
 91نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم  

الفلسطينية، النظرة  -العمليات العسكرية المسلحة، السلطة الفلسطينية، العالقات األردنية 

 المستقبلية، المفاوضات، االنتخابات،الوضع االقتصادي

 9111أيلول  -آب 

 

  (قبل الرتجيح االحصائي)توزيع العينة (: 1)جدول رقم 

 % العمر % العمل % اللواء

 2102 22 - 51 906 عمال 5.01 نابلس

 5906 29 - 22 101 حرفيون 602 طولكرم

 5202 .2 - 22 2501 ربات بيوت .10 جنني

 5209 21 - 25 205 متخصصون 502 أرحيا

 5202 2. - 29 5.09 موظفون 101 رام اهلل

 602 .1 - 2. 109 جتار 5502 اخلليل

 .60 فما فوق 15 5.01 طالب 101 بيت حلم

 % مكان السكن 202 مزارعون 201 القدس

 2606 من سكان املدن .50 متقاعدون 101 غزة الشمال

 509. من سكان القرى والبلدات 5.06 بال عمل 5205 غزة العربية

 5101 من سكان املخيمات % التحصيل العلمي 5209 غزة الوسط

 % الديانة 2209 لغاية املرحلة االلزامية 101 غزة اجلنوب

 6106 مسلم .220 ثانوي % املنطقة 



 05. مسيحي 5902 معهد 9202 الضفة الغربية

 % وضع االقامة 2202 شهادة جامعية 2202 قطاع غزة

 .0.. الجيء % اجلنس % احلالة االجتماعية

 1109 غري الجيء 602. من الذكور 2205 أعزب

     1.02 من االناث .9.0 متزوج

         201 أرمل أو مطلق

ميدانيا مت تدريبهم يف ورشات عمل هلذا االستطالع وعملوا من خالل قام خمسة وسبعون باحثا : جمع وتحليل البيانات -جـ
استمارات للفريق وذلك من أجل  5كما ومت توزيع االستبانات على فرق العمل مبعدل . جمموعات يشرف عليها باحثون أكفياء

ليل، حيث مكن من أجل التدقيق والتح SPSSكذلك فقد مت استخدام برنامج حاسوب إحصائي . ضمان مقابالت دقيقة
 . الباحثني من استثناء إجابات غري ممكنة

 النتائج . 5

 ين حصول سالم دائم بين الفلسطينيين واالسرائيليين؟ /هل تتوقع. 1

ومل يكن هناك فرق كبري يف هذا . بأهنم ال يتوقعون حصول سالم دائم مع االسرائيليني%( 5..5)صرح غالبية الفلسطينيني 
ولكن الفروق تظهر مع التعليم حيث أن األكثر تعليما هم األقل توقعا لدوام السالم بني . ية وقطاع غزةالصدد بني الضفة الغرب

 (.2أنظر جدول رقم . )الطرفني

 هل تتوقع امكانية حصول سالم دائم مع اسرائيل حسب التعليم(: 2)جدول رقم 

  

  

 نعم

% 

 اىل حد كبري

% 

 اىل حد ما

% 

 ال 

% 

 ال أعرف

% 

 902 1502 .5.0 .10 2201 أمي

 02. 1202 5.02 102 2905 لغاية املرحلة االلزمية



 106 .950 5502 .20 5209 توجيهي

 .20 9902 5902 201 5.09 معهد

 .10 9101 .510 205 105 بكالوريوس

 (3انظر جدول رقم . )وكان من املالحظ ان سكان املخيمات هم األقل توقعا حلصول سالم دائم بني الفلسطينيني واالسرائيليني

 هل تتوقع حصول سالم دائم حسب مكان السكن(: 3)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ال  %اىل حد ما  %اىل حد كبري  %نعم   

