بأنه قد تكون له بعض املشاكل .ومن
الجدير باملالحظة بأن موقف الفلسطينيني من النظام الدميقراطي ال
يتأثر مبوقفهم نحو عبارة "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم"؛
إذ كانت نسب املستجيبني الذين عارضوا هذه املقولة شبه متطابقة
باختالف مواقفهم من النظام الدميقراطي.

وبنا ًء عىل التحليالت السابقة ،فإن النتائج أظهرت أن التأييد للنظام
الدميقراطي بني الفلسطينيني يتأثر بالوضع االقتصادي؛ إذ ينخفض
التأييد بارتفاع دخل أرسهم االقتصادي .كام أن معارضة الفلسطينيني
للنظام الدميقراطي ليست مبنية عىل موقف ديني ،بل عىل العكس
متا ًما؛ فقد أظهرت النتائج أن املتدينني من الفلسطينيني هم أكرث
تأيي ًدا للنظام الدميقراطي ،وبفارق جوهري ،من أولئك الذين وصفوا
أنفسهم بأنهم "غري متدينيني" .كام أن النتائج بيّنت أن موقف
الفلسطينيني من النظام الدميقراطي ال يتأثر مبوقفهم تجاه مدى
مالمئة نظام الرشيعة اإلسالمية لفلسطني أو مبوقفهم حول إن كان
النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم أم ال.

كام ال تشري النتائج إىل وجود أية فروقات جوهرية يف نسبة تأييد
الفلسطينيني للنظام الدميقراطي باملقارنة بني املستجيبني الذين أفادوا
أن نظام الرشيعة اإلسالمية هو مالئم ليكون نظام حكم يف فلسطني
وبني أولئك الذين أفادوا أنه غري مالئم؛ إذ إن نسبة املعارضة للنظام

الرأي العام الفلسطيني
والسلوك الديمقراطي
لقد أظهرت نتائج استطالعات املؤرش العريب يف أعوامه الثالثة أن
أغلبية الرأي العام الفلسطيني تؤيد النظام الدميقراطي وتعتقد بأنه
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اتجاهات الفلسطينيني نحو بعض املقوالت السلبية ضد النظام الدميقراطي بحسب تأييدهم أو معارضتهم له

يف النظام الدميقراطي يسري األداء االقتصادي للبالد بشكل يسء

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ
مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

24

21

أعارض /أعارض بشدة

76

79

املجموع

100

100

يتسم النظام الدميقراطي بأنه غري حاسم /ميلء باملشاحنات

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

41

24

أعارض /أعارض بشدة

59

76

املجموع

100

100

األنظمة الدميقراطية غري جيدة يف الحفاظ عىل النظام العام

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

25

23

أعارض /أعارض بشدة

75

77

املجموع

100

100

النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

21

22

أعارض /أعارض بشدة

79

78

املجموع

100

100

مجتمعنا غري مه ّيأ ملامرسة النظام الدميقراطي

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

55

26

أعارض /أعارض بشدة
املجموع

45
100

74
100

اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو النظام الدميقراطي بحسب موقفهم من مدى مالمئة نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية لفلسطني

النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من غريه
أوافق بشدة وأوافق

نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية
غري مالئم إىل ح ٍد ما /غري مالئم عىل اإلطالق
مالئم جدً ا /مالئم إىل ح ٍد ما
76
70

