
 

 ( 41)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
 االردنية االنتخابات ومواضيع أخرى -السلطة الفلسطينية والمعارضة، العالقات الفلسطينية

 4221كانون أول  92-14

 

 مقدمة. 4
قامت وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإجراء استطالعها الرابع عشر حول 

االردنية واالنتخابات لرئيس السلطة الوطنية وجملس احلكم -املفاوضات، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والعالقات الفلسطينية
ستطالعات الدورية اليت يقوم هبا مركز البحوث وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ يأيت هذا االستطالع ضمن اال. الذايت

وعلى الدوام، جيري نشر نتائج . الشعب الفلسطيين وتسجيل ردود فعل أفراد اجملتمع على االحداث السياسية املتعاقبة
بعا حيويا يزود الباحثني وصناع القرار وأفراد إن هذه االستطالعات متثل من. االستطالع وحتليلها باللغتني العربية واالجنليزية

ونود . وتعطي الفرصة لكل أفراد اجملتمع إلبداء آرائهم حبرية. اجملتمع الفلسطيين مبا حيتاجونه من معلومات إحصائية وحتليلية
وينحصر التزامه يف  التنويه هنا إىل أن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ال يتبىن أو يعلن أو يلتزم بأية مواقف سياسية
ويف نفس الوقت فإن . تقدمي إسهام علمي أكادميي، والقيام بالتحليل والدراسة العلمية املوضوعية ونشر نتائج دراساته وأحباثه

ويقوم املركز بنشر االستطالعات من خالل عدة . مركز البحوث يسعى من أجل تطوير أساليب البحث العلمي يف فلسطني
إن . حيث يتم تعميم املعلومات ألكرب عدد ممكن من الفلسطينيني" االستطالعات للجميع"ج اجملتمعي وسائل منها الربنام

 . من قطاع غزة 626فلسطينيا يف الضفة الغربية و 666حيث مت مقابلة  2801حجم العينة هلذا االستطالع بلغ 

 خلفية. 9 
ستطالع تلك املتعلقة باملواجهات الدموية بني الشرطة إن من أهم االحداث اليت ميزت الفرتة اليت سبقت إجراء هذا اال

وأدى . 2996تشرين ثاين  20الفلسطينية واملتظاهرين الفلسطينيني وذلك خارج مسجد فلسطني بعد صالة اجلمعة 
موضوع االستيطان ومصاردة االراضي الفلسطينية إىل تظاهرات احتجاجية عديدة وخصوصا تلك اليت جرت على أراضي 

وقد ترافق ذلك مع تغري يف اخلطاب السياسي للسلطة الفلسطينية ليعكس . دومن منها 688ضر حيث صودر قرية اخل
مشاكل الشارع الفلسطيين بشكل أكرب من السابق حيث اعترب الفلسطينيون وبتصرحيات من قبل ممثلي السلطة الفلسطينية 

، وهلذا هددوا بقطع املفاوضات مما يدعو لإلعتقاد بأن أن توسيع املستوطنات هو خرق لإلتفاقات املربمة من قبل إسرائيل
وكانت احلكومة االسرائيلية قد . اخلطاب السياسي للسلطة الفلسطينية أصبح أقرب لنبض الشارع الفلسطيين من السابق

ومت يف . وسلوأصدرت قانونا مينع نشاط منظمة التحرير يف القدس، الشيء الذي اعتربته السلطة الفلسطينية انتهاكا التفاق أ
ومل خيل الشهر الفائت من . الشهر الفائت حتويل الصالحيات يف مؤسسات الصحة والضرائب من االسرائيليني للفلسطينيني

إسرائيلي يف هجوم انتحاري قرب حافلة جنود يف القدس الغربية  22عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية حيث أصيب 



. اخلارجي، فقد مت افتتاح السفارتني االردنية يف تل أبيب واالسرائيلية يف عمان أما على املستوى. 12/21وذلك بتاريخ 
كما جرت اشتباكات عنيفة بني اجليش االسرائيلي ومقاتلي حزب اهلل يف لبنان حيث قتل وجرح عدد من اجلنود االسرائيليني 

كد بيانه اخلتامي على أن القدس هي عاصمة وعقد يف هذه الفرتة مؤمتر القمة االسالمية الذي أ. واملواطنني اللبنانيني
االردين حول الوالية الدينية على القدس مما رفع من درجة التوتر يف -وقد برز خالل املؤمتر اخلالف الفلسطيين. فلسطني

 . الفلسطينية-العالقات االردنية
صرح على أثره عرفات بأنه مت  أما بالنسبة ملوضوع االنتخابات، فقد مت عقد اجتماع بني ياسر عرفات واسحق رابني،

االتفاق على أغلب املسائل املتعلقة بانتخابات جملس احلكم الذايت، ومل يكن واضحا يف ذلك الوقت ماذا حيصل بالنسبة 
وقد اجتمع يف هذه الفرتة . ملوضوع انسحاب القوات االسرائيلية من املناطق املأهولة، والذي هو شرط حلصول االنتخابات

 . بالوزير االمريكي وارن كريستوفر حيث أكد على أمهية إجراء االنتخابات بأسرع وقتياسر عرفات 
منهم أربعة من الشرطة  1/2/2992هذا ونود التذكري أنه مت إجراء هذا االستطالع قبل استشهاد سبعة فلسطينيني بتاريخ 

 . اخلليل/الفلسطينية واثنان من مؤيدي حركة محاس ومتظاهر فلسطيين من بيت عوا

 منهجية البحث. 1
ومن أجل اختبار صالحية . لقد مت تصميم االستبانة وأسئلتها من خالل التشاور مع جمموعة من اخلرباء: االستبانة -4

االسئلة يف قياس اآلراء املختلفة مت إجراء دراسة أولية قام من خالهلا باحثو املركز مبقابلة مخسني فلسطينيا مما أعطانا اجملال 
باالضافة للدراسة االولية، فقد مت إعطاء االستبانة . ريات الالزمة لتفادي مشاكل حمتملة يف طرح وفهم االسئلةلعمل التغي

وقد مت تعديل االسئلة لتتناسب مع جمموعة . لعدد من اخلرباء يف هذا اجملال الذين زودوا املركز مبالحظاهتم وتقييمهم لألسئلة
 . من املالحظات املقدمة

