
 (8)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
 االنتخابات الفلسطينية والمشاركة النسائية ومواضيع أخرى

 9111 -نيسان  -91

  المقدمة
قامت وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإجراء االستطالع الشهري الثامن للرأي العام 

ويأيت هذا االستطالع . ملستوطنات االسرائيلية والالجئني الفلسطينينيالفلسطيين حول مواضيع االنتخابات ومشاركة النساء فيها، وكذلك ا
ضمن االستطالعات الشهرية اليت يقوم هبا مركز البحوث وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ الشعب الفلسطيين وتسجيل ردود فعل أفراد 

إن هذه . ستطالع وحتليلها باللغتني العربية واالجنليزيةوعلى الدوام، جيري نشر نتائج اال. اجملتمع على األحداث السياسية املتعاقبة
وتعطي االستطالعات متثل منبعاً حيوياً يزود الباحثني وصناع القرار وأفراد اجملتمع الفلسطيين مبا حيتاجونه من معلومات احصائية وحتليلية، 

كز البحوث والدراسات الفلسطينية ال يتبىن أو يعلن أو يلتزم بأية ونود التنبيه هنا إىل أن مر . الفرصة لكل أفراد اجملتمع إلبداء آرائهم حبرية
ته مواقف سياسية وينحصر إلتزامه يف تقدمي إسهام علمي أكادميي، والقيام بالتحليل والدراسة العلمية املوضوعية ويف نشر مجيع نتائج دراسا

 .وأحباثه

 خلفية
وذلك خالل شهر حافل باألحداث السياسية وعلى ( يوم الثالثاء) 1991/نيسان/19مت إجراء املقابالت املتعلقة هبذا االستطالع بتاريخ 

 :ومن ضمن هذه األحداث ما يلي . مجيع املستويات

ففي هناية شهر آذار مت التوصل يف القاهرة التفاق . كانت هناك تصرحيات متضاربة حول تقدم املفاوضات الفلسطينية االسرائيلية أواًل،
يف حني أكد أعضاء أخرون يف . وبعد فرتة قصرية من ذلك صرح السيد ياسر عبدربه أن املفاوضات حتتضر. يدعو لتسريع املفاوضات

وبرغم تأجيل تنفيذ اتفاق اعالن املبادىء، . يلي أن املفاوضات يف تقدم وأن هناك اتفاقية متوقعة يف وقت قريبالوفدين الفلسطيين واالسرائ
ويف نفس الوقت فقد عاد اىل أرض الوطن جمموعة من املبعدين . إال أنه مت اخالء بعض مواقع اجليش والشرطة االسرائيلية من غزة وأرحيا

وكذلك، فقد كانت هناك أنباء عن قرب قدوم الشرطة الفلسطينية وحضور . 1991/نيسان/5ريخ الفلسطينيني، وصل مخسون منهم بتا
 .بعض قياداهتا اىل األراضي احملتلة

متت العملية األوىل بتاريخ . قامت حركة محاس بتبين جمموعة من العمليات العسكرية ضد مواقع اسرائيلية داخل اخلط األخضر ثانياً،
نيسان بفرض نظام /8وعلى أثر احلادث، قامت السلطة االسرائيلية وبتاريخ . اسرائيليني وجرح العشرات 8 نيسان وأدت اىل مقتل/6

وأدى هذا اىل زيادة التدهور يف . االغالق العسكري على األراضي احملتلة، حيث مل يسمح ألي من العمال الفلسطينيني بالتوجه للعمل
وبرغم الطوق إال أن العمليات العسكرية استمرت، فبتاريخ . فوف الطبقة العاملةاألوضاع االقتصادية املرتدية وخصوصاً بني ص

وقد كانت قوات . قام أحد مؤيدي محاس بتفجري باص اسرائيلي يف مدينة اخلضرية مما أدى اىل مقتل ستة اسرائيليني 11/1/1991
وكذلك وجه رئيس الوزراء االسرائيلي . د االسالمياالحتالل قد بدأت محلة اعتقاالت مكثفة ضد نشطاء ومؤيدي حركيت محاس واجلها

 .حلركة محاس، الشيء الذي نفته السلطات األردنية" احتضاهنا"اسحق رابني هتديداً للحكومة األردنية بسبب 
فة، وكذلك دعت الفصائل املختل. أما على املستوى الفلسطيين، فقد دار احلديث عن بداية التنسيق بني حركيت محاس وفتح ثالثاً،



ويف نفس الوقت سقطت جمموعة جديدة من الشهداء واجلرحى . وخصوصاً محاس، للحوار والوحدة الوطنية واستخدام األساليب الدميقراطية
على أيدي اجليش االسرائيلي واملستوطنني، ومن هؤالء الشهداء السيدة فاطمة سامي عبداهلل اليت قتلت أثناء وجودها يف بيتها وهي أم 

وكذلك مت تدمري منزل السيد حممد الوحيدي، أحد قيادي حركة فتح، ووالد اآلنسة عبري الوحيدي اليت . يف شهرها الثالثلطفل وحامل 
 .عاماً حيث اهتمت وقتها بالقيام بعمليات عسكرية ضد االحتالل 19حكم عليها بالسجن ملدة 

 .ليل، زيارة القس جيسي جاكسون لألراضي احملتلةمن األحداث املميزة يف هذه الفرتة، واملرتتبة على جمزرة اخل رابعاً،
هذا ملخص لألحداث الكثرية اليت حصلت خالل الشهر الذي سبق االستطالع، واليت نعتقد بأن هلا أثراً على جممل الرأي العام الفلسطيين 

 .يف األراضي احملتلة

 المنهجية
 الدوائر االستطالعية

افة أحناء األراضي احملتلة ومن أجل رفع مصداقية العينة فقد مت تقسيم الضفة الغربية اىل مثانية من أجل التعرف على املواقف السياسية يف ك
دائرة استطالعية  18واليت قسمت بدورها اىل ( نابلس، طولكرم، جنني، أرحيا، رام اهلل، القدس، بيت حلم، اخلليل)مناطق استطالعية 

دوائر استطالعية  7واليت قسمت بدورها اىل ( مشال، وسط، وجنوب)مناطق استطالعية  وكذلك مت تقسيم قطاع غزة اىل ثالثة(. انتخابية)
، وللحصول على معلومات اضافية نرجو 3من أجل املزيد من التفاصيل حول املناطق والدوائر االستطالعية، أنظر امللحق رقم ( )انتخابية)

 (.االتصال مبركز البحوث
 : هذا التقسيم متكننا من فهم املواقف السياسية وأمناط التصويت يف إن العينة اليت حنصل عليها من خالل 

    (.الضفة والقطاع)مجيع املناطق احملتلة  .1
   .كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حدة .2
   .كل منطقة استطالعية .3
يف  695لضفة و يف ا 1311استبانة من الضفة الغربية وقطاع غزة منها  2006وقد حصلنا على  .كل دائرة استطالعية .1

 .القطاع

 (كنسب من اجملموع)توزيع العينة 

 %مكان السكن  %التوزيع الجغرافي 

 من سكان املدن .5 (مبا فيها القدس العربية)الضفة الغربية  4.56

 البلدات/ من سكان القرى  6454 قطاع غزة 5654

 من سكان املخيمات 8151 %وضع اإلقامة 



 %الحالة الشخصية  الجىء 6454

 أعزب 5554 غري الجىء 51..