أعارض وأعارض بشدة

30

24

املجموع

100

100

128
األكرث مالمئة ليكون نظام حكم سيايس يف فلسطني ،إالّ أن األمر يختلف
 إىل ٍحد ما  -باملقارنة بني اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو
الدميقراطية "نظريًا" من ناحية ،والسلوك الدميقراطي "التطبيقي" من
ناحية أخرى .فعىل صعيد املامرسة الدميقراطية ،تم سؤال املستجيبني
إن كانوا يوافقون عىل استالم حزب سيايس ال يتفقون مع أفكاره
وبرنامجه السلطة يف حال حصوله ،يف انتخابات حرة ونزيهة ،عىل
عدد أصوات يؤهله للحكم ،أو يعارضون ذلك .وتشري النتائج إىل أن
نصف الفلسطينيني يوافقون عىل ذلك ،مقابل معارضة ما نسبته ،%39
فيام رفض ما نسبتهم  %11اإلجابة أو مل يُبدوا رأيًا حول هذا املوضوع.
أ ّما عىل صعيد قبول الرأي العام الفلسطيني الستالم حزب سيايس
إسالمي السلطة إذا ما حصل عىل أصوات تؤهله للحكم ضمن
انتخابات حرة ونزيهة ،فإن نسبة قبول الفلسطينيني لذلك ترتفع
باملقارنة مع قبولهم باستالم حزب سيايس ال يتفقون معه للسلطة؛
إذ ت ُّبي النتائج بأن أغلبية الفلسطينيني وبنسبة  %68توافق عىل
استالم حزب سيايس إسالمي للسلطة مقابل معارضة  ،%22ومل يبد
 %11من املستجيبني رأيًّا أو أنهم رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال.
باملقابل ،تنخفض نسب املوافقة إىل أدناها عند سؤال املستجيبني
عن مدى موافقتهم أو معارضتهم الستالم حزب سيايس غري إسالمي
السلطة بعد حصوله عىل عدد األصوات التي تؤهله لذلك ،برشط
حرية االنتخابات ونزاهتها؛ إذ وافق عىل ذلك ما نسبته  %37من
الفلسطينيني مقابل معارضة النصف ،وكانت نسبة الذين مل يبدوا
رأيًا أو رفضوا اإلجابة  .%13وال ت ُظهر املقارنة مع نتائج املؤرش السابق
لعام  2012أية تحوالت جوهرية ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية،
يف اتجاهات الفلسطينيني نحو مدى قبولهم باستالم حزب سيايس
إسالمي أو غري إسالمي أو أي حزب سيايس ال يتفقون معه السلطة إذا
ما تأهل لذلك بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إن عدم القبول بذلك مرتبط بشكلٍ أسايس بعدم وجود تجارب سابقة
يف مجال املامرسة الدميقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة
بني مختلف االتجاهات السياسية؛ ما يعزز خوف الشعوب من القبول
باآلخر .وعىل الرغم من ذلك ،فإن النسبة األكرب – من دون أن تكون
األغلبية – من الرأي العام الفلسطيني وافقت عىل استالم حزب
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سيايس ال تتفق معه السلطة برشط حصوله عىل عدد أصوات يؤهله
لذلك يف انتخابات حرة ونزيهة.

تقييم الفلسطينيين لمستوى
الديمقراطية في فلسطين
ويف سياق دراسة اتجاهات الرأي العام الفلسطيني للنظام الدميقراطي،
هدف املؤرش العر ّيب إىل التعرف عىل نظرة الفلسطينيني ملستوى
الدميقراطية يف فلسطني وذلك من خالل مؤرش ٍ
ات عدة ،منها تقييمهم
ملدى ضامن الحريات والحقوق السياسية والعامة يف فلسطني،
وقدرتهم عىل انتقاد الحكومة من دون خوف ،باإلضافة إىل استخدام
مقياس متدرج لتقييم مستوى الدميقراطية من وجهة نظرهم .وعىل
صعيد تقييمهم ملدى ضامن الحريات السياسية والعامة يف فلسطني،
فقد تم السؤال عن مجموعة من الحريات والحقوق املتعلقة
بحريات الرأي ،والنتظيم والتجمع ،وكذلك املتعلقة مببادئ نظام
الحكم الدميقراطي ،وهي:
•حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها.
•مبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة حرة ونزيهة.
•احرتام مبدأ تداول السلطة.
•حرية االنضامم إىل أحزاب سياسية.
•حرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين.
•حرية االشرتاك يف تظاهرات واعتصامات سلمية.
•حرية الصحافة.
•حرية التعبري عن الرأي.
وتشري النتائج إىل أن الرأي العام الفلسطيني ُمنقسم تجاه مدى ضامن
هذه الحريات يف فلسطني؛ فقد أفاد  %50أن هذه الحريات مجتمعة
مضمونة بشكل كامل أو إىل ٍ
حد ما ،مقابل  %46أفادوا أنها غري مضمونة
إىل ٍ
حد ما أو أنها غري مضمونة عىل اإلطالق .وعىل الرغم من انحياز
الفلسطينيني بشكل طفيف إىل االعتقاد بأن هذه الحريات مضمونة،
فإن نسبة الذين أفادوا أنها "مضمونة بشكل كامل" مل تتع ّد ُ ،%12مقابل
خُمس املستجيبني الذين أفادوا أنها "غري مضمونة عىل اإلطالق".