اتبع باحثو مركز . د مت إجراء كافة املقابالت يف هذا االستطالع داخل البيوت اليت مت اختيارها عشوائيالق: العينة -ب
 : البحوث والدراسات الفلسطينية جمموعة من اخلطوات يف اختيار العينة على النحو التايل

  (.2)تقسيم الضفة الغربية إىل جمموعة من األولوية حسب ما هو مبني يف جدول رقم  -

 التوزيع العشوائي للعينة حسب املناطق( : 2)جدول رقم 

 المنطقة

حجم )
النسبة /العينة

 ( المئوية

 المنطقة الموقع

حجم )
النسبة /العينة

 (المئوية

 الموقع

،طولك(قرية)،حبلة(بلدة)،عزون(قرية)بروقني06)قلقيلية/طولكرمزواتا نابلس 



، (قرية) (228/28.1)
عقربا 

، (قرية)
عصرية 
الشمالية 

، (بلدة)
نابلس 

، (مدينة)
عني بيت 

 (خميم)املاء 

 (خميم)،نور مشس(مدينة)رم (9.9/

جنني 
(99/9.2 ) 

، (قرية)عجة
مدينة)جنني
، يعبد (
، (بلدة)

(خميم)جنني
، كفر دان 

 (.قرية)

 (مدينة)أرحيا  (18/2.0)أرحيا 

رام 
/282)البرية/اهلل

9.9 ) 

بلدة)سلواد
، بيت (

، (قرية)عنان
بيت 

، (قرية)لقيا
مدينة)البرية
، رام (
، (مدينة)اهلل

م)االمعري
 (.خيم

 (مدينة)أرحيا  (18/2.0)اخلليل 

، (مدينة)، بيت حلم(قرية)تفوعبيت حلم القدس القدس 



القدمية،  ( 99/9.7)
ق)السواحرة

، (رية
خم)شعفاط

 ، الطور(مي

 (خميم)، الدهيشة(بلدة)العيزرية (98/6.2)

غزة الشمال 
(288/9.1 ) 

بيت 
قرية)حانون
) ،
خميم)جباليا
) ،
 (.قرية)النزلة

غزة املدينة 
(272/21.2) 

الرمال اجلنويب، الدرج، الشاطىء، 
 .الشجاعية

غزة الوسط 
(98/0.7 ) 

الربيج، 
النصريات، 
خانيونس 

، (خميم)
عبسان 

قرية)الكبرية
.) 

غزة اجلنوب 
(98/0.7) 

 (خميم، مدينة)رفح 

يف املناطق املختلفة، واختيار عينة منها حسب أسلوب ( قرية، مدينة، خميم)حتضري الئحة تشتمل على كافة التجمعات السكنية  -
 (. قرية، مدينة، خميم)العينة العشوائية البسيطة وذلك بعد تصنيف هذه التجمعات حسب عدد السكان وتوزيعهم ونوع مكان السكن 

، وعمل (بالتعاون مع باحثي املركز)بشكل عشوائي  6-1خيتار منها عدد ( بلوكات)عدة مناطق يتم تقسيم مواقع البحث اىل  -
وحصرها بشكل حمدد ( البلوك)اليت سيتم فيه إجراء املقابالت، ورسم حدود املنطقة ( البلوك)جولة أولية ألخذ فكرة عن حدود املنطقة 

ويقسم عدد . بيت 188حبيث ال يتجاوز ( البلوك)عدد البيوت يف املنطقة يتم تقدير (. العالمات املميزة/أمساء الشوارع احملددة)
، والبدء عند نقطة منطقية مثل أول الشارع والتحرك (18= استمارات  28بيت تقسيم  188مثال )البيوت على عدد االستمارات 

وإذا كان . جل تغطية كافة االجتاهاتبشكل دائري أو متعرج أو حسب متطلبات املنطقة إذا كان فيها عدة شوارع أو متفرعة من أ
من أجل إجراء املقابلة  18يتم اختيار البيت رقم . مركز واضبح فيحصل البدء يف املركز والتحرك باالجتاهات االربعة( البلوك)للمنطقة 

 . اخل.. لعمل املقابلة الثانية  68االوىل مث البيت رقم 
أنثى /ذكر( 2: وهنا تلزم قرعتان( قبل الدخول للبيت)حسب نظام القرعة املسبقة  عند اختيار البيت يتم اختيار الشخص للمقابلة -



يذهب الباحث للبيت ويطلب مقابلة شخص يتناسب مع الصفات اليت يريدها، (. عاما هي نقطة الفصل 68)كبار السن /صغار( 1
. ن قد يطلب مقابلة االخت الكربى، أو الزوجةصغرية الس/إذا كانت أنثى,. كبري السن، قد يطلب مقابلة رب االسرة/فإذا كان ذكر

القاعدة . )إذا تعذر وجود الشخص املناسب يف هذا البيت خيتار الباحث البيت الذي يليه وحياول أن جيد الصفات اليت يهدف اليها
فتني املطلوبتني فإن واحدة فقط من الص( ذكر، أنثى)صفة أساسية ( يف البيت التايل)أن تتوفر الصفتان يف الشخص، أما إذا توفر 

وإذا وجد يف البيت أكثر من شخص تنطبق عليهم الصفات املطلوبة يلجأ الباحث لإلختيار العشوائي بواسطة (. الباحث جيري املقابلة
إعطاء كل منهم رقما معينا، ويطلب من أحدهم أن خيتار أحد االرقام املوجودة، وجيري املقابلة مع الشخص الذي اختري بشكل 

 (. 1)وقد مكننا النظام العشوائي املتبع يف اختيار العينة من احلصول على التوزيع املبني يف اجلدول رقم . عشوائي
وكذلك فقد ارتفع متثيل ربات . وكما هو واضح من اجلدول فإن العينة البيتية أدت إىل متثيل أفضل للفئات االقل تعليما يف اجملتمع