 متزوج 4656 %الجنس 

 مطلق أو أرمل 856 من الذكور 4555

 %الفئات العمرية  من اإلناث .545

 21-18من عمر  .415 %المناطق االستطالعية 

 31-25من عمر  .545 نابلس 8.56

 38-32من عمر  .8.5 طولكرم .15

 15-39من عمر  8858 جنني 154

 52-16من عمر  54. أرحيا .45

 وما فوق 53من عمر  55. رام اهلل .8.5

 %التحصيل العلمي  اخلليل 8455

 لغاية هناية املرحلة االلزامية .5.5 بيت حلم 4,4

 توجيهي 5454 القدس 456

 (سنتان بعد التوجيهي)معهد  8455 غزة الشمال 8654

 (جامعي)بكالوريوس  8654 غزة الوسط .5.

 ماجستري فما فوق 854 غزة اجلنوب .65

 %العمل 

 جتار 655 عمال 8554



 طالب 158 حرفيون 8.58

 مزارعون 451 ربات بيوت 8458

 متقاعدون 54. *متخصصون 454

 عاطلون عن العمل .45 **موظفون 8656

 (وغريها… مدرس جامعة، مهندس، طبيب، حمام، صيدالين، إداري عال: )متخصصون * 
 (وغريها… مدرس مدرسة، موظف حكومة، ممرضة، موظف شركة، سكرتري: )موظفون ** 

 جمع البيانات
باحثاً ميدانياً مدربني بشكل جيد، ومت اختيار أماكن املقابالت بناء على جتاربنا يف  56لقد شارك يف إجراء هذا البحث 

مع تقسيم الدوائر االستطالعية مما ساعد على رفع نسبة  وقد ركز الباحثون على مناطق تتناسب. االستطالعات السبع السابقة
ففي الضفة الغربية مت استخدام مراكز . التمثيل ا الحصائي للعينة حيث تأكدنا من متثيل أمشل لكل منطقة وللعينة بشكل عام

إجراء جزء من املقابالت يف  ولكن، ويف منطقة رام اهلل، فقد مت. املدن والكراجات املؤدية للقرى واملخيمات للحصول على العينة
القرى واملخيمات نفسها وذلك لصعوبة احلصول على عينة ممثلة يف املدينة نفسها وكذلك من أجل اختبار هذا األسلوب يف 

 .املقابالت من أجل تطوير عملية البحث يف املستقبل
ومت إجراء (. 3هو موضح يف امللحق رقم  كما)أما يف قطاع غزة، فقد زار الباحثون أغلب املدن والقرى وخميمات الالجئني 

من املقابالت يف زيارات بيتية للتأكد من متثيل عينة النساء، أما باقي املقابالت فقد مت إجراؤها يف مناطق مجاهريية % 50حوايل 
 .عامة

تطالع، كما التحق هؤالء إن أغلبية باحثينا امليدانيني قد شاركوا مراراً يف عدد من الورشات الدراسية حيث نوقشت أهداف االس
مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، طرق املسح، البحث العلمي والعمل امليداين، وقد عملوا يف جمموعات يشرف عليها 

 .باحثون أكفياء، وقام باحثو املركز بزيارات خمتلفة ألماكن املقابالت وناقشوا سري العملية مع الباحثني امليدانيني
نا من النساء وذلك لضمان متثيل عينة كافية من اجلنسني، ومت اجراء مجيع مقابالت االستطالع يف نفس من باحثي%( 50)إن 

وذلك ( استبانة يف املتوسط 35)وقد أعطي لكل باحث عدد حمدود من االستبانات . اليوم وذلك وجهاً لوجه مع أفراد العينة
ممن حاول الباحثون %( 10)لمشاركة يف االستطالع حوايل وبشكل عام رفض االستجابة ل. لضمان مقابالت دقيقة ومركزة

وتشكل النساء اجلزء األكرب من الرافضني للمشاركة يف االستطالع، ومل . مقابلتهم، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء األشخاص
 .يصرح بعض الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك يف اعتقادنا بسبب اخلوف

من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء اجابات غري ( SPSS)صائي ومت استخدام برنامج حاسوب اح
 %.95وأن نسبة التمثيل االحصائي تزيد عن % 3ومن اجلدير بالذكر هنا أن نسبة اخلطأ هي أقل من . ممكنة

 :وقد مت توجيه الباحثني لاللتزام باآليت 



 .يتناسب مع طبيعة التجميعات السكانية( اخل… 18-12-6مثل )اتباع نظام عددي حمدد يف اختيار العينة  أواًل،
عدم إجراء أية مقابالت يف مؤسسات عامة مثل النقابات، املكاتب السياسية للتنظيمات، املنظمات الطالبية والنسائية  ثانياً،
 .وغري ذلك… 
 . بالصداقة أو املعرفة مع بعضهم البعضعدم مقابلة معارفهم، واالمتناع عن مقابلة جمموعة من األشخاص املرتبطني ثالثاً،
 .إجراء مقابلة واحدة فقط يف كل وقت رابعاً،

وإذا ماطلب منهم توضيح سؤال ". غري منطقية"االمتناع التام عن التدخل يف اجابات املبحوثني حىت لو بدت اجاباهتم  خامساً،
وإذا مل يكن لديهم ذلك فعلى . من قبل مركز البحوثأو مصطلح ما، فقد كان عليهم الرجوع لتعريف معني زودوا به مسبقاً 

 .الباحث اعطاء املبحوث الفرصة الكاملة ليوضح بنفسه الغموض املوجود

 تحليل النتائج
 االنتخابات الفلسطينية: أوالً 
 االنتخابات البلدية: ثانيا
 المشاركة النسائية: ثالثا
 التعاطف السياسي: رابعا

 المستوطنات: خامسا
 الالجئون: سادسا

 
 االنتخابات الفلسطينية: أواًل 

من نتائج االستطالع أن هناك تأييداً كبرياً الستخدام االنتخابات كآلية دميقراطية من أجل اختيار املمثلني للشعب  يبدو واضحاً 
 . الفلسطيين، وينطبق هذا أيضاً على األجهزة التنفيذية مثل البلديات

 انتخابات مجلس الحكم الذاتي
اء جملس احلكم الذايت االنتقايل الذي يفرتض تشكيله بتاريخ مت استيضاح آراء الفلسطينيني حول أفضل الطرق الختيار أعض

وجاءت النتائج متناسقة مع ما ظهر يف استطالعاتنا . وذلك كما هو منصوص عليه يف اتفاق إعالن املبادىء 13/7/1991
ل منظمة التحرير ووافق على مبدأ التعيينات من قب. من الفلسطينيني% 72.6السابقة حيث أيد إجراء انتخابات سياسية عامة 

وبرغم التشابة الكبري يف املواقف بني الضفة الغربية وقطاع غزة، إال أن . من الفلسطينيني% 25أو الفصائل السياسية حوايل 
 :هناك بعض الفروق حول هذا املوضوع تتلخص يف اآليت 

التأييد ملبدأ التعيينات يف  بينما%(. 68.7)أعلى من القطاع %( 71.7)إن التأييد لالنتخابات يف الضفة الغربية  .1
وكان من املالحظ أن النظرة هلذا املوضوع يف غزة قد تغريت مع %(. 29.8)أقل من القطاع %( 23.2)الضفة 

الوقت، فمع اقرتاب موعد تطبيق االتفاقية هناك، يقل التأييد لالنتخابات ويزيد التأييد للتعيينات من قبل املنظمة 



دة يف الثقة باملنظمة أو شكا يف إمكانية إجراء االنتخابات يف املوعد احملدد هلا الشيء الذي قد يدلل على زيا
(13/7/1991.) 