أما اتّجاهات الفلسطينيني نحو مدى ضامن هذه الحريات كل وحداة
منها عىل حدة ،فإن أكرث ثالث حريات مضمونة من وجهة نظر
الفلسطينيني هي :حرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين ،وحرية
الصحافة ،وحرية االنضامم إىل أحزاب سياسية؛ إذ أفاد ما نسبتهم ،%70
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اتّجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى موافقتهم أو معارضتهم استالم السلطة من قبل حزب سيايس ال يتفقون معه ،وحزب سيايس إسالمي،
وحزب غري إسالمي ،يف حال حصولهم عىل عدد أصوات تؤهلهم للحكم يف انتخابات حرة ونزيهة ،بحسب نتائج املؤرش العريب لعامي  2012و2014

اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى ضامن الحريات السياسية والعامة يف فلسطني بحسب نتائج املؤرش العريب لعام 2014

1

متثل النتائج املعدل العام لتقييم املستجيبني للحريات الثامين مجتمعة.

(((
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و ،%63و %59عىل التوايل أن هذه الحريات مضمونة بشكل كامل أو
مضمونة إىل ٍ
حد ما .وانقسم الرأي العام الفلسطيني تجاه مدى ضامن
كلٍ من حرية التعبري عن الرأي وحرية االشرتاك يف تظاهرات واعتصامات
سلمية .باملقابل ،فقد حصلت الحريات املتعلقة مببادئ الحكم
الدميقراطي عىل أدىن نسبة يف تقييم الفلسطينيني حول مدى ضامنها؛
إذ أفاد  %54من املستجيبني أن احرتام مبدأ تداول السلطة واحرتام حق
الفائزين يف االنتخابات يف تشكيل السلطة هو غري مضمون يف فلسطني،
مقابل  %40أفادوا ضامن هذا املبدأ .وأفاد  %59أن مبدأ إجراء انتخابات
نيابية دوريّة حرة ونزيهة غري مضمون مقابل  %37أفادوا أنه مضمون.
وكانت نسبة الذين أفادوا أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها
مضمونة يف فلسطني بلغت  %29من املستجيبني مقابل األغلبية بنسبة
 %66أفادوا أن هذه الحرية غري مضمونة يف فلسطني.
وباملقارنة مع نتائج مؤرش عام  ،2012يظهر انخفاض ملحوظ
وجوهري يف نسبة الذين أفادوا ضامن مبادئ الدميقراطية :من حرية
ّ
مقاضاة الحكومة ومؤسساتها ،ومبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة
حرة ونزيهة ،واحرتام مبدأ تداول السلطة .فقد كانت نسبة الذين
أفادوا أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها مضمونة يف فلسطني
 %40يف عام  2012لتنخفض مبعدل  11نقطة مئوية وتصل إىل ما
نسبته  %29يف مؤرش عام  .2014أما عىل صعيد تقييم الفلسطينيني
ملدى ضامن مبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة حرة ونزيهة؛ فقد
انخفضت مبعدل عرش نقاط مئوية؛ أي من  %47نسبة الذين أفادوا
أن هذا املبدأ مضمون يف مؤرش عام  2012إىل  %37يف مؤرش عام
 .2014وانخفضت نسبة الذين أفادوا أن احرتام مبدأ تداول السلطة
مضمون من  %46عام  2012إىل  %40يف عام .2014
باملقابل ،فقد ارتفعت نسبة املستجيبني الذين أفادوا ضامن حرية
االنضامم إىل أحزاب سياسية بفارق ست نقاط مئوية عن عام ،2012
وحرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين مبعدل مثاين نقاط مئوية،
يف حني أن نسبة املستجيبني الذين أفادوا أن حرية الصحافة مضمونة
يف فلسطني ارتفعت مبعدل  11نقطة ،من  %52يف مؤرش عام 2012
لتصل إىل  %63يف مؤرش عام .2014
وعىل الرغم من التقييم شبه اإليجايب بني الفلسطينيني ملدى ضامن
حريّة الرأي يف فلسطني؛ فإن األمر يأيت عىل العكس متا ًما عندما يتعلق
األمر بتقييمهم ملدى حريتهم بانتقاد الحكومة من دون خوف؛ فقد
تم سؤال املستجيبني بشكل مبارش إن كان املواطنون يف فلسطني
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يستطيعون انتقاد الحكومة بحريّة ومن دون خوف .وتشري النتائج إىل
أن أغلبية الفلسطينيني ،وبنسبة  ،%58يعتقدون بأنهم ال يستطيعون
انتقاد الحكومة بحريّة ،مقابل  %38أفادوا أنهم يستطيعون انتقادها
بحريّة .ويظهر ارتفاع طفيف يف نسبة الذين أفــادوا عدم قدرة
املواطنني يف فلسطني عىل انتقاد الحكومة بحريّة باملقارنة بني نتائج
املؤرش يف عامي  2012و.2014
أما املؤرش اآلخر الذي تم استخدامه لقياس مستوى الدميقراطية يف
فلسطني فهو مقياس متد ّرج؛ إذ طُلب من املستجيبني اختيار رقم من
 1إىل  10عىل هذا املقياس لتقييم مستوى الدميقراطية يف فلسطني؛
إذ يعني الرقم  1أن "البلد غري دميقراطي عىل اإلطالق" ،والرقم 10
أن "البلد دميقراطي متا ًما" .وتظهر النتائج أن الفلسطينيني قد قيّموا
مستوى الدميقراطية يف عام  2014مبعدل  4.7نقاط من أصل .10
وهذا يعني أن تصنيف مستوى الدميقراطية يف فلسطني أقل من
معدل النجاح عىل هذا املقياس املتد ّرج ،وهذه النتيجة متقاربة مع
تقييم الفلسطينيني ملدى ضامن الحريات السياسية والعامة ُمجتمعة،
وكذلك مع مؤرش قياس قدرتهم عىل انتقاد الحكومة من دون خوف
التي تم عرضها أعاله ،والتي مل تتعد نصف املستجيبني الذين أفادوا
أن هذه الحريات مضمونة يف فلسطني .وباملقارنة بني نتائج املؤرش
العريب لعام  2014مع نتائج استطالعي  2011و ،2012فإن تقييم
الفلسطينيني ملستوى الدميقراطية يف عام  2014متقارب مع ذلك الذي
قدموه يف عام  ،2011إالّ أن امل ُقارنة تبني بأن مستوى الدميقراطية يف
املناطق الفلسطينية كان يف أدىن مستوياته يف عام  2012بحسب
تقييم الفلسطينيني يف مؤرش هذا العام.