 .20 1906 .520 .10 5105 مدينة

 209 1101 5902 -- 2501 بلدة

 06 1106 .520 206 5606 قرية

 02. 9902 601 05. .560 خميم

وقد يكون هلذا عالقة بالتعليم حيث ( 4انظر جدول رقم )وكذلك فإن الرجال أقل توقعا لدوام السالم مع اسرائيل من النساء، 
 .أن نسبة أكرب من الرجال يف العينة حاصلون على شهادات جامعية

 هل تتوقع حصول سالم دائم حسب اجلنس(: 4)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ال  %الى حد ما  %الى حد كبير  %نعم   

 02. .910 5501 .20 5109 ذكر

 109 .1.0 5206 105 .220 أنثى

  

وتظهر النتائج أيضا أن هناك عالقة بني التعاطف السياسي والنظرة ملوضوع دوام السالم حيث أن مؤيدي فتح هم أكثر من 
 (5انظر جدول رقم . )غريهم توقعا لدوام السالم



 هل تتوقع حصول سالم دائم حسب التعاطف السياسي(: 5)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ال  %الى حد ما  %الى حد كبير  %نعم   

 209 2602 05. 205 5506 محاس

 02. .60. .560 102 2501 فتح

 -- .1.0 -- .0. .590 اجلهاد االسالمي

 .20 2609 5.02 -- 05. اجلبهة الشعبية

 02. 2902 209 201 602 مستقلون اسالميون

 602 1201 2501 -- .510 مستقلون وطنيون

 -- 1106 -- -- 5505 غري ذلك

 -- .0.. .2.0 .2.0 .2.0 ال أحد

 102 1905 .60 02. 2509 بال توجه سياسي

 هل يسير المجتمع الفلسطيني باالتجاه الصحيح؟ . 2
بأن اجملتمع ال %( ...2)عربت نسبة كبرية من الفلسطينيني عن عدم رضاهم عن االجتاه الذي يسري به اجملتمع الفلسطيين حيث صرح 

ويزيد . بينما صرح الثلث بأن اجملتمع يسري باالجتاه الصحيح. بأن التوجه صحيح اىل حد ما%( 2..2)يسري باالجتاه الصحيح وقال 
 (2انظر جدول رقم . )الزيادة يف العمر حيث أن الفئات الشابة أقل اعتقادا بصحة املسارالشعور بصحة املسار مع 

 االعتقاد بصحة املسار الفلسطيين حسب العمر(: 2)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ال  %الى حد ما  %الى حد كبير  %نعم   

 102 2.02 2105 202 2101 سنه 22 - 51

 .10 2201 2205 02. 2602 سنه 29 - 22

 .0. .210 2202 209 2602 سنه .2 - 22



 .0. 2102 2909 .20 .250 سنه 21 - 25

 906 2202 2109 109 2102 سنه 2. - 29

 .10 5102 .220 202 01.. سنه .1 - 2.

 202 5902 2.06 01. 502. سنه فما فوق 15

 (.وجدول رقم  7انظر جدول رقم . )ويقل االعتقاد بصحة املسار الفلسطيين مع الزيادة يف التعليم وبني الالجئني وسكان املخيمات

 االعتقاد بصحة املسار الفلسطيين حسب التعليم(: 7)جدول رقم 

 %الى حد كبير  %نعم   
الى حد ما 

% 
 %ال أعرف  %ال 

 5201 5902 2201 201 2201 أمي

 02. 2105 2502 106 209. لغاية املرحلة االلزامية

 .0. 2.02 2602 201 2609 توجيهي

 01. 2501 2601 105 2101 معهد

 105 2.09 2606 .10 5902 بكالوريوس

 االعتقاد بصحة املسار الفلسطيين حسب وضع اللجوء(: .)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ال  %الى حد ما  %الى حد كبير  %نعم   

 01. 2502 2.02 102 .210 الجىء

 902 2906 .220 201 .290 غري الجىء



 السلطة الفلسطينية وحق االنسان في التعبير عن الرأي. 3
من املبحوثني بأنه على السلطة %( 2.)مل يكن هناك خالف بني الفلسطينيني حول هذا املوضوع حيث صرح أكثر من 