 . مع التوزيع السكاينالبيوت والكبار يف العمر مبا يتناسب 

 توزيع العينة( : 1)جدول رقم 

 )%( 21كانون أول  توزيع العينة )%( 4221كانون أول  توزيع العينة 

 التحصيل العلمي التوزيع الجغرافي

 67.2 لغاية املرحلة االلزامية 62.6 الضفة الغربية

 71.2 ثانوي 70.6 قطاع غزة 

 22.7 معهد   مكان السكن

 22.2 بكالوريس 79.6 من سكان املدن 

 2.6 ماجستري فما فوق 6.8 من سكان البلدات 

 الجنس 19.2 من سكان القرى 

 69.0 من الذكور 19.2 من سكان املخيمات 

 28.1 من االناث وضع االقامة

 العمل 69.1 الجيء 

 28.2 عمال 28.0 غري الجيء 



 0.6 حرفيون العمر 

 79.1 ربات بيوت 29.9  20-11

 7.2 *متخصصون  27.1 17-16

 9.6 **موظفون  26.2 19-78

 2.7 جتار 27.9 72-72

 9.2 طالب 27.9 76-61

 2.0 مزارعون 9.6 67-28

 2.2 متقاعدون 22.9 فما فوق  22

 22.7 بال عمل    

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

 جمع البيانات. 1

شارك يف إجراء هذا البحث مخسة وستون باحثا ميدانيا مدربني بشكل جيد، وقد شاركوا يف عدد من الورشات الدراسية حيث 
كما التحق هؤالء مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، مقابالت البيوت، طرق املسح، البحث العلمي . نوقشت أهداف االستطالع

البحث مت إشراك غالبية الباحثني يف جتارب ميدانية حقيقية سبقت االستطالع من أجل ومن أجل أغراض هذا . والعمل امليداين
كل جمموعة منها شاب )وقد عملوا يف جمموعات . ، حيث مت توضيح طريقة رسم اخلرائط وتقدير عدد البيوت واختيار العينة(التدريب)

. فة ألماكن املقابالت وناقشوا سري العملية مع الباحثني امليدانينييشرف عليها باحثون أكفاء، وقام باحثو املركز بزيارات خمتل( وفتاة
 . لقد مت إجراء املقابالت خالل فرتة ثالثة ايام، اخلميس واجلمعة والسبت

وقد أعطي . من باحثينا هم من النساء، ومت إجراء مجيع املقابالت وجها لوجه مع أفراد العينة%( 28)ومما جيدر ذكره أن أكثر من 
وبشكل عام . وذلك لضمان مقابالت دقيقة ومركزة( استبانة ملقابالت البيوت 22معدل )احث عدد حمدود من االستبانات لكل ب

وتشكل النساء . من عينة البيوت، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء االشخاص% 9رفض االستجابة للمشاركة يف االستطالع حوايل 
تطالع، ومل يصرح بعض الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك يف اعتقادنا بسبب اخلوف، اجلزء االكرب من الرافضني للمشاركة يف االس

 . قلة التعليم أو امللل من السياسة



. من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء إجابات غري ممكنة( SPSS)ومت استخدام برنامج حاسوب إحصائي 
 %. 92وأن نسبة التمثيل االحصائي تزيد عن % 7هي أقل من  ومن اجلدير بالذكر هنا أن نسبة اخلطأ

 

  : النتائج
 

 االسرائيلية  -املفاوضات الفلسطينية : أوال
ويف املقابل . من الفلسطينيني الذين مت استطالع آرائهم بأهنم يوافقون على استمرار املفاوضات الفلسطينية االسرائيلية% 70.9صرح 
وصرح مخس الفلسطينيني . بأهنم مع تعليق املفاوضات حىت تلتزم إسرائيل بتطبيق االتفاقات املعقودة مع الفلسطينيني% 72.2وضح 

وقد تعين هذه االرقام بأن غالبية الفلسطينيني هم مع تعليق املفاوضات ووقفها، . بأهنم يؤيدون وقف املفاوضات هنائيا%( 18.6)
من % 91.7حيث يشرتط الكثريون منهم التزام إسرائيل باالتفاقات وخصوصا من حيث التطبيق على أرض الواقع، وخاصة أن 

 ال يعتقدون بأن إسرائيل جادة يف السعي من أجل حتقيق السالم مع الفلسطينيني كما ظهر يف استطالعنا السابق الذي مت الفلسطينيني
ومن حيث املبدأ فإن الغالبية من الفلسطينيني مع املفاوضات، وقد يعكس هذا شعورا سائدا . 2996تشرين الثاين  29إجراؤه بتاريخ 

 . تفاوضبعدم وجود خيارات بديلة عن ال
نالحظ من نتائج االستطالع أن هناك فرقا يف النظرة هلذا املوضوع بني سكان الضفة الغربية وسكان قطاع غزة، فقد طالبت نسبة 

ويف نفس الوقت طالب . منهم بتعليق املفاوضات% 71.6بوقف املفاوضات هنائيا وطالب %( 17.7)أكرب من سكان الضفة 
من سكان % 72.9ويف املقابل جند أن . منهم بتعليق املفاوضات% 19.0لقطاع وطالب من سكان ا% 26.7بوقف املفاوضات 

إن نسبة التأييد االكرب للمفاوضات يف القطاع يعود ألن . من سكان القطاع% 67.2الضفة مع استمرار املفاوضات باملقارنة مع 
يف الضفة الغربية هناك شعور كبري بعد االلتزام  بينما. سكان القطاع يشعرون أكثر من أهل الضفة بنتائج مثل هذه املفاوضات

االسرائيلي باالتفاقات وذلك من خالل املماطلة يف نقل الصالحيات واالستمرار يف مصادرة االراضي واالستيطان يف القدس وغريها 
لتأييد االكرب يف الضفة اليقافها وبالرغم من أن وقف املفاوضات قد يضر بفرض إهناء هذه املمارسات االسرائيلية، اال أن ا. من املناطق

ويعود التأييد االكرب . قد يعكس شعورا متناميا بعدم فائدهتا وباحلاجة للبحث عن وسائل أخرى لتحقيق االهداف الفلسطينية
 . للمفاوضات يف القطاع لتواجد أكرب هناك ملؤيدي السيد ياسر عرفات وحركة فتح

وكذلك فإنه كلما زاد . لمفاوضات حيث أنه كلما زاد العمر زاد التأييد الستمرار املفاوضاتوجند أن هناك عالقة بني العمر والتأييد ل
% 22من محلة البكالوريس بأهنم مع وقف املفاوضات بينما صرح بذلك % 78التعليم تزيد املطالبة بوقف املفاوضات حيث صرح 