خاتمة
إن أهم النتائج التي أظهرتها استطالعات املؤرش العريب يف فلسطني
يف أعوام  2011و 2012و ،2014أن الرأي العام الفلسطيني ليس
معاديًا للنظام الدميقراطي ،ويدرك ماهية الدميقراطية مبا تشمله من
نظام حكم يضمن الحريات والحقوق السياسية واملدنية ،ومبادئ
املساواة والعدل وتداول السلطة والتعددية السياسية .بل إن الرأي
العام الفلسطيني يعتقد بأن النظام الدميقراطي هو األنسب ليكون
النظام السيايس الحاكم يف فلسطني ،ويفضله عىل غريه من أنظمة
الحكم السياسية األخرى غري الدميقراطية .كام أن الفلسطينيني
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اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى ضامن مجموعة من الحريات السياسية والعامة يف فلسطني بحسب نتائج املؤرش العريب لعامي  2012و2014

إىل أي مدى تعتقد أن الحريات التالية مضمونة يف فلسطني؟
حرية مقاضاة الحكومة
ومؤسساتها
مبادئ
الدميقراطية

مبدأ إجراء انتخابات نيابية
دور ّية حرة ونزيهة
احرتام مبدأ تداول السلطة
حرية االنضامم إىل أحزاب
سياسية

حريّات التجمع
والتنظيم

حرية االنضامم إىل منظامت
مجتمع مدين
حرية االشرتاك يف تظاهرات
واعتصامات سلمية
حرية التعبري عن الرأي

حريّة الرأي
حرية الصحافة

مضمونة مضمونة إىل غري مضمونة غري مضمونة ال أعرف/
إىل ح ٍد ما عىل اإلطالق رفض اإلجابة
ح ٍد ما
بشكل كامل