 

من بني كل االجتاهات %( 51.2)تظهر نتائج االستطالعات أن مؤيدي حزب فدا هم األقل تأييداً لالنتخابات  .2
املستقلني "اً لالنتخابات فهم من أما األشخاص األكثر تأييد%(. 60)السياسية يليهم يف ذلك مؤيدو حركة فتح 

أنظر )يليهم يف ذلك مؤيدو اجلهاد االسالمي واجلبهة الشعبية %( 81.7)وحركة محاس %( 86.7" )الوطنيني
 (.1جدول رقم 

 )%(التعاطف السياسي مع املوقف من االنتخابات (: 1)جدول رقم 

تعيينات من قبل   
 ف.ت.م

تعيينات من قبل 
 الحركات السياسية

انتخابات سياسية 
 عامة

 غير ذلك

 .55 654. .855 656 الشعبية

 .45 854. .865 4451 فدا

 855 .185 8456 654 محاس

 -- 4655 4856 8655 الدميقراطية

 56. .4.5 4,4 .555 فتح

 .5. 154. 8856 655 اجلهاد االسالمي

 .45 656. .,. 8.56 حزب الشعب

 56. 1456 .15 .,. املستقلون االسالميون

 8,8 .145 51. 6,6 املستقلون الوطنيون

 51. .45. 8851 56. تنظيمات أخرى

 56. 1458 155 654 ال أحد



من هؤالء الذين % 67.7فعلى سبيل املثال، جند أن . إن هناك عالقة مباشرة وطردية بني التحصيل العلمي والتأييد لالنتخابات
مل يتجاوز حتصيلهم العلمي املرحلة اإللزامية يؤيدون االنتخابات، بينما أن التأييد إلجرائها بني ذوي الدراسات العليا يصل اىل 

 (.2قم أنظر جدول ر % )91حوايل 

 )%(التحصيل العلمي مع املوقف من االنتخابات (: 2)جدول رقم 

تعيينات من قبل   
 ف.ت.م

تعيينات من قبل 
 الحركات السياسية

انتخابات سياسية 
 عامة

 غير ذلك

 .5. .4.5 8856 4.54 لغاية املرحلة االلزامية

 .85 4.56 .8.5 4.56 التوجيهي

 556 151. .,. 654 (سنتان بعد التوجيهي)معهد 

 5,5 .65. 655 .845 (بكالوريوس)جامعة 

 658 6.56 -- -- دكتوراه+ ماجستري 

 المشاركة في االنتخابات 
من فلسطينيي األراضي احملتلة يبدون %( 72.1)بالنسبة للمشاركة يف االنتخابات جمللس احلكم الذايت فإن الغالبية العظمى 

وإذا ما قام هؤالء األشخاص باملشاركة الفعلية باالنتخابات، فإن نسبة املشاركة بني الفلسطينيني ستكون أعلى . الرغبة يف ذلك
فعلى سبيل املثال، فإن نسبة املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف . العامل مبا فيها تلك اليت يف الغرب من املتوسط باملقارنة مع دول
 %.73أما يف اسبانيا واليابان فإن هذه النسبة تقارب . باملعدل% 50الواليات املتحدة ال تزيد عن 

 : وبالنسبة للمشاركة االنتخابية، تربز جمموعة من املالحظات املهمة 

وقد يعود هذا اىل %(. 69.3)أكرب من قطاع غزة %( 71)أن الرغبة يف املشاركة يف االنتخابات يف الضفة الغربية  .1
وجود نسبة أكرب من مؤيدي املعارضة يف غزة والذين يرفض بعضهم املشاركة يف انتخابات مرتتبة على اتفاق يرفضونه 

ىل توزيع العينة، حيث أن نسبة النساء يف عينة القطاع وقد نعزو الفرق بني الضفة الغربية والقطاع ا. باألصل
وكان من الواضح أن النساء أقل مياًل من الرجال لتأييد االنتخابات وأكثر %( 33.3)أكرب من الضفة %( 13.3)

فقة على وكان من امللفت للنظر أن نسبة املوا(. كما سنوضح يف اجلزء املتعلق باملشاركة النسائية)مياًل لتأييد التعيينات 
% 69.3وأصبحت  1993يف شهر تشرين أول % 60.1املشاركة يف االنتخابات تتزايد يف القطاع، فقد كانت 



هذا الشهر، الشيء الذي قد يعين أنه مع اقرتاب موعد االنتخابات فإن نسبة أكرب من الغزيني جتد ضرورة يف 
  .املشاركة

% 67.8الذين عرب ( 21-18)نتخابات هي جمموعة الشباب إن أقل اجملموعات العمرية رغبة يف املشاركة يف اال .2
ونالحظ أيضاً أن أكثر اجملموعات رغبة يف املشاركة هي اجملموعة اليت ترتاوح أعمارها . منهم عن رغبتهم يف املشاركة

وبالنسبة للمجموعة األوىل فإن استطالعاتنا السابقة أظهرت أن نسبة غري %(. 77.1)عاماً بنسبة  38-32بني 
وقد يكون السبب أن نسبة منهم ال ترى يف املشاركة باالنتخابات . قليلة منهم متيل لتأييد اجلهات املعارضة لالتفاق

 (.3أنظر جدول رقم )وكذلك ألن حتصيلهم العلمي ليس كبرياً باملقارنة مع باقي اجملموعات . منفعة حقيقية هلم

 ()%العمر مع املشاركة يف االنتخابات (: 3)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

81 - 46 4.51 8.5. 845. 

4. - 58  .654 8658 8855 

54 - 51 ..58 8.51 84,8 

56 - 6. .851 8554 8654 

64 - .4 .454 8856 8456 

 .8.5 655 554. 52أكرب من 

عند ذوي % 90.9إن هناك عالقة طردية بني التحصيل العلمي والرغبة يف املشاركة يف االنتخابات واليت تصل اىل  .3
 (.3أنظر جدول رقم )عند الذين مل يزد حتصيلهم العلمي عن املرحلة اإللزامية % 69.7الدراسات العليا وتقل اىل 

 )%(التعليم مع املشاركة يف االنتخابات (: 1)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

 8.54 8.58 .465 لغاية املرحلة االلزامية

 8658 8551 458. التوجيهي

 .845 .865 555. ( سنتني)معهد 



 .8.5 8555 .45. (بكالوريوس)جامعة 

 654 .65 6.56 دكتوراه+ ماجستري 

وسكان املخيمات %( 72.1)يليهم سكان القرى %( 71.1)إن سكان املدن هم األكثر رغبة يف املشاركة  .1
ويعود هذا لتوزيع العينة، حيث أن التجار واملتخصصني واملوظفني يتواجدون يف (. 5أنظر جدول رقم %( )69.7)

 .اركة يف االنتخاباتاملدن أكثر من القرى واملخيمات، وهذه اجملموعات هي األكثر تأييداً للمش

 )%(مكان السكن مع املشاركة يف االنتخابات (: 5)جدول 

 غير متأكد ال نعم  

 8558 8451 658. مدينة

 8551 8551 456. بلدة/ قرية 

 8555 .8.5 .465 خميم

تأيت النسبة األكرب من الرغبة يف املشاركة يف االنتخابات من مؤيدي اجلهات األكثر تأييداً ملبدأ التعيينات واألكثر  .5
وتصل نسبة الراغبني يف املشاركة من حزب الشعب اىل %(. 87.2وفدا % 91فتح )تأييداً التفاق اعالن املبادىء 