تؤيد وقف املفاوضات %( 16)ضا أن نسبة أكرب من الرجال ونالحظ أي. من الذين مل يزد حتصيلهم العلمي عن املرحلة االلزامية
 . من النساء% 22مقابل 

ويأيت التأييد الستمرار املفاوضات بشكل أكرب من قبل املؤيدين للعملية التفاوضية، إال أن نسبة غري قليلة من أنصار املعارضة يؤيدون 
من مؤيدي محاس يوافقون على استمرار % 11.6سبيل املثال  استمرار التفاوض بني الفلسطينيني واالسرائيليني، حيث جند على

 (. 7جدول )املفاوضات 



 االسرائيلية  -التعاطف السياسي مع النظرة للمفاوضات الفلسطينية (: 7)جدول رقم 

تعليق املفاوضات حىت تلتزم  قطع املفاوضات هنائيا احلركات السياسية
 إسرائيل باتفاق إعالن املباديء

استمرار 
 املفاوضات

 ال رأي

 %6.9 %22.7 %17.6 %26.1 اجلبهة الشعبية 

 %6.0 %26.2 %77.8 %2.9  فتح 

 %7.6 %12.6 %71.2 %61.9 اجلهاد االسالمي

 %22.2 %22.2 %22.6 %11.1 حزب الشعب 

 %21.6 %11.6 %11.8 %61.9 محاس 

 %6.9 %77.7 %18.8 %68.8 اجلبهة الدميقراطية 

 %22.2 %22.6 %11.1 %22.2 فدا 

 %29.9 %9.9 %70.2 %72.9 مستقلون اسالميون

 %21.1 %79.8 %71.9 %22.6 مستقلون وطنيون 

 %21.1 %79.8 %71.9 %22.9 غري ذلك

 %26.8 %78.6 %76.6 %29.1 ال أحد 

 العالقات املستقبلية مع االردن : ثانيا
وجند أن التأييد لوحدة اندماجية كاملة بني . االردن وفلسطني: تؤيد خيار دولتني مستقلتني%( 66.2)إن الغالبية من الفلسطينيني 
من فلسطينيي الضفة والقطاع % 71.9مما يعين أن % 26.6والتأييد لوحدة كونفدرالية % 20.2االردن وفلسطني يصل إىل 

 . الردنيؤيدون شكال من أشكال الوحدة مع ا
من سكان الضفة بأهنم مع % 79.9فقد صرح . إن التأييد لشكل من أشكال الوحدة مع االردن أكرب يف الضفة الغربية من قطاع غزة

وتتناسق هذه النتائج مع تلك اليت ظهرت من . من سكان القطاع% 12وحدة إندماجية أو مع الكونفدرالية، بينما صرح بذلك 
من سكان الضفة بأهنم مع شكل من الوحدة مع % 62.6، حيث صرح 2996لبحوث يف هناية أيلول خالل استطالع أجراه مركز ا

%( 9حوايل )لكننا نالحظ هنا اخنفاضا يف التأييد للوحدة مع االردن يف الضفة الغربية . يف قطاع غزة% 16.0االردن باملقارنة مع 



يف املقابل جند ارتفاعا يف تأييد الدولة . حلكومة االردنية يف الفرتة االخريةوقد يعود هذا إىل توتر العالقات بني القيادة الفلسطينية وا
 . يف هذا االستطالع، ويتوافق هذا مع ارتفاع شعبية فتح وياسر عرفات% 66.2يف أيلول إىل % 68.2املستقلة من 

وبرغم . طق جنني ونابلس وأرحيا والقدسأظهرت نتائج االستطالع احلايل أن أكرب التأييد لشكل من الوحدة مع االردن يأيت من منا
لية االعتقاد السائد أن مناطق اخلليل وبيت حلم من أكثر املناطق تأييدا لألردن اال أن النتائج تظهر أن التأييد لفكرة الوحدة والكونفدرا

 (. 6أنظر جدول رقم . )هناك أقل من املعدل

 دنية املستقبلية االر  -املناطق مع العالقة الفلسطينية ( : 6)جدول رقم 

دولتني مستقلتني فلسطني  املنطقة 
 واالردن

وحدة اندماجية كاملة بني 
 فلسطني واالردن

كونفدرالية بني االردن 
 وفلسطني

 أخرى

 %6.2 %12.9 %29.6 %28.8 نابلس 

 %2.1 %22.6 %11.2 %62.2 طولكرم 

 --- %29.6 %79.7 %62.7 جنني 

 --- %18.8 %12.8 %22.8 أرحيا 

 %7.0 %21.6 %16.0 %29.8 رام اهلل 

 --- %0.6 %11.9 %60.9 اخلليل 

 --- %0.6 %26.7 %99.2 بيت حلم 

 %7.9 %12.0 %18.2 %27.0 القدس 

 %7.8 %0.8 %9.8 %08.8 غزة الشمال 

 %7.8 %29.1 %9.9 %98.2 غزة املدينة 

 %7.7 %21.6 %28.2 %96.1 غزة الوسط 

 %7.6 %27.2 %29.2 %66.8 غزة اجلنوب 



%( 71)والقرى %( 72)عن البلديات %( 70)يزيد يف املدن ( االندماجية أو الكونفدرالية)ونالحظ أيضا أن التأييد للوحدة 
، بينما يزيد بني اجملموعات االخرى %29ويقل التأييد للوحدة بني محلة شهادات الدبلوم حيث يصل إىل %(. 19)واملخيمات 

بني الذين أهنوا املرحلة الثانوية و % 71يلهم العلمي عن املرحلة االلزامية ويصل إىل بني الذين مل يزد حتص% 70حيث يصل إىل 
فإن الكبار يف العمر مييلون لتأييد الوحدة مع االردن أكثر من الصغار ( 2)وكما هو واضح من جدول . بني محلة البكالوريس% 72