املجموع
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5
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7
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29
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5
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7
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7
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22
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6
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4
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7
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45

20
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5
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2014
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37
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4
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2012
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5
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2014
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2

100

2012

9
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3
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2014
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2
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9
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4
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تقييم الرأي العام الفلسطيني ملستوى الدميقراطية يف فلسطني بحسب نتائج املؤرش العريب يف أعوامه الثالثة  2011و 2012و2014

يف ّندون املقوالت التي يروجها مناهضو الدميقراطية وتتبناها األنظمة
االستبدادية العربية بلسان شعوبها؛ إذ يؤكد الفلسطينيون أنهم ال
يرون تعارضً ا ما بني النظام الدميقراطي واإلسالم ،بل إن املتدينني
الفلسطينيني هم األكرث تأيي ًدا للنظام الدميقراطي .كام يعارض الرأي
العام الفلسطيني املقوالت السلبية املتعلقة بأداء النظام الدميقراطي
عىل صعيد األداء االقتصادي ،أو يف قدرته عىل حفظ النظام العام ،أو
وفضل عن ذلك ،يرفض الفلسطينيني
ً
يف تسيري الشؤون العامة للبالد.
بصورة قطعية مقايضة الدميقراطية بحفظ األمن واألمان؛ فقد عارض
 %85من الرأي العام الفلسطيني مقولة مفادها أنه "من أجل الحفاظ
املس بحقوق اإلنسان يف فلسطني".
عىل األمن ،فمن املربر التعدّ ي أو ّ
وقــد أظهرت النتائج أن املشكلة تكمن يف املامرسة الفعلية
للدميقراطية؛ فمن ناحية انقسم الرأي العام للفلسطينيني حول مدى
قدرتهم عىل مامرسة الدميقراطية وذلك حول مقولة أن "مجتمعنا غري
مه ّيأ ملامرسة النظام الدميقراطي" .ومن ناحية أخرى ،فإن نصف الرأي
العام الفلسطيني فقط يقبل حكم حزب سيايس ال يتفق مع أفكاره
وبرنامجه يف حال حصوله ،يف انتخابات حرة ونزيهة ،عىل عدد أصوات
يؤهله للحكم .إن هذه النتائج مرتبطة بشكلٍ أسايس بعدم وجود
تجارب سابقة يف مجال املامرسة الدميقراطية والتعددية السياسية
وتداول السلطة ،باإلضافة إىل أن الفلسطينيني يعيشون يف ظل حكم

غري دميقراطي مل يحصل عىل تقييم إيجايب من املستجيبني ملستوى
الدميقراطية يف مناطق حكمه؛ إذ جاء تقييمهم أقل من معدل النجاح
بنسب مل تتعد النصف .إن غياب تجارب دميقراط ّية سابقة يعزز
ٍ
مخاوف الشعوب من القبول باآلخر ،لذا فمن املتوقع ظهور نسبة
تعارض هذا املبدأ من أساسه .إالّ أن النتائج أظهرت أن الفلسطينيني
هم أكرث قبولً لهذا املبدأ يف حال كان الحزب إسالميًا ،وأكرث معارضة
ثلثي
يف حالة األحزاب غري اإلسالمية (العلامنية) .فقد وافق أكرث من ّ
الفلسطينيني عىل استالم حزب سيايس إسالمي للسلطة يف فلسطني،
مقابل موافقة نحو الثلث الستالم حزب سيايس غري إسالمي للسلطة.
ومن املهم اإلشارة إىل أن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو استالم
عم شهدته فلسطني يف
حزب سيايس إسالمي للسلطة تختلف متا ًما ّ
عام  2006بعد فوز حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" يف االنتخابات
الترشيعية الفلسطينية وما واجهته من معارضة شديدة من لدن
النخب السياسية األخرى الستالمها للسلطة؛ مبعنى أن االنقالب عىل
مبادئ الدميقراطية  -وبهذه الحالة مبدأ التداول عىل السلطة من
مرتسخ لدى السلطة الحاكمة ونخبها
خالل انتخابات دميقراطية ّ -
وداعميها من مناهيض أي تحول دميقراطي يف فلسطني عىل النقيض
متا ًما مام يظهره الشعب الفلسطيني املؤيد للنظام الدميقراطي
مببادئه والحقوق والحريات املرتبطة به.