رغبة يف املشاركة فهم مؤيدو املستقلني االسالميني أما األقل %. 77.7ومن املستقلني الوطنيني % 81.1
 (.6أنظر جدول رقم % )60وباقي جمموعات املعارضة مبعدل %( 52.2)

 )%(التعاطف السياسي مع املشاركة يف االنتخابات (: 6)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

 8455 4456 4.51 الشعبية

 .,. 58. 1.54 فدا

 8.56 4554 .4.5 محاس

 8551 .4.5 .4.5 الدميقراطية



 58. 856 .685 فتح

 .8.5 .455 151. اجلهاد االسالمي

 158 8.51 18,8 حزب الشعب

 5856 8.56 454. املستقلون االسالميون

 .845 54. .5.. املستقلون الوطنيون

 4.54 8851 4.54 تنظيمات أخرى

 .65 6.56 6.58 ال أحد

 االنتخابات البلدية: ثانياً 
دار احلديث يف الفرتة األخرية حول اجملالس البلدية ومستقبلها وخصوصاً بعد تعيني رئيس لبلدية غزة وهو السيد منصور الشوا 

من ( نائب الرئيس للمجلس املقال)وكذلك فقد مت تكليف السيد مصطفى عبدالنيب النتشة . الذي كلف بتشكيل جملس البلدية
ومما ال شك فيه أن هذه اخلطوات أدت اىل نقاش . ة بتشكيل جملس بلدي يف مدينة اخلليلقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطيني

وتباين يف اآلراء يف األراضي احملتلة، فيما بني مؤيد إلبقاء الوضع على حاله اىل داع النتخابات جديدة وما بني من ينادي مببدأ 
 .التعيينات اىل من يقول بإعادة اجملالس املقالة

من % 71.2للرأي العام الفلسطيين حول هذا املوضوع، فقد ظهر واضحاً من خالل هذا االستطالع أن  أما بالنسبة
أيدوا عودة مؤقتة للمجالس % 12.8الفلسطينيني أيدوا انتخابات جديدة الختيار اجملالس البلدية، وباإلضافة اىل هذه فإن 

%. 9.8لفكرة تعيني هذه اجملالس من قبل السلطة الفلسطينية  ومل يتجاوز التأييد. املنتخبة ومن مث إجراء انتخابات جديدة
وقد تشكل هذه املعطيات مؤشراً على نظرة %. 5.2وكذلك، فإن عودة اجملالس املنتخبة مل حتظ إال بتأييد قليل مل يتجاوز 

 .الفلسطينيني للوضع يف كل من غزة واخلليل من حيث اجملالس البلدية هناك

 :وبرزت هنا جمموعة من املالحظات هي 

  .إن هناك تشاهباً كبرياً بالنسبة هلذا املوضوع بني الضفة الغربية وقطاع غزة .1
من أهاليها أيدوا فكرة التعيينات من قبل السلطة الفلسطينية، ومل يزد حجم التأييد % 7.6بالنسبة ملدينة اخلليل فإن  .2

من أهايل مدينة اخلليل أيدوا إجراء انتخابات % 76.5ويف املقابل فإن . هناك% 6.1لعودة اجملالس املقالة عن 
وكما . منهم يؤيدون عودة مؤقتة للمجالس املقالة ومن مث إجراء انتخابات جديدة% 17.1جديدة باإلضافة اىل أن 

   .نتخابيةسنالحظ الحقاً فإن مدينة اخلليل قد تشهد تنافساً واضحاً ما بني مؤيدي فتح ومحاس من الناحية اال



. من سكاهنا أيدوا إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي( يف املعدل% )68.8أما فيما يتعلق مبدينة غزة، فإن  .3
ويف املقابل فقد أيد فكرة . من السكان% 12وأيد العودة املؤقتة للمجالس ا ملقالة ومن مث إجراء انتخابات جديدة 

  .يؤيدون عودة اجملالس البلدية املقالة% 1.5فقط باإلضافة اىل % 11.3التعيينات 
كان من املالحظ أيضاً أن أقل التأييد لعودة اجملالس املقالة يوجد يف مدينة رام اهلل وكذلك مدينة نابلس، أما أعلى  .1

 .نسبة تأييد لعودة اجملالس البلدية املقالةفقد وجدت يف مدينة أرحيا

 المشاركة النسائية: ثالثاً 
الفلسطينيات لالنتخابات؟ وهل هناك اختالفات أخرى وفروقات ملموسة يف األمناط االنتخابية بني النساء كيف تنظر النساء 

والرجال يف األراضي احملتلة؟ وكيف ينظر الرجال للمشاركة النسائية يف االنتخابات؟ وهل هناك فروقات بارزة بني آراء النساء 
فهل ميكن النظر إليها من منظار سياسي أو اقتصادي؟ ومن أجل االجابة  والرجال حول هذا املوضوع؟ وإذا وجدت هذه الفروق

 .على هذه األسئلة فقد مت استطالع آراء الفلسطينيني حول املشاركة النسائية يف االنتخابات

 النساء واالنتخابات 
ن هذه النسبة تقل عن ولك%. 67.1تؤيد غالبية من النساء الفلسطينيات االنتخابات حيث تصل نسبة اللوايت صرحن بذلك 

من النساء تؤيد التعيينات سواء % 31وجند أيضًا أن نسبة . منهم% 75.9تلك املوجودة بني الرجال حيث أيد االنتخابات 
ويتأكد هذا الفرق من خالل النظرة . من الرجال يؤيدون ذلك% 22.3من قبل املنظمة أو التنظيمات السياسية مقابل 

من النساء برغبتهن يف املشاركة يف انتخابات جملس احلكم الذايت، بينما صرح % 68.9ث صرحت للمشاركة يف االنتخابات حي
 .من الرجال يف العينة% 71.1بذلك 

 :وميكن تفسري هذا الفرق بني النساء والرجال من خالل اآليت 
ء املؤيدات لكل من حركة فتح وفدا ، ترتبط النظرة لالنتخابات عند الرجال والنساء بالتعاطفات السياسية فنجد أن النساأوالً 

وكذلك، فإن الرغبة يف املشاركة يف االنتخابات بني النساء . يؤيدن التعيينات أكثر من النساء املؤيدات الجتاهات املعارضة
ة إال أن وبرغم هذه النزعة املشاهبة للمواقف التنظيمي. املؤيدات حلركة فتح وحزب فدا أكرب من تلك املؤيدات الجتاهات املعارضة

فنجد على سبيل املثال أن النساء املؤيدات حلركة فتح . الفرق بني الرجال والنساء يظهر بغض النظر عن التعاطف السياسي
وكذلك، فإن النساء املؤيدات حلركة محاس يؤيدن %(. 29.6)أكثر من الرجال املؤيدين لفتح %( 18.8)يؤيدن التعيينات 

من % 25وهذا ينطبق اىل حد ما على أنصار اجلبهة الشعبية حيث أن %( 12.5)ل أكثر من الرجا%( 25.1)التعيينات 
وهلذا كله فإن تفسري هذا الفرق بني الرجال والنساء كموقف تنظيمي ليس . من الرجال% 20.8النساء تؤيد التعيينات مقابل 

تخابات بشكل خمتلف عن الرجال بكاف، وال بد أن هناك عوامل أخرى جتعل النساء الفلسطينيات بشكل عام ينظرن لالن
 .الفلسطينيني

وإذا نظرنا اىل عينة النساء من هذه الناحية . ، وجدنا سابقًا أن التأييد لالنتخابات واملشاركة فيها يتناسب طردياً مع التعليمثانياً 
بفارق )اجلامعية  من الرجال احلاصلني على الشهادة% 22.6منهن حيملن الشهادة اجلامعية مقابل % 16.5فإننا جند أن 