 .الفلسطينية أن تضمن حق االنسان يف التعبري عن الرأي

 النظرة المستقبلية
%( ...2)فة الغربية وقطاع غزة بأهنم متفائلون من املستقبل، بينما صرح حوايل من فلسطينيي الض%( 5..4)صرح حوايل 

ومن اجلدير بالذكر أنه مل تتغري هذه النتائج منذ . بالنسبة هلذا املوضوع" غري متأكدين"بأهنم %( 21.7)بأهنم متشائمون وقال 
بني محلة البكالوريوس باملقارنة مع %( 35) وتنخفض نسبة التفاؤل بني املتعلمني بشكل كبري حيث تصل. 5..1شهر آذار 

 (.انظر جدول رقم . )بني األميني%( 22)

 النظرة املستقبلية حسب التعليم(: .)جدول رقم 

 %غير متأكد  %متشائم  %متفائل   

 5902 2201 9502 أمي

 .590 2905 1201 لغاية املرحلة االلزامية

 2.02 2202 .10. توجيهي

 2201 2202 2106 معهد

 2906 2202 .210 بكالوريوس

 (11انظر جدول رقم . )وكذلك فإن نسبة التفاؤل أقل بكثري من املعدل بني املتخصصني

 النظرة املستقبلية حسب املهنة(: 11)جدول رقم 

 %غير متأكد  %متشائم  %متفائل   

 2106 2102 .210 طالب

 5606 .210 105. عمال

 2201 2502 .110 ربات بيوت



 2.02 2.01 102. موظفون

 5101 2906 1.01 جتار

 5206 2506 1102 مزارعون

 5102 2505 1202 مهنيون

 .2.0 2201 .120 عاطلون عن العمل

 .520 .20. 209. متقاعدون

 .220 1905 2501 متخصصون

 االوضاع االقتصادية
وقد أظهرت . من الفلسطينيني بأن اوضاعهم االقتصادية قد ساءت بعد عملية السالم وتطبيق احلكم الذايت%( 43)يشعر 

من سكان غزة بأن أوضاعهم قد ساءت %( 57)النتائج أن الوضع يف قطاع غزة أسوأ بكثري من الضفة الغربية، حيث صرح 
وقد زاد الشعور بأن االوضاع االقتصادية قد ساءت يف . الغالبية بأي تغيري يف الضفة الغربية حيث مل تشعر%( 32)باملقارنة مع 

 (11انظر جدول رقم . )مناطق غزة املختلفة وخصوصا جنوب غزة، وكذلك يف أرحيا واخلليل

 النظرة لألوضاع االقتصادية حسب املنطقة(: 11)جدول رقم 

 %ال أعرف  %كما هي  %أسوأ  %أفضل   

 06. .1.0 2.05 5.09 نابلس

 502 1502 205. 101 طولكرم

 506 1902 2202 605 جنني

 -- 2201 2202 -- أرحيا

 205 .160 .210 5.01 رام اهلل

 .50 2105 602. 5502 اخلليل

 06. 1.01 2106 .60 بيت حلم



 -- 2602 .520 201 القدس

 106 2501 102. 5205 غزة الشمال

 .0. 2602 .160 5.01 غزة املدينة

 509 2.02 1.05 609 غزة الوسط

 .20 5606 2.02 206 غزة اجلنوب

انظر جدول . )أظهرت النتائج أيضا أن األقل تعليما هم األكثر شعورا بسوء األوضاع االقتصادية من بني اجملموعات التعليمية
 (12رقم 

 النظرة لألوضاع االقتصادية حسب التعليم(: 12)جدول رقم 

 %ال أعرف  %كما هي  %أسوأ  %أفضل   

 201 .0.. 201. 5202 أمي

 02. 2106 1.02 602 لغاية املرحلة االلزامية

 02. 1.01 501. 205 توجيهي

 .20 601. .210 5205 معهد

 205 902. 2202 .520 بكالوريوس

 العالقة المستقبلية مع االردن 
وقد الحظنا حاليا زيادة . االردن وفلسطني: من املشاركني يف االستطالع بأهنم يؤيدون دولتني مستقلتني %( 21)صرح حوايل 