 . يف العمر

 الفلسطينية املستقبلية-نيةالعمر والنظرة إىل العالقات االرد( : 2)جدول رقم 

 أخرى كونفدرالية وحدة اندماجية دولتني مستقلتني املرحلة العمرية 

20 - 11 98.9% 26.9% 21.8% 1.6% 

17 - 16 92.6% 29.2% 28.8% 2.2% 

19 - 78  60.1% 26.9% 27.2% 7.6% 

72 - 72 67.9% 22.6% 29.8% 2.2% 

76 - 61 69.2% 22.0% 22.0% 2.7% 

67 - 28  68.1% 18.6% 29.2% 2.9% 

 %2.6 %22.2 %72.9 %69.6 فما فوق  22

 أحداث مسجد فلسطني : ثالثا
تاريخ )من فلسطينيي الضفة والقطاع باملسؤولية على إسرائيل بالنسبة ألحداث مسجد فلسطني يف غزة % 71.9ألقى 
إسرائيل والسلطة الوطنية )بأن كافة االطراف % 10.9ويعتقد . 128فلسطينيا وجرح  27واليت قتل فيها ( 20/22/2996

على % 27.2على محاس واملعارضة و % 9.2ؤولية على السلطة الوطنية، باملس% 20.6مسؤولة بينما القى ( واملعارضة الفلسطينية
 . أطراف أخرى

إن حتميل إسرائيل للمسؤولية عن أحداث غزة قد يكون تعبريا عن شعور حقيقي أو أنه جزء من توجه للربط بني األحداث املأساوية 
تمع مييلون للوم العدو اخلارجي يف حالة حدوث أحداث وكذلك فإن الدراسات االجتماعية النفسية تؤكد أن أفراد اجمل. وإسرائيل

ويؤكد هذا شعور نسبة كبرية من سكان القطاع بأن . مأساوية وذلك من أجل حتقيق نوع من الوحدة الداخلية والشعور بالتضامن
ات الفلسطينية حيث أطرافا خارجية تسببت يف هذه االحداث، ويعكس هذا الشعور املقوالت اليت حتدثت عنها جمموعة من القياد



 . ألقت املسؤولية على أعداء خارجيني
ويأيت اللوم % 22حيمل الفلسطينيون السلطة املسؤولية أكثر من املعارضة، وحىت بني املؤيدين لفتح جند أن لوم املعارضة ال يتجاوز 

 (. 6جدول )للسلطة أكرب بني أنصار املعارضة من أنصار االطراف املشاركة يف السلطة 

 التعاطف السياسي مع النظرة ألحداث مسجد فلسطني(: 6)ل رقم جدو 

محاس وقوى  اسرائيل احلركات السياسية
معارضة فلسطينية 

 أخرى

السلطة الوطنية 
 الفلسطينية

كافة االطراف 
 املذكورة

 أطراف أخرى

 %6.1 %20.2 %22.6 %1.0 %17.6 اجلبهة الشعبية 

 %22.2 %10.2 %2.7 %22.1 %79.9 فتح 

 %9.2 %12.8 %28.8 %7.6 %26.7 اجلهاد االسالمي

 --- %99.0 %22.2 %22.2 --- حزب الشعب 

 %21.6 %18.7 %76.1 %2.2 %19.9 محاس 

 --- %18.8 %68.8 %27.7 %16.9 اجلبهة الدميقراطية 

 %22.2 %11.1 --- --- %66.9 فدا 

 %2.7 %72.6 %12.2 %1.6 %79.2 مستقلون اسالميون

 %9.0 %67.2 %22.0 %9.0 %19.2 مستقلون وطنيون 

 %11.1 %79.8 %20.2 %1.2 %29.0 غري ذلك

 %27.0 %77.7 %26.7 %0.2 %10.2 ال أحد 

 



حتمل املسؤولية للسلطة الوطنية %( 29.2)وإذا قارنا الوضع يف الضفة الغربية مع قطاع غزة، جند أن نسبة أكرب من سكان الضفة 
فقط يف الضفة، تعتقد أن أطرافا % 9، مقابل %(11.0)كما أن نسبة غري قليلة من سكان القطاع . يف قطاع غزة% 26.2مقابل 

ن من املالحظ أن املستجيبني لإلستطالع من منطقة اخلليل يضعون مسؤولية كبرية على السلطة وكا. أخرى هي مسؤولة عن االحداث
ويليهم يف لوم السلطة سكان منطقة بيت حلم . منهم بأن السلطة هي املسؤولة عن املواجهات يف غزة% 77.7الوطنية حيث صرح 

 (. 9أنظر جدول رقم . )والقدس ورام اهلل

 مع املسؤولية عن أحداث مسجد فلسطني يف غزةاملناطق ( : 9)جدول رقم 

محاس وقوى فلسطينية  اسرائيل املنطقة 
 معارضة أخرى

السلطة الوطنية 
 الفلسطينية

كافة االطراف 
 املذكورة

 أطراف أخرى

 %0.6 %10.8 %22.9 %27.2 %76.6 نابلس 

 %21.9 %72.7 %9.6 %0.1 %76.2 طولكرم 

 %2.7 %60.8 %9.7 %6.9 %76.9 جنني 

 %18.8 %78.8 %22.8 %2.8 %78.8 أرحيا 

 %26.6 %77.8 %29.2 %1.9 %71.8 رام اهلل 

 --- %17.7 %77.7 %2.8 %70.7 اخلليل 

 %1.9 %12.9 %10.6 %2.9 %79.2 بيت حلم 

 %6.2 %71.7 %29.2 %9.0 %77.0 القدس 

 %12.7 %12.7 %26.1 %28.2 %17.1 غزة الشمال 

 %12.6 %12.6 %29.1 %6.9 %19.2 غزة املدينة 

 %12.7 %19.8 %22.9 %2.6 %78.7 غزة الوسط 

 %11.2 %29.2 %26.9 %6.9 %76.0 غزة اجلنوب 



 

وكذلك فإنه كلما زاد . من النساء% 22من الرجال حيملون السلطة الوطنية املسؤولية باملقارنة مع % 12وكان من املالحظ أن 
 (. 0)التحصيل العلمي كلما زادت نسبة القاء املسؤولية على السلطة كما هو واضح يف جدول رقم 

 التعليم مع املسؤولية عن أحداث مسجد فلسطني يف غزة ( : 0)جدول رقم 

محاس وقوى  اسرائيل  التحصيل العلمي 
فلسطينية معارضة 

 أخرى 

السلطة الوطنية 
 الفلسطينية 

كافة االطراف 
 املذكورة 

 أطراف أخرى 

 %26.0 %16.6 %22.2 %9.6 %72.9 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 %28.0 %10.2 %29.2 %0.6 %71.0 ثانوي