ويتأكد هذا إذا ما قارنا . وقد يكون هذا تفسرياً ولو جزئياً للفرق يف املوقف بني النساء والرجال من ناحية االنتخابات%( 6.1



ويف نفس . بني عينة النساء يف الضفة والقطاع حيث جند أن النساء يف الضفة أكثر تأييداً لالنتخابات من النساء يف القطاع
يف % 11.1مقابل % 19.5د أن نسبة اللوايت حيملن شهادة البكالوريوس يف عينة النساء يف الضفة تصل اىل الوقت جن

وكذلك، فإن املقارنة بني املتعلمات وغري املتعلمات يف القطاع تربز ارتباط املوقف من االنتخابات بدرجة التحصيل . القطاع
% 56.1يزيد حتصيلهن العلمي عن التوجيهي يؤيدن التعيينات مقابل  من نساء غزة اللوايت ال% 12.6العلمي، حيث جند أن 

% 86.6من نساء غزة اللوايت حيملن الشهادة اجلامعية يؤيدن التعيينات بينما يؤيد % 9.5بينما جند أن . يؤيدن االنتخابات
 .منهن االنتخابات

حصيل العلمي واملوقف من املشاركة يف االنتخابات وقد ومن امللفت لالنتباه أنه بني النساء يف قطاع غزة عالقة عكسية بني الت
يعود هذا جزئياً اىل أن التأييد حلركة فتح بني هذه اجملموعة من النساء يقل مع زيادة التعليم، وكما نعرف فإن مؤيدي فتح هم 

 .األكثر رغبة يف املشاركة يف االنتخابات
الذكور واالناث من خالل منظور اقتصادي حيث أن الرجال يتمتعون بوضع قد تفسر الفروقات يف النظرة لالنتخابات بني  ثالثاً،

اقتصادي أفضل من النساء ويتوقعون من خالل املشاركة السياسية منفعة مستقبلية، خصوصاً وأن توقعاهتم بتحسن األوضاع 
 1993ستطالع شهر تشرين أول االقتصادية إثر توقيع اتفاقية اعالن املبادىء كانت أكرب من توقعات النساء، كما ظهر يف ا

من % 60من الرجال أن األوضاع االقتصادية ستتحسن كنتيجة لتوقيع االتفاق، بينما توقع ذلك أقل من % 69حيث توقع 
 .النساء

 حق المرأة في التصويت والترشيح 
. وكذلك يف انتخابات نقابية ومؤسساتية أخرى 1967شاركت النساء الفلسطينيات يف االنتخابات البلدية اليت جرت عام 
ويف املقابل . على أن للمرأة احلق يف التصويت باالنتخابات ويظهر االستطالع احلايل أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني توافق

وقد . من فلسطينيي الضفة والقطاع استعدادهم النتخاب امرأة فلسطينية مؤهلة إذا ما ترشحت لالنتخابات% 63.1يبدي 
% 10.7وصرح ". غالباً ما يكون هو األكفأ"منهم بأنه ليسوا على استعداد النتخاب امرأة ألن الرجل برأيهم % 21صرح 

 .بأهنم ال يؤيدون أن ترتشح املرأة لالنتخابات

 :وقد كان للخلفية االجتماعية لألفراد أثر يف نظرهتم هلذه املواضيع كما يلي 

وكذلك فإن نسبة أكرب من النساء . حق املرأة يف التصويت%( 75.9)أكثر من الرجال %( 85.6)تؤيد النساء  .1
من % 58.5خاب امرأة مؤهلة إذا ما ترشحت لالنتخابات وصرح بذلك صرحن بأهنن على استعداد النت% 70.9
 (.7أنظر جدول رقم )الرجال 

 )%(حق املرأة يف التصويت مع اجلنس (: 7)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

 56. 8154 56.. ذكر



 458 155 1.54 أنثى

ويليهن يف ذلك النساء % 89.5وجند أن الغالبية العظمى من النساء يف الضفة الغربية يؤيدن حق املرأة يف التصويت 
ويتأكد هذا . ويأيت بعدهن الرجال يف الضفة، وأخرياً الرجال يف غزة% 79.6يف قطاع غزة بنسبة أقل تصل اىل 

% 63.2مقابل % 76.2ة هن األكثر استعداداً لذلك التقسيم يف االستعداد النتخاب امرأة، حيث أن نساء الضف
 (.8أنظر جدول رقم )من الرجال يف غزة % 53من الرجال يف الضفة و % 61من النساء يف غزة و 

 )%(االستعداد النتخاب امرأة مع اجلنس (: 8)جدول رقم 

نعم، إذا ما توفرت   
 لديها الكفاءة

ال، فالرجل غالباً ما 
 يكون هو األكفأ

ال، فأنا ال أؤيد أن تترشح 
 امرأة لالنتخابات

 غير ذلك

 .5. 8454 4556 .15. ذكر

 .,. 56. 84,4 56.. أنثى

وهذا يعين أن أكثر اجملموعات . إن هناك عالقة عكسية بني العمر والنظرة حلق املرأة يف التصويت واالستعداد النتخاهبا .2
أما الذين يزيد %(. 81.5)عاماً  21 - 18العمرية موافقة على حق املرأة يف التصويت هي اجملموعة اليت ترتاوح بني 

ويالحظ أيضًا أنه كلما ازداد . منهم يؤيدون ذلك% 69احلق، حيث أن  عاماً فهم األقل تأييداً هلذا 53عمرهم عن 
من الذين % 66.2ولذلك، فإننا جند أن . العمر كلما قل االستعداد النتخاب امرأة إذا ما ترشحت لالنتخابات

 من الذين% 53.5عاماً يصرحون باستعدادهم النتخاب امرأة بينما يصرح بذلك  21 - 18ترتاوح أعمارهم بني 
 (.9أنظر جدول رقم )عاماً  53تزيد أعمارهم عن 

 )%(حق املرأة يف التصويت مع العمر (: 9)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

81 - 46 185. 8654 655 

4. - 58 185. 855. .55 

54 - 51 145. 8456 656 

56 - 6. .454 4.5. .51 



64 - .4 .85. 8.56 8.56 

 .8.5 .865 .465 52أكرب من 

وال تنطبق هذه العالقة العكسية على قطاع غزة حيث أن العالقة بني العمر واالستعداد النتخاب امرأة هي طردية يف 
ويزداد االستعداد . عاماً  21 - 18الغالب وأن أقل اجملموعات استعداداً النتخاب امرأة هي اجملموعة من عمر 

أن درجة التأييد لالسالم السياسي بني الشباب تزيد عن تلك  وقد يعود هذا اىل. النتخاب امرأة بني الكبار يف العمر
 .من هذه اجملموعة يف غزة مل يزد حتصيلهم العلمي عن التوجيهي% 70وكذلك ألن . بني الكبار يف العمر

 إن هناك عالقة طردية بني التحصيل العلمي واملوافقة على حق املرأة يف التصويت وكذلك االستعداد النتخاب امرأة إذا .3
وجند هنا أيضاً فرقاً بني موقف املتعلمني يف غزة وهؤالء يف الضفة حيث أن نتائج . ما ترشحت لالنتخابات

من خرجيي اجلامعات من الضفة يوافقون على حق املرأة يف التصويت بينما يوافق على % 89.1االستطالع تظهر أن 
 (.10أنظر جدول رقم )من نفس اجملموعة يف القطاع % 83.6ذلك 