%(. 37)وأصبح اآلن %( .2)حيث كان التأييد يف شهر آذار ( سواء كونفدرالية أو اندماجية)يف تأييد الوحدة مع االردن 
وقد زاد التأييد بشكل من اشكال الوحدة مع االردن %(. 32)ويف غزة حوايل %( 41) وبلغ التأييد للوحدة يف الضفة الغربية

ومل تزد نسبة التأييد للوحدة يف منطقة اخلليل عن %(. 45)ونابلس %( 52)، وجنني %(52)يف منطقة بيت حلم حيث وصل 
 (13انظر جدول رقم . )املعدل العام للضفة الغربية

 



 بلية مع األردن حسب املنطقةالعالقة املستق(: 13)جدول رقم 

 %أخرى  %كونفدرالية  %وحدة كاملة  %دولتين مستقلتين   

 202 .2.0 2.06 .120 نابلس

 502 5602 5101 9.02 طولكرم

 09. 2101 2206 202. جنني

 -- 5109 5902 9102 أرحيا

 06. 5202 .510 9202 رام اهلل

 -- 5502 2202 9.09 اخلليل

 .20 .220 5101 202. بيت حلم

 .50 2205 209 9106 القدس

 -- 5.02 5.02 2502 غزة الشمال

 -- .250 5202 9101 غزة املدينة

 502 5906 5106 9101 غزة الوسط

 06. .220 .20 9102 غزة اجلنوب

 (14انظر جدول رقم . )ويزيد التأييد للوحدة مع األردن بني اجملموعات األقل تعليما

 العالقة املستقبلية مع األردن حسب التعليم(: 14)جدول رقم 

 %أخرى  %كونفدرالية  %وحدة كاملة  %دولتين مستقلتين   

 502 .560 2605 1.09 أمي

 02. 5106 2.01 9206 لغاية املرحلة االلزامية



 201 2502 5105 9505 توجيهي

 -- 2.02 5.02 9101 معهد

 501 2901 602 9202 بكالوريوس

 المفاوضات مع اسرائيل . 7
وتزداد املعارضة الستمرار %( . 21)االسرائيلية وعارض ذلك حوايل  -استمرار املفاوضات الفلسطينية %( 71)أيد حوايل 

 (15انظر جدول رقم . )املفاوضات بني الفئات الشابة

 املوقف من املفاوضات حسب العمر(: 15)جدول رقم 

 %غير متأكد  %ال  %نعم   

 5506 2201 9.01 سنه 22 - 51

 5502 2205 9202 سنه 29 - 22

 102 2.02 9102 سنه .2 - 22

 5.01 5202 2201 سنه 21 - 25

 5.06 .5.0 2.02 سنه 2. - 29

 5509 5.01 2905 سنه .1 - 2.

 601 102 2102 سنه فما فوق 15

 (12انظر جدول رقم . )وكذلك فإننا جند أن الفئات املتعلمة أقل تأييدا الستمرار املفاوضات 

 املوقف من املفاوضات حسب التعليم(: 12)جدول رقم 

 %غير متأكد  %ال  %نعم   

 5502 .510 2201 أمي



 601 5.02 2101 لغاية املرحلة االلزامية

 5.01 2.09 9109 توجيهي

 5.05 2.02 .960 معهد

 5502 .210 9201 بكالوريوس

 

 اداء السلطة الفلسطينية  -8
بأن هذا األداء جيد، ووضعت النسبة %( .2)من الفلسطينيني أداء السلطة على أنه ممتاز، بينما صرح %( 11)قيم حوايل 

حيث صرحوا بأن أداء %( .1)هلذا األداء حوايل  األكرب أداء السلطة يف معدل متوسط بينما وصلت نسبة الذين نظروا سلبيا
بينما يف القطاع وصلت % 41يف الضفة الغربية اىل ( ممتاز أو جيد)ووصلت نسبة التقييم االجيايب . السلطة ضعيف أو سيء