 %22.6 %79.1 %27.1 %9.6 %78.6 (سنتني بعد التوجيهي)معهد 

 %26.6 %19.7 %19.6 %7.7 %12.1 بكالوريس 

 %26.9 %11.1 %66.6 --- %26.9 ماجستري فما فوق 

 

يالحظ أن هناك عالقة بني العمر والنظرة ألحداث مسجد فلسطني حيث أنه كلما زاد العمر كلما قل إلقاء املسؤولية على السلطة 
 (. 9أنظر جدول رقم )الوطنية الفلسطينية 

 العمر والنظرة ملسؤولية االحداث ( : 9)جدول رقم 

 أطراف اخرى  كافة االطراف  السلطة الفلسطينية  محاس واملعارضة  اسرائيل  املرحلة العمرية 

20 - 11 79.6% 0.6% 12.6% 2.1% 21.2% 

17 - 16 19.8% 9.0% 19.2% 10.6% 9.0% 

19 - 78  16.1% 9.7% 29.0% 72.6% 27.6% 



72 - 72 79.8% 2.2% 26.6% 10.2% 22.2% 

76 - 61 71.1% 6.9% 29.6% 10.9% 26.9% 

67 - 28  76.7% 6.9% 22.0% 76.7% 28.0% 

 %26.2 %72.9 %22.6 %9.7 %71.9 فما فوق  22

 

 تقييم السلطة الوطنية الفلسطينية : رابعا
يقيمون هذا األداء على أنه % 0.0مت يف هذا االتسطالع استيضاح آراء الفلسطينيني حول أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبني أن 

على أنه % 27.2و " ضعيف"على أنه % 22.6و " متوسط"على أنه % 19.2ويراه " جيد"على أنه % 11.6بينما يراه " ممتاز"
من سكان القطاع بأن أداء % 76.6ألداء السلطة أكرب يف قطاع غزة من الضفة الغربية، حيث صرح وجاء التقييم االجيايب ". سيء"

من سكان الضفة صرحوا بأهنم % 72.2كما وأن . من سكان الضفة% 10.1، باملقابل صرح بذلك "جيد"أو " ممتاز"السلطة إما 
ويبدو أن . فقط يف قطاع غزة% 16.0، وذلك مقابل "ءسي"أو " شعيف"ينظرون سلبيا إىل أداء املنظمة حيث وصفوه بأنه إما 

التقييم العام للسلطة مييل حنو الوسطية حيث جند أن التقييم االجيايب يشكل الثلث ويتساوى مع التقييم املتوسط وكذلك التقييم 
الكثريين منهم يتعاطفون مع وقد يكون يف هذا إشارة إىل أن الفلسطينيني يعطون السلطة فرصة إضافية إلثبات نفسها وأن . السليب

هذا وكان من املالحظ يف الفرتة االخرية أن السلطة . السلطة بسبب الضغوطات واملماطالت اليت تتعرض هلا من قبل االسرائيليني
الفلسطينية يف خطاهبا السياسي تتوجه بشكل أكرب من السابق للشارع الفلسطيين حيث أصبح احلديث أكثر عن املستوطنات 

 . ، وذلك بعكس الفرتة السابقة حيث كان الرتكيز على التفاوض مع االسرائيلينيواالسرى
أما التقييم السليب . تظهر نتائج االستطالع أن التقييم االجيايب ألداء السلطة موجود بشكل ملحوظ يف وسط القطاع ومدينة غزة

 (. 28)فموجود بشكل واضح يف أرحيا واخلليل والقدس كما هو ظاهر من جدول 

 املناطق مع النظرة ألداء السلطة الوطنية (: 28)جدول رقم 

 ال أعرف سيء ضعيف متوسط جيد ممتاز املنطقة 

 %21.0 %0.7 %12.2 %16.6 %16.6 %6.6 نابلس 

 %22.6 %9.7 %20.6 %77.9 %29.0 %9.8 طولكرم 

 %26.8 %28.9 %27.7 %76.8 %26.8 %0.8 جنني 



 --- %18.8 %12.8 %72.8 %2.8 %22.8 أرحيا 

 %17.0 %0.6 %26.7 %16.0 %20.2 %28.2 رام اهلل 

 %7.7 %12.9 %20.7 %78.8 %29.2 %9.1 اخلليل 

 %0.6 %20.6 %21.9 %10.6 %16.7 %9.2 بيت حلم 

 %21.0 %29.1 %29.9 %29.9 %16.6 %9.9 القدس 

 %28.8 %28.8 %21.8 %79.8 %20.8 %22.8 غزة الشمال 

 %9.2 %22.9 %28.6 %16.9 %19.2 %28.6 غزة املدينة 

 %7.7 %21.1 %21.1 %16.6 %68.8 %9.0 غزة الوسط 

 %9.8 %9.9 %29.2 %76.8 %26.9 %22.1 غزة اجلنوب 

 

من محلة البكالوريس % 60كذلك فإن التقييم السليب يزيد عند الرجال عن النساء وكذلك يزداد مع التحصيل العلمي حيث ينظر 
 (. 22أنظر جدول رقم . )من محلة الشهادات العليا% 68سلبيا ألداء السلطة الوطنية ويشاركهم يف هذا 

 نيةالتعليم مع النظرة ألداء السلطة الوط(: 22)جدول رقم 

 ال أعرف  سيء ضعيف  متوسط جيد  ممتاز  التحصيل العلمي 

 %27.6 %9.2 %22.9 %72.2 %11.0 %22.8 أمي ولغاية املرحلة االلزامية 

 %9.9 %27.6 %29.9 %10.9 %11.8 %0.2 ثانوي 

 %9.8 %9.8 %29.9 %71.0 %12.6 %6.2 (سنتني بعد التوجيهي)معهد 

 %7.1 %19.6 %20.2 %11.6 %12.0 %6.2 بكالوريس 



 %2.6 %19.0 %11.1 %11.1 %22.2 %22.2 ماجستري فما فوق 

 

وجند أيضا عالقة بني العمر والتقييم ألداء السلطة وخصوصا من حيث النظرة السلبية هلذا األداء واليت تزيد بني االصغر عمرا عن 
 (. 21جدول رقم )االكرب عمرا 