 )%(حق املرأة يف التصويت مع التعليم (: 10)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  

 154 4.55 858. لغاية املرحلة االلزامية

 656 .8.5 656. التوجيهي

 554 154 1154 (سنتني)معهد 

 558 656 .1.5 (بكالوريوس)جامعة 

 -- -- .5..8 ماجستري فما فوق

من خرجيي املعاهد يف الضفة أعلنوا عن استعدادهم النتخاب امرأة مؤهلة إذا ما ترشحت % 73.6وكذلك فإن 
ويتأكد دور التعليم إذ أننا جند أن نسبة املوافقة على حق املرأة يف . من خرجيي املعاهد يف القطاع% 60.8مقابل 

 (.11أنظر جدول رقم ) التصويت واالستعداد النتخاهبا تتزايد بني النساء املتعلمات

 )%(االستعداد النتخاب امرأة مع التعليم (: 11)جدول رقم 



نعم، إذا ما   
توفرت لديها 

 الكفاءة

ال، فالرجل غالباً ما 
 يكون هو األكفأ

ال، فأنا ال أؤيد أن 
 تترشح امرأة لالنتخابات

 غير ذلك

 54. 8551 .4.5 456. لغاية املرحلة االلزامية

 5,5 8858 .4.5 4.54 التوجيهي

 556 .65 .865 4.54 (سنتني)معهد 

 556 4,4 .8.5 455. (بكالوريوس)جامعة 

 -- -- -- ..8 ماجستري فما فوق

إن للمهنة اليت ميارسها الشخص دوراً يف نظرته حلق املرأة يف التصويت حيث جند أن املتخصصني واملوظفني هم من  .1
ويف املقابل، فإن املزارعني والعمال واحلرفيني هم األقل . أكثر اجملموعات تأييداً هلذا احلق واستعداداً النتخاب امرأة

فإن تأييدهن حلق ( جمموعة نسائية)أما بالنسبة لربات البيوت . تخاب امرأةموافقة على هذا احلق واألقل استعداداً الن
  .املرأة يف التصويت والرتشيح ال يتعدى املتوسط العام، ويرتبط هذا أيضاً بالتحصيل العلمي عند الكثري منهن

يف التصويت من املتعاطفني تظهر معطيات االستطالع أن املتعاطفني مع االجتاهات الوطنية هم أكثر تأييداً حلق املرأة  .5
  .منهم فقط% 19.3مع احلركات االسالمية وخصوصاً حركة اجلهاد االسالمي حيث يؤيد هذا احلق 

وجند أيضاً أن مؤيدي حزب الشعب هم األكثر استعداداً النتخاب امرأة فلسطينية إذا ما ترشحت، يليهم يف ذلك 
كل من اجلبهة الدميقراطية، اجلبهة الشعبية، فدا، فتح واملستقلني مؤيدو  ( وبالرتتيب حسب االستعداد النتخاب امرأة)

وجند أن املستقلني االسالميني هم االقل استعداداً النتخاب امرأة يليهم يف ذلك مؤيدو حركة اجلهاد . الوطنيني
 .االسالمي وحركة محاس

ملخيمات، حيث أن التأييد هلذا احلق يبدو من النتائج أن التأييد حلق املرأة يف التصويت منتشر بشكل أكرب يف ا .6
وجند أن سكان خميمات الضفة هم األكثر تأييداً . يف القرى% 77.9ويف املقابل، تصل هذه النسبة اىل %. 82.7

أما اجملموعة األقل تأييداً هلذا احلق فترتكز يف قرى القطاع . حلق املرأة يف التصويت يليهم يف ذلك سكان خميمات غزة
 (.12م أنظر جدول رق)

 )%(حق املرأة يف التصويت مع مكان السكن (: 12)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم  



 .45 8656 654. مدينة

 51. 8455 56.. بلدة/ قرية 

 .45 8.51 .145 خميم

باإلضافة مل سبق فقد بدا واضحاً أن سكان املخيمات يف الضفة هم األكثر استعداداً النتخاب امرأة مؤهلة يليهم يف 
 .ذلك سكان مدن الضفة ومن مث خميمات غزة، وقرى الضفة، وأخرياً مدن القطاع وقراه

من قطاع غزة %( 81)ى يف الضفة يؤدي كل ما ذكر سابقاً اىل أ ن تكون نسبة التأييد حلق املرأة يف التصويت أعل .7
ومن %(. 57.5)أكثر من القطاع %( 66.1)وكذلك، فإن االستعداد النتخاب امرأة يف الضفة %(. 76.3)

من سكان الضفة يصرحون بأهنم ليسوا مستعدين % 28.1من سكان القطاع و % 38.3امللفت للنظر أن 
و للتساؤل حول امكانية فوز امرأة فلسطينية يف النتخاب امرأة إذا ما ترشحت النتخابات، الشيء الذي يدع

انتخابات عامة، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن الكثريين من الذين صرحوا باستعدادهم النتخاب امرأة كفية 
 عند تعريفهم للكفاءة عند النساء وقد يطلبون من النساء أكثر بكثري مما يتوقعون يف" تعجيزية"قد خيتارون معايري 

وكذلك، علينا توخي احلذر وعدم التفاؤل بشكل . العادة من الرجال، كما هو احلال يف الواليات املتحدة ودول أخرى
(. مثل السيدة حنان عشراوي)مبالغ فيه إذ أن الكثريين من الذين يستعدون النتخاب امرأة ينظرون اىل نساء متميزات 

لنساء يف أن يكون هلن متثيل يف اجملالس التشريعية وإمنا يتحدثون عن وهم هنا ال يتحدثون بالضرورة عن احلق الطبيعي ل
 .حق بعض النساء يف ذلك

 رابعاً، التعاطف السياسي
وذلك بسبب تعاقب . مل ترتك أحداث الشهر املنصرم أثراً كبرياً على شعبية التنظيمات السياسية على الساحة الفلسطينية

ويقل %. 37.8ووصل اآلن اىل % 36.1ة فتح فقد زاد بشكل طفيف حيث كان بالنسبة لتأييد حرك. األحداث وتناقضها
، رام %(32.5)، القدس %(35.3)، غزة الشمال %(32.5)غزة الوسط : يف املناطق التالية % 10التأييد حلركة فتح عن 

 %(.26.0)، واخلليل %(38.7)اهلل 
يزيد عن )وميكن القول أن هناك تواجداً ملحوظاً %. 15.9ابتاً ومل تتأثر شعبية حركة محاس باألحداث األخرية فبقي تأييدها ث

من األصوات وبذلك تشكل أكرب التحديات حلركة فتح % 23.6ملؤيدي هذه احلركة يف منطقة اخلليل حيث اجتذبت %( 20
 (.13أنظر جدول رقم )وكذلك هناك تواجد ملحوظ حلركة محاس يف مناطق جنني، أرحيا، ومشال غزة . هناك