 (17م انظر جدول رق. )وكان التقييم السليب ألداء السلطة ظاهرا بشكل أكرب يف مناطق أرحيا ومشال غزة وجنوهبا%(. 37)

 تقييم اداء السلطة حسب املنطقة(: 17)جدول رقم 

جيد  %ممتاز   
% 

 %ال أعرف  %ضعيف  %مقبول  %متوسط 

 5.01 02. 5205 2.02 2902 202 نابلس

 201 609 5201 .2.0 2.02 5101 طولكرم

 201 206 101 .2.0 2206 5106 جنين

 -- 5902 5109 05.. 2105 -- أريحا

 .10 205 5101 2105 2.02 .5.0 رام اهلل

 5902 .90 5.02 .210 2505 201 الخليل

 5501 102 5509 2601 2.01 206 بيت لحم

 5601 .10 906 2205 2601 109 القدس



 106 06. 5505 1.02 2.01 .0. غزة الشمال

 02. 909 5102 2201 2201 5.01 غزة المدينة

 .0. 202 5509 2901 .220 .520 غزة الوسط

 .10 06. .60 206. 2202 .10 غزة الجنوب

. عاما هم األقل إقتناعا بآداء السلطة الفلسطينية باملقارنة مع اجملموعات العمرية األخرى 31 - 23إن اجملموعة العمرية من 
 (.1انظر جدول رقم )

 تقييم آداء السلطة حسب العمر(: .1)جدول رقم 

 %ال أعرف  %ضعيف  %مقبول  %متوسط  %جيد  %ممتاز   

 106 201 .520 2201 .250 102 سنه 22 - 88

 02. 102 5102 2606 2506 .5.0 سنه 22 - 22

 902 601 5205 2602 .290 102 سنه 23 - 22

 602 206 102 2106 2202 .90 سنه 23 - 28

 5.06 109 5.02 2201 2909 5.05 سنه 22 - 22

 501 902 .520 2201 2901 5602 سنه 33 - 22

 5202 102 5202 .220 2206 5101 سنه فما فوق 38

 (.1انظر جدول رقم . )وكذلك فإن األكثر تعليما مييلون لتقييم آداء السلطة بشكل سليب أكثر من غريهم 

 تقييم آداء السلطة حسب التعليم(: .1)جدول رقم 

ممتاز   
% 

 %ال أعرف  %سيىء  %مقبول  %متوسط  %جيد 



 5202 .10 201 .210 2201 .510 أمي

 906 02. 5501 2106 2101 .510 لغاية المرحلة االلزامية

 102 901 5201 2.01 2109 .10 توجيهي

 01. 109 5.05 06.. 2202 909 معهد

 905 602 .510 .2.0 2201 902 بكالوريوس

 العمليات المسلحة -9

 األهداف المدنية -أ
%( 74)، حيث صرح حوايل %(.1)نسبة ( .1.4داخل )مل يتجاوز التأييد للعمليات املسلحة ضد أهداف مدنية اسرائيلية 

ويقل التأييد هلذه العمليات مع . ومل يكن هناك اختالف كبري بني الضفة والقطاع بالنسبة هلذا املوضوع. بأهنم ضد هذه العمليات
وتزيد النسبة بني محلة الشهادات . عاما 43بني الذين تزيد أعمارهم عن %( 11)هلا العمر حيث ال تتجاوز نسبة املؤيدين 

 (21انظر جدول رقم %(. )31)وكذلك بني الطالب %( 24)اجلامعية لتصل اىل 
 األهداف العسكرية  -ب

ويزداد التأييد . سكانالعمليات املسلحة ضد أهداف عسكرية اسرائيلية وعارضها حوايل ربع ال%( .2)أيد غالبية الفلسطينيني 
 .هلذه العمليات يف املخيمات وبني املتعلمني والطالب