 العمر مع تقييم أداء السلطة الوطنية ( : 21)جدول رقم 

 ال أعرف سيء ضعيف متوسط جيد ممتاز املرحلة العمرية

 %0.6 %26.2 %26.2 %78.8 %12.8 %0.1 سنة أو أقل  72

 %27.8 %0.9 %26.9 %10.9 %12.7 %9.6 سنة  72أكثر من 

وكما هو متوقع فإن التقييم االجيايب للسلطة جاء بشكل أكرب من مؤيدي حركة فتح بينما جند أن الغالبية من مؤيدي االجتاهات 
 . املعارضة يعطون السلطة تقييما سلبيا

 مشاركة املعارضة الفلسطينية يف السلطة : خامسا

الفلسطينية األخرى يف السلطة الوطنية، أي القبول مبناصب  مشاركة محاس وقوى املعارضة%( 92)أيدت غالبية من الفلسطينيني 
وقد يعود التأييد الكبري . من الذين مت استطالع آرائهم% 29.0وقد عارض هذه الفكرة . وزارية والدخول يف أجهزة السلطة املختلفة

كما هي مطروحة يف "كة يف السلطة من املمكن تفسري فكرة املشار . لفكرة مشاركة املعارضة يف السلطة إىل جمموعة من العوامل
وكذلك . للمعارضة وبالتايل قد يرى الكثريون وخصوصا من مؤيدي املعارضة أنه من حقهم أن يشاركوا" حق"على أهنا " االستطالع

ة من داخل فإن البعض يرى يف املشاركة بديال للصراع الداخلي ووسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية وكذلك طريقة ملعارضة السياسات احلالي
كذلك فإن التأييد ملشاركة املعارضة . وجاء التأييد هلذه الفكرة مرتفعا يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. املؤسسات الوطنية املوجودة

جدول )عاما باملقارنة مع الذين يقل عمرهم عن ذلك  72يف السلطة يأيت بشكل أكرب من الفلسطينيني الذين يزيد عمرهم عن 
27 .) 

 العمر ع النظرة ملشاركة املعارضة يف السلطة ( : 27)ل رقم جدو 

 ال رأي  ال  نعم  املرحلة العمرية 



 %6.8 %11.7 %92.9 سنة أو أقل  72

 %0.9 %28.0 %08.7 سنة  72أكثر من 

 

من امللفت للنظر أن يكون التأييد ملشاركة املعارضة يف السلطة مرتفعا بني مؤيدي االجتاهات املعارضة حيث وصل بني مؤيدي محاس 
 (. 26جدول % )60.6إىل 

 التعاطف السياسي مع النظرة ملشاركة املعارضة يف السلطة (: 26)جدول 

 ال رأي  ال  نعم   

 %6.9 %62.9 %22.6 الشعبية 

 %7.9 %27.2 %01.6 فتح 

 %7.6 %79.7 %29.2 اجلهاد االسالمي

 --- %11.1 %99.0 حزب الشعب 

 %7.6 %10.1 %60.6 محاس 

 %6.9 %68.8 %27.7 اجلبهة الدميقراطية 

 --- --- %288 فدا 

 %28.1 %22.6 %96.6 مستقلون اسالميون 

 %22.6 %9.6 %92.8 مستقلون وطنيون 

 %22.8 %6.9 %06.2 غري ذلك 

 %29.6 %22.7 %69.6 ال أحد 

 



 بقية -( 26)استطالع رقم 

 االنتخابات : سادسا
وهذه املواضيع تتعلق . هناك جمموعة من املواضيع املتعلقة باالنتخابات واليت مت استطالع آراء الفلسطينيني حوهلا يف هذا االستطالع

 . وانتخاب رئيس السلطة والتعاطف السياسيبالنظرة لإلنتخابات والتعيينات، واملشاركة يف االنتخابات، 

 املوقف من االنتخابات ( 2
يف . من الفلسطينيني أن االنتخابات السياسية العامة هي أفضل الطرق لتشكيل جملس فلسطيين للحكومة الذاتية% 08.2صرح 

م مع تعيينات من قبل االحزاب بأهن% 6.2بأهنم مع قيام منظمة التحرير بتعيني أعضاء اجمللس وكذلك صرح % 28املقابل صرح 
% 02حيث صرح  2996وتتناسق هذه النتائج مع ما وجدناه يف االستطالع السابق يف منتصف تشرين الثاين . واحلركات السياسية

 . من الفلسطينيني بأهنم مع االنتخابات

 املقاطعة لإلنتخابات ( 1
من الفلسطينية سيلتزمون بتلك الدعوة، % 16.6السلطة الوطنية فإن  فيما لو دعت املعارضة الفلسطينية ملقاطعة االنتخابات جمللس

. بأهنم ليس لديهم رأي حول املوضوع% 26.7وصرح . بأهنم سيشاركون يف االنتخابات برغم الدعوة للمقاطعة% 29.7بينما يقول 
من سكان الضفة صرحوا بأهنم سيقاطعون % 19.9ومل يكن الفرق كبريا بني الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة هلذا املوضوع حيث أن 

 . من سكان القطاع% 16االنتخابات بينما صرح بذلك 
وتزيد . وكان واضحا أن املقاطعة لإلنتخابات ستكون على أشدها يف منطقة اخلليل حيث تتساوى تقريبا نسب نية املقاطعة واملشاركة

 (. 22أنظر جدول رقم . )نسب املشاركة فستكون يف منطقة جنني أما أعلى. النبية للمقاطعة يف مناطق بيت حلم ونابلس والقدس

 املناطق مع املوقف من انتخاب رئيس السلطة (: 22)جدول رقم 

 ال رأي سأشارك يف االنتخابات سأقاطع االنتخابات املنطقة 

 %0.7 %22.6 %76.2 نابلس 

 %29.6 %67.2 %20.0 طولكرم 

 %27.7 %98.9 %26.8 جنني 

 %28.8 %62.8 %12.8 أرحيا 

 %18.8 %66.9 %27.7 رام اهلل 



 %20.7 %62.9 %68.8 اخلليل 

 %20.0 %67.2 %79.9 بيت حلم 

 %29.9 %22.7 %78.0 القدس 

 %12.1 %27.2 %12.7 غزة الشمال 

 %17.9 %22.1 %18.9 غزة املدينة 

 %2.6 %62.6 %10.9 غزة الوسط 

 %21.6 %62.1 %11.2 غزة اجلنوب 

، وكذلك فإن النية ملقاطعة %(11)من النساء %( 78)وقد أظهرت النتائج أن الرجال سيقاطعون االنتخابات بنسبة أكرب 
 . 26ظاهر يف جدول رقم االنتخابات ترتفع مع الزيادة يف التحصيل العلمي كما هو 