 )%(التعاطف السياسي حسب املنطقة (: 13)رقم  جدول

 فتح الديمقراطية حماس فدا الشعبية  



 .665 .5. 8.54 856 54. نابلس

 6854 554 8.54 54. .45 طولكرم

 6855 54. 8151 .45 6,6 جنني

 .6.5 .45 .445 .5. .5. أرحيا

 .515 454 8.55 .85 154 رام اهلل

 .445 51. 4554 451 .5. اخلليل

 5656 .65 8458 .85 54. بيت حلم

 .545 456 651 554 .65 القدس

 5.55 55. 8.58 456 .65 غزة الشمال

 .545 56. 8656 454 .8.5 غزة الوسط

 6654 854 8656 8,8 .65 غزة اجلنوب

 بقية -)%( التعاطف السياسي حسب املنطقة (: 13)جدول رقم 

الجهاد   
 االسالمي

مستقلون  حزب الشعب
 اسالميون

مستقلون 
 وطنيون

 ال أحد تنظيمات أخرى

 .8.5 856 54. 856 56. 451 نابلس

 8.58 5,5 51. .65 856 856 طولكرم

 .855 6,6 .5. 558 54. 558 جنني

 -- -- .8.5 .5. .5. .45 أرحيا

 655 554 .845 654 458 554 رام اهلل



 .5. -- 8454 8556 51. 55. اخلليل

 4,4 -- 54. 8.54 551 458 بيت حلم

 .8.5 854 8155 8.55 651 456 القدس

 .865 856 156 54. 456 .55 غزة الشمال

 8655 56. .5. 454 6,6 656 غزة الوسط

 8554 .5. 651 854 -- 458 غزة اجلنوب

 التعاطف السياسي عند النساء الفلسطينيات
متيل النساء اىل تأييد اجتاهات سياسية متناقضة الطرح فنجد على سبيل املثال أن التأييد حلزب الشعب الذي ميكن وصفه على 
أنه حزب ليربايل وينادي حبقوق املرأة يأيت من النساء أكثر من الرجال، ويف نفس الوقت جند أن التأييد لكل من حركيت اجلهاد 

 .ان بتطبيق الشريعة االسالمية على اجملتمع الفلسطيين يأيت أيضاً من النساء أكثر من الرجالاالسالمي ومحاس اللتني تنادي
كلما ( وخصوصاً عند النساء)ونالحظ أنه كلما زاد التعليم . أما بالنسبة حلركة فتح فإن تأييدها يأيت من الرجال أكثر من النساء

وكذلك فإن هناك تشاهبًا بني الرجال . يأيت مؤيدوها من كال اجلنسني قل التأييد حلركة فتح، وعلى عكس اجلبهة الشعبية اليت
 .والنساء يف مواقفهم من حزب فدا واجلبهة الدميقراطية

 خامساً، المستوطنات
من % 9.5يف حني صرح . تؤيد إزالة املتسوطنات بشكل تام وإخالء سكاهنا% 81.3إن الغالبية العظمى من الفلسطينيني 

. وجند هنا فرقًا بني املواقف يف الضفة الغربية وقطاع غزة. احملتلة بأهنم يوافقون على إبقاء بعض املستوطناتفلسطينيي األراضي 
. من سكان الضفة% 79.8من سكان القطاع بأهنم يريدون إزالة كافة املستوطنات، صرح بذلك % 92.8ففي حني صرح 

ر هبا كل منطقة، فاملستوطنات يف غزة تشكل موضوعاً طارئاً وجيب ويعود هذا االختالف يف املواقف اىل طبيعة الفرتة اليت مت
ويعترب الغزيون املطالبة بإزالة املستوطنات مطلباً واقعياً، إذ أن عدد سكان هذه املستوطنات ال . معاجلته وضمن االتفاقات احلالية

. ل وازالة أحد مظاهره الرئيسية اال وهو املستوطناتويرى الكثريون ارتباطاً واضحاً وضرورياً بني اهناء االحتال. يتجاوز عدة آالف
وإذا مل يتم ذلك وبشكل واضح يف القطاع فإن هناك خماوف من خالفات بني السلطة الفلسطينية املستقبلية واملعارضة من حيث 

 ني؟التعامل مع هؤالء املستوطنني، فماذا تفعل السلطة الفلسطينية إذا ما قامت املعارضة مبهامجة املستوطن
ألف  300أما يف الضفة الغربية فإن موضوع املستوطنات مقعد بشكل كبري، حيث أن عدد سكان هذه املستوطنات يقارب 

وتأخذ هذه املستوطنات طابع الدميومة إذ أن غالبية مبانيها من احلجر وكذلك فهي مرتبطة بشبكة اتصاالت معقدة . شخص
إن اتفاق اعالن املبادىء قد نص على تأجيل هذا املوضوع ملباحثات املرحلة وكذلك ف. تصل املستوطنات باملدن االسرائيلية



ومع ذلك فإن جمزرة اخلليل أعطت هذا املوضوع أمهية اضافية، حيث أن غالبية الفلسطينيني تؤيد حل مشكلة . النهائية
 .املستوطنات حاالً 

 سادساً، الالجئون
وظهر . ائل املطروحة تتعلق بأوضاع املخيمات الفلسطينية يف األراضي احملتلةمت استطالع آراء الفلسطينيني حول جمموعة من البد

من الفلسطينيني بأهنم يوافقون على نقل سكان % 39.3من نتائج االستطالع أن هناك انقساماً حول هذه املواضيع فقد صرح 
ر بني التنظيمات املختلفة إذ أن مؤيدي املخيمات اىل مشاريع اسكانية جديدة، ومل يكن هناك خالف كبري بالنسبة هلذا اخليا

 (.11أنظر جدول رقم )االجتاهات املؤيدة واملعارضة التفاق اعالن املبادىء اظهروا تأييداً هلذا االختيار 

 )%(خميمات الالجئني مع التعاطف السياسي (: 11)جدول رقم 

أؤيد بقاءها كما هي حتى   
 يتم التوصل التفاق نهائي

أؤيد نقل سكانها الى 
 مشاريع اسكانية جديدة

أؤيد بقاءها مع تحسين 
الظروف السكنية 

 والمعيشية

 غير ذلك

 456 .465 5454 5856 الشعبية

 55. 651 4556 .865 فدا

 455 5856 .585 5654 محاس

 -- .4.5 5.56 6856 الدميقراطية

 854 .565 5.56 .445 فتح

 .85 5.58 6655 8.58 اجلهاد االسالمي

 54. 4.54 5.56 5555 حزب الشعب

 454 4.56 6656 4.54 املستقلون االسالميون

 854 .455 .6.5 4.56 املستقلون الوطنيون

 56. 5.55 5154 4.54 تنظيمات أخرى

 56. 4154 6854 4656 ال أحد



وكان . كانوا من املؤيدين هلذه الفكرة% 30.5السكنية واملعيشية فإن  أما بالنسبة إلبقاء املخيمات يف مكاهنا مع حتسني ظروفها
يون، وأظهر الفلسطين%. 12من الواضح أن نسبة التأييد هلذا االختيار كانت أعلى ما تكون يف املخيمات حيث وصلت إىل 

أنظر )إلبقاء الوضع على حاله حىت يتم التوصل التفاق هنائي حول الالجئني % 27.6وخصوصاً سكان املخيمات، تأييداً أقل 
 (.15جدول رقم 

 )%(خميمات الالجئني مع مكان السكن (: 15)جدول رقم 

أؤيد بقاءها كما هي حتى   
 يتم التوصل التفاق نهائي

أؤيد نقل سكانها الى 
مشاريع اسكانية 

 جديدة

أؤيد بقاءها مع 
تحسين الظروف 
 السكنية والمعيشية

 غير ذلك

 451 4454 6.54 .465 مدينة

 454 4154 6854 .415 بلدة/ قرية 

 456 .645 5456 .445 خميم

ومما ال شك فيه أن أياً من اخليارات املذكورة أعاله ال يتضمن بالضرورة التنازل عن حق العودة، وقد يكون املوقف منها جمرد 
 .تعبري عن توقعات الفلسطينيني من السلطة الفلسطينية يف املرحلة املقبلة