 أهداف المستوطنين -جـ
وجاءت نسبة %(. 24)العمليات املسلحة ضد أهداف املستوطنني بينما عارضها حوايل %( 71)أيدت الغالبية العظمى 

 .التأييد هلذه العمليات يف الضفة أكرب من قطاع غزة

 املوقف من العمليات املسلحة حسب التعليم والعمر واجلنس والوظيفة (:21)جدول رقم 

 أهداف مستوطنين أهداف عسكرية أهداف مدنية  

 يؤيد التعليم

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 902 2201 9101 5502 2201 9902 .10 2201 2201 أمي



لغاية المرحلة 
 االلزامية

5202 1.0. 906 1602 220. 101 9502 2202 109 

 902 5602 2.02 202 2501 2.01 102 2.02 2501 توجيهي

 109 2.02 2202 109 5102 2202 205 2201 5102 معهد

 5.01 .510 2.02 .5.0 5205 2901 5.01 9109 2209 بكالوريوس

 أهداف مستوطنين أهداف عسكرية أهداف مدنية  

 يؤيد العمر

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 .10 2102 9902 902 .2.0 9106 5502 9909 2202 سنه 22 - 51

 .10 5601 2102 909 5601 2201 .90 9202 2902 سنه 29 - 22

 502 .250 2202 909 5101 2.02 .90 2201 5102 سنه .2 - 22

 .10 2506 2.05 5.05 .250 9.06 5505 2509 5202 سنه 21 - 25

 106 .220 9205 609 2601 9.06 202 2901 5905 سنه 2. - 29

 202 2101 9201 5509 .210 .9.0 102 1.05 5.09 سنه .1 - 2.

سنه فما  15
 فوق

550. 1902 202 9101 290. 105 9206 2102 201 

 أهداف مستوطنين أهداف عسكرية أهداف مدنية  

 يؤيد الجنس

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 905 2506 .220 109 2101 9101 202 2102 5202 ذكر



 902 2901 9901 102 2501 9601 .10 2202 .560 أنثى

 أهداف مستوطنين أهداف عسكرية أهداف مدنية  

 يؤيد المهن 

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 يؤيد

% 

 يعارض

% 

 ال رأي

% 

 609 .510 .210 602 .550 2602 .520 1102 2609 طالب

 209 2102 9102 .550 2209 .190 901 .210 5102 حرفيون

ربات 
 بيوت

5201 2.05 10. 9901 2.0. 609 9.0. 2106 205 

 909 5102 2105 5.09 .2.0 .960 902 2.02 5605 عمال

 االنتخابات 11
وكذلك فأن أغلبية . من الفلسطينيني االنتخابات العامة كطريقة مفضلة الختيار أعضاء اجمللس الفلسطيين%( 2.)أيد 

أما بالنسبة للمشاركة فإن . ويزداد التأييد لالنتخابات مع زيادة التعليم. أبدت رغبتها يف املشاركة يف االنتخابات املقبلة%( 74)
 .ت البيوت واملتخصصنيأقل اجملموعات رغبة يف ذلك ربا

 إنتخاب رئيس السلطة -11
وحصل . حصل ياسر عرفات على غالبية األصوات، وتاله يف نتائج االستطالع أمحد ياسني وحيدر عبدالشايف وجورج حبش

أنظر )اع بينما جند أن التأييد لباقي املرشحني أعلى يف الضفة من القط. عرفات على أصوات أكثر يف قطاع غزة من الضفة الغربية
 (.21جدول رقم 

 "نظرة مقارنة"انتخاب رئيس السلطة (: 21)جدول رقم 

 ياسر عرفات  

% 

 أحمد ياسين

% 

 حيدر عبدالشافي

% 

 جورج حبش

% 

 آخرون

% 

 .2.4 941 146 5642 42.. 4./2تشرين 



 5142 141 149 .514 141.  4./1كانون 

 .514 249 .5.4 5.49 .124 5./شبــــاط 

 5642 242 249 5241 1941 5./ آذار 

 2.42 .4. .14 5546 .114 5./ أيــــــار 

 2142 246 249 .524 .64. 5./ متــــوز 

 5209 02. 202 5202 1202 5./ آب 

 التعاطف السياسي  -12
. يف قطاع غزة%( 13)هناك ثبات يف شعبية حركة فتح يف األشهر األخرية باملقارنة مع شهر متوز حيث كانت قد إخنفضت نسبة تأييدها 