 االنتخابات الفلسطينية والمشاركة النسائية، ومواضيع أخرى (: 9)الملحق رقم 
 91/1/9111استطالع 

 :برأيك أفضل الطرق لتشكيل المجلس الفلسطيني للحكومة الذاتي االنتقالية هي ( 1)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 8654 8656 .845 .تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية -8

 8.54 155 156 .تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات والتنظيمات -4

 .415 .65. 454. .انتخابات سياسية عامة -5



 .85 458 .45 (.___________حدد )غري ذلك  -6

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي؟( 2)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 4655 .65. 456. .نعم -8

 8.54 8456 8654 .ال -4

 8558 8554 8556 .غري متأكد -5

 :برأيك، أفضل الطرق لتشكيل المجالس البلدية الفلسطينية هي ( 3)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 651 .,. 54. (.املقالة)عودة اجملالس املنتخبة سابقاً  -8

 4655 458. 854. .إجراء انتخابات جديدة -4

 8851 1,1 651 .تعيني جمالس بلدية من قبل السلطة الفلسطينية -5

 8554 8454 8451 .عودة اجملالس املنتخبة سابقاً لفرتة قصرية ومن مث إجراء انتخابات جديدة -6

 56. .85 .85 (.______حدد )غري ذلك  -.

 هل توافق على أن يكون للنساء الحق في التصويت باالنتخابات؟( 4)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 455. .185 656. .نعم -8

 8.54 8558 8654 .ال -4



 458 56. .45 .غري ذلك -5

 إذا ما ترشحت امرأة فلسطينية لالنتخابات، فهل أنت مستعد النتخابها؟( 5)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 .5.. 4458 4558 .نعم، إذا ما توفرت لديها الكفاءة -8

 .445 4.54 .485 .ال، فالرجل غالباً ما يكون هو األكفأ -4

 8.54 154 .8.5 .ال، فأنا ال أؤيد أن ترتشح املرأة لالنتخابات -5

 654 .,. 54. (._______حدد )غري ذلك  -6

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية، فإنك ستصوت لمرشحين من ( 6)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 .65 56. 54. اجلبهة الشعبية -8

 458 458 458 فدا -4

 .845 .8.5 8.56 حركة محاس -5

 .5. 856 .85 اجلبهة الدميقراطية -6

 .515 5.56 5.51 فتح -.

 .55 .65 .55 اجلهاد االسالمي -4

 458 .45 .45 حزب الشعب -.

 .55 55. .45 مستقلني اسالميني -1

 54. 8.51 .65 مستقلني وطنيني -6



 855 .45 851 (______حدد )تنظيمات أخرى  -.8

 .8.5 8858 .845 ال أحد مما سبق -88

 :بالنسبة للمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد انتهاء المرحلة االنتقالية ( 7)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 6451 651. 1655 .فإنين أؤيد ازالتها كاملة وانسحاب كافة املستوطنني -8

ميكن ابقاء بعض املستوطنات بشرط أن خيضع سكاهنا للقانون والشرطة  -4
 الفلسطينية

65. 845. 55. 

 4,4 454 651 غري متأكد -5

 .85 855 856 (______حدد )غري ذلك  -6

 :بالنسبة لمخيمات الالجئين في الضفة والقطاع فإنني ( 8)

الضفة الغربية   
 %وقطاع غزة 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 4.56 4.56 4.54 .أؤيد بقاءها كما هي حىت يتم التوصل التفاق هنائي حوهلا -8

 5.55 6856 5655 .أؤيد نقل سكاهنا اىل مشاريع اسكانية جديدة -4

 .565 4154 .5.5 .أؤيد بقاءها مع حتسني الظروف السكنية واملعيشية فيها -5

 451 454 454 (.___________حدد )غري ذلك  -6

 المناطق والدوائر االستطالعية(: 2)الملحق رقم 

 الضفة الغربية

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة



 مدن% ..8 .. ..1.55 مدينة نابلس

 خميمات% 11قرى، % 16 48 .18566 شرق نابلس

 خميمات% 8قرى، % 64 15 455451 غرب نابلس

   486 45.5661 منطقة نابلس

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 10قرى، % 66مدن، % 46 18 5466..8 مشال طولكرم

 قرى% 75مدن، % .4 .1 645.51 جنوب طولكرم

   848 4.45654 منطقة طولكرم

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 10قرى، % 68مدن، % 44 .1 645.48 شرق جنني

 قرى% ..8 1. .566..8 غرب جنني

   .84 86.5488 منطقة جنني

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 22قرى، % 30مدن، % 61 .6 ..4.56 أرحيا

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 قرى% ..8 55 45615. مشال رام اهلل

 خميمات% 9قرى، % 68 4. 5.55.. جنوب رام اهلل

 خميمات% 31قرى، % 27مدن، % 64 ..8 58.1.. مدينة رام اهلل

   .48 4465466 منطقة رام اهلل



 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 11قرى، % 16 14 .14566 مشال اخلليل

 خميمات% 19قرى، % 18 14 5..1.5 جنوب اخلليل

 مدن% ..8 14 .645.6 مدينة اخلليل

   464 .4.65.4 منطقة اخلليل

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 25قرى، % 50مدن، % .4 .4 415464 مدينة بيت حلم

 قرى% 98مدن، % .4 .4 54.5.. حميط بيت حلم

   854 8515686 منطقة بيت حلم

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 3قرى، % 15مدن، % 14 .. ..1855 مدينة القدس

 خميمات% 8قرى، % 15مدن، % .6 45 .155.1 حميط القدس

   851 .84.558 منطقة القدس

 :قطاع غزة 

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 بيت حانون، بيت الهيا، خميم جباليا، النزلة 884 .868568 جباليا والشمال

 خميم الشاطىء، الشيخ رضوان، النصر 64 ...6.5 (1)مدينة غزة 

 الرمال، الدرج، الصربة .6 ...88.5 (2)مدينة غزة 

 التفاح، الشجاعية، الزيتون 14 ...8.85 (3)مدينة غزة 



خميمات الربيج، املغازي، النصريات،  .88 ..88454 املخيمات الوسطى
 والزوايدة، ودير البلح

خان يونس، خميم خان يونس، قراره، بين  .88 86.5.86 منطقة خانيونس
سهيال، خزاعة، عبسان الكبرية، عبسان 

 الصغرية

 .مدينة رفح، خميم رفح .1 8.45564 منطقة رفح

ونود التأكيد هنا على أن باحثي املركز يدركون متاماً أنه ليس من الضروري إذا ما مت اجراء االنتخابات يف املستقبل القريب أن 
وكذلك األمر، فإننا ندرك أن الطريقة اليت استخدمناها يف تقسيم الدوائر ليست هي . تكون مبنية على أساس الدوائر االنتخابية

وباجململ، فإن . باإلضافة اىل أن صغر حجم العينة للدوائر االنتخابية حيد من قيمة النتائج املتعلقة هبا. لىالطريقة الوحيدة واملث
هذا االستطالع ميكننا من تكوين صورة واضحة ودقيقة قدر االمكان للخريطة السياسية يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية 

عها وعرضها من خالل النتائج االحصائية تظهر بشكل واضح اخليارات ودوائرها املختلفة، حيث أن البيانات اليت مت مج
ويستطيع املهتمون االتصال مبركز البحوث والدراسات الفلسطينية للحصول على نتائج . االنتخابية للفلسطينيني يف هذه املناطق

 .غري ذلك من املعلوماتأو ( مدينة، قرية، خميم)أمناط التصويت يف كل من هذه املناطق بناًء على مكان السكن 

 

 

 