ويف املقابل نالحظ ارتفاع يف شعبية حركة محاس . من القطاع( ولو بقليل)ومن امللفت للنظر ان تكون نسبة التأييد للحركة يف الضفة أكثر 
ومل يطرأ أي تغيري على شعبية االجتاهات السياسية الوطنية %(. .1)واصبحت اآلن %( 12)لقطاع حيث كانت يف متوز وخصوصا يف ا

وجاء أقل التأييد . من األصوات%( 7)اليت حتصل مبجموعها على أقل من ( اجلبهتني الشعبية والدميقراطية وفدا وحزب الشعب)االخرى 
 (.22جدول رقم  أنظر)لفتح يف مناطق بيت حلم والقدس 

 *التعاطف السياسي حسب املناطق (: 22)جدول رقم 

 حماس المناطق

% 

 الشعبية

% 

 فتح 

% 

الجهاد 
 %االسالمي

مستقلون 
اسالميون 

% 

مستقلون 
 %وطنيون 

 آخرون

% 

 ال أحد

% 

 5505 509 .0. 202 509 .120 .20 5209 نابلس

 906 202 209 5.01 501 501. 101 5605 طولكرم

 102 202 202 601 202 .10. 205 5206 جنين 

 2902 .50 206 109 506 .50. 101 5.01 رام اهلل

 5206 01. 01. 209 202 206. 01. .520 الخليل



 .510 -- 5.01 202 206 .2.0 101 5106 بيت لحم 

 .510 505 .520 206 .20 2602 902 109 القدس

 501 -- 09. .510 205 202. 09. 5101 غزة الشمال

 5101 09. 101 5201 506 2101 502 2202 غزة المدينة

 5905 -- 06. 5.01 502 501. 901 5206 غزة الوسط

 2102 501 01. 209 501 101. .20 905 غزة الجنوب

ال يشمل هذا اجلدول على حزب الشعب وفدا واجلبهة الدميقراطية وذلك بسبب صغر حجم العينة هلذه االجتاهات، وكذلك ال *
 %.111يشمل على أرحيا لنفس السبب مما يؤدي ألن ال يصل اجملموع أفقيا أو عموديا اىل 

 . يف حالة العينات صغرية احلجم كما هو احلال يف هذا اجلدول% 3نسبة اخلطأ تزيد عن ** 

 نتائج استطالع للرأي العام
 1995أيلول  -آب 

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 أتوقع حصول سالم دائم بين الفلسطينيين واالسرائيليين-8

 %5609 %5106 %5605  نعم -5

 %.90 %.20 %05. اىل حد كبري -2

 %5.06 %5202 %.520 اىل حد ما -2

 %.110 %9.02 %1601 ال -.

 %105 %02. %06. ال أعرف -1

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 بشكل عام، إن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الصحيح-2



 %.290 %2902 %2209 نعم -5

 %902 %202 %.0. اىل حد كبري -2

 %.2.0 %2209 %2109 اىل حد ما -2

 %.220 %2901 %2106 ال -.

 %.0. %.90 %101 ال أعرف -1

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 على السلطة الفلسطينية ضمان حق االنسان في التعبير عن الرأي-2

 %.920 %.190 %1102 أوافق بشدة -5

 %2105 %2601 %2105 أوافق -2

 %.50 %205 %501 ال أوافق -2

 %02. %02. %09. ال أوافق أبدا -.

 %502 %.50 %502 ال أعرف -1

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :األردنية المستقبلية، فإنني أؤيد قيام  -بالنسبة للعالقة الفلسطينية - 2

 %.920 %1105 %9502 فلسطني واالردن:دولتني مستقلتني -5

وحدة اندماجية كاملة بني األردن -2
 وفلسطني

5202% 5602% 520.% 

 %5106 %2.06 %2.02 كونفدرالية بني األردن وفلسطني -2

 %02. %502 %.50 غري ذلك -.



 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

االسرائيلية، هل أنت -بالنظر للظروف االقتصادية والسياسية التي تمر بها البالد، والمفاوضات الفلسطينية- 3
 متفائل أم متشائم من المستقبل ؟

 %601. %.60. %601. متفائل -5

 %2902 %2.02 %2101 متشائم -2

 %2.02 %.2.0 %2502 غري متأكد -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 هل تؤيد استمرار المفاوضات السلمية الحالية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ؟- 2

 %2205 %9602 %2.09 نعم -5

 %5106 %.2.0 %5101 ال -2

 %.550 %.5.0 %5.09 غري متأكد -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :، فانني(84داخل )بالنسبة للعمليات المسلحة ضد أهداف مدنية اسرائيلية  -2

 %5609 %5209 %5102 أؤيدها -5

 %2202 %2.06 %2206 أعارضها -2

 %102 %201 %201 ال رأي -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :بالنسبة للعمليات المسلحة ضد أهداف عسكرية اسرائيلية فإنني  -8

 %9602 %9902 %9209 أؤيدها -5



 %2.09 %2202 %2202 أعارضها -2

 %902 %5.05 %102 ال رأي -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :بالنسبة للعمليات المسلحة ضد مستوطنين، فانني -9

 %9101 %2502 %9602 أؤيدها -5

 %2205 %2201 %2.02 أعارضها -2

 %205 %.90 %901 ال رأي -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربيةوغزة  

 :بعد عملية السالم وتطبيق الحكم الذاتي في غزة وأريحا فإن أوضاعي االقتصادية ومستواي المعيشي أصبح  -83

 %5.01 %602 %601 أفضل -5

 %.120 %2106 %201. أسوأ -2

 %.2.0 %1202 %102. كما هو -2

 %501 %502 %501 ال أعرف -.

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 ما هو تقييمك ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية ؟ -88

 %5502 %5.05 %5.01 ممتاز -5

 %.210 %2609 %2105 جيد -2

 %.260 %.220 %2102 متوسط -2

 %5209 %5501 %5201 ضعيف -.



 %101 %902 %905 سيء -1

 %06. %602 %209 ال أعرف -9

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :لو جرت انتخابات مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية، وترشح التالية اسماؤهم فإنك ستختار  -82

 %5.01 %5102 %5202 أمحد ياسني -5

 %.160 %1.02 %1202 ياسر عرفات -2

 %102 %101 %202 حيدر عبدالشايف -2

 %209 %01. %02. جورج حبش -.

 %5901 %5109 %5209 غري ذلك -1

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 :برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية  -82

 %109 %602 %.60 ف.ت.تعيينات من قبل م -5

 %.0. %202 %201 تعيينات من قبل احلركات والتنظيمات -2

 %.190 %1902 %1902 انتخابات سياسية عامة -2

 %.50 %202 %506 غري ذلك -.

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي؟ -82

 %2502 %2102 %2.05 نعم -5

 %.590 %5102 %.590 ال -2



 %.520 %109 %606 غري متأكد -2

 غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وغزة  

 أي من الفصائل التالية تؤيد -83

 %.510 %5109 %5909 محاس -5

 %501. %206. %202. فتح -2

 %502 %202 %209 اجلهاد االسالمي -2

 %02. %05. %02. اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني -.

 %02. %02. %09. فدا -1

 %02. %02. %09. حزب الشعب الفلسطيين -9

 %.0. %01. %02. اجلبهة الدميقراطية -2

 %5505 %101 %.60 مستقلون اسالميون -1

 %.10 %905 %101 مستقلون وطنيون -6

 %5905 %5.09 %5102 ال أحد/بال توجه سياسي-.5

 %09. %202 %505 غري ذلك -55

 