 التعليم واملوقف من املشاركة يف االنتخابات (: 26)جدول رقم 

 ال رأي سأشارك يف االنتخابات سأقاطع االنتخابات التحصيل العلمي 

 %20.9 %20.7 %11.0 أمي ولغاية املرحلة االلزامية 

 %26.2 %20.2 %19.2 التوجيهي 

 %26.0 %29.8 %16.1 ( معهد)كلية 

 %21.9 %26.8 %77.2 بكالوريس 

 %17.6 %29.6 %20.0 ماجستري فما فوق 

من مؤيدي % 70.0وستلتزم الغالبية من مؤيدي الفصائل املعارضة ملقاطعة االنتخابات إذا ما دعت هذه الفصائل مع مالحظة أن 
 (. 29جدول رقم )محاس سيشاركون يف االنتخابات برغم الدعوة للمقاطعة 

 التعاطف السياسي واملوقف من املشاركة يف االنتخابات (: 29)جدول رقم 



 ال رأي  سأشارك يف االنتخابات  سأقاطع االنتخابات السياسية احلركات 

 %6.1 %11.1 %97.6 اجلبهة الشعبية 

 %22.6 %66.6 --- حزب الشعب

 %27.6 %10.0 %29.6 محاس 

 --- %00.9 %22.2 فدا 

 %26.7 %10.6 %29.2 اجلهاد االسالمي 

 %9.9 %02.2 %0.0 فتح 

 %6.9 %77.7 %68.8 اجلبهة الدميقراطية 

 %12.6 %67.6 %78.0 مستقلون اسالميون 

 %12.1 %69.7 %22.2 مستقلون وطنيون 

 %16.0 %26.2 %29.2 غري ذلك 

 %79.6 %68.8 %11.6 ال أحد مما سبق ذكره 

 

 رئيس السلطة الوطنية ( 7
إن قانون االنتخابات الفلسطيين املقرتح قد ينص على انتخاب مباشر من قبل الشعب الفلسطيين لرئيس السلطة، ولذلك فإنه مت 

 وللشهر الثاين على التوايل استطالع آراء الفلسطينيني حول جمموعة من الشخصيات الفلسطينية البارزة واملمثلة لإلجتاهات الرئيسية يف
من مؤسسي محاس )، أمحد ياسني (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وزعيم حركة فتح)ياسر عرفات : البالد وهي

األمني )، وجورج حبش (شخصية وطنية مستقلة)، حيدر عبد الشايف (أكرب احلركات االسالمية ويقبع حاليا يف السجون االسرائيلية
من أجل أن حيددوا إذا كانوا سيصوتون ألي " غري ذلك"، وكذلك مت إعطاء الفلسطينيني اختيار (ر فلسطنيالعام للجبهة الشعبية لتحري

وجاءت نتائج هذا االستطالع متناسقة إىل حد كبري مع االستطالع السابق فنجد أن عرفات يتمتع بأكرب نسبة من . شخصية أخرى
خالل شهر كانون أول % 6.7شعبية عرفات قد ارتفعت بنسبة  أن( 20)ويظهر جدول رقم . التأييد وخصوصا يف قطاع غزة

 . وأن هناك ثباتا يف التأييد لياسني وعبد الشايف وحبش( ديسمرب)



 2996وكانون أول  2996انتخاب رئيس السلطة مقارنة استطالع شهر تشرين ثاين (: 20)جدول رقم 

 غري ذلك جورج حبش حيدر عبد الشايف أمحد ياسني عرفات  

 %18.6 %6.0 %0.9 %29.9 %66.1 تشرين ثاين 

 %20.9 %2.0 %0.6 %20.6 %60.2 كانون أول 

وجاء % 62.2الشهر الفائت وأصبحت اآلن % 79وقد ارتفعت نسبة التأييد لعرفات هذا الشهر يف الضفة الغربية حيث كانت 
وقد جاء هذا االرتفاع متناسقا مع ارتفاع شعبية فتح يف . التأييد االكرب لعرفات من مشال الضفة الغربية وخصوصا مناطق جنني ونابلس

ان نسبة ليست قليلة من املستقلني وغري احلزبيني قد صوتت لعرفات هذه املرة، مقارنة باالستطالع  كما يالحظ أيضا. هذه املناطق
ولعل يف التغري يف اخلطاب السياسي للسلطة ليعكس أكثر نبض الشارع ما يفسر هذا التحول يف مواقف املستقلني وغري . السابق
نطقة اخلليل اال أهنا ما زالت منطقة تنافسية حيث ان التأييد له يف هذه املنطقة وبرغم االرتفاع يف نسبة التأييد لعرفات يف م. احلزبيني

 (. 29أنظر جدول رقم . )أقل من غالبية املناطق االخرى وكذلك فإن التأييد ملنافسيه هناك أعلى من املناطق األخرى

 املناطق واملوقف من املشاركةيف االنتخابات(: 29)جدول رقم 

 غري ذلك جورج حبش عبد الشايف ياسر عرفات أمحد ياسني املنطقة 

 %17.6 %8.9 %6.9 %20.9 %21.2 نابلس 

 %22.2 %2.1 %28.9 %29.2 %27.2 طولكرم 

 %29.7 --- %6.9 %61.9 %27.7 جنني 

 %22.8 %2.8 %22.8 %28.8 %22.8 أرحيا 

 %71.9 %2.8 %9.9 %77.9 %12.8 رام اهلل 

 %26.2 %22.2 %26.1 %77.7 %16.0 اخلليل 

 %28.6 %29.9 %28.6 %67.7 %29.9 بيت حلم 

 %79.2 %2.1 %22.0 %72.1 %26.7 القدس 



 %26.2 %27.2 %6.2 %60.2 %20.1 غزة الشمال 

 %22.2 %6.6 %0.9 %26.0 %18.9 غزة املدينة 

 %21.6 %9.9 %6.2 %20.6 %26.9 غزة الوسط 

 %29.2 %7.6 %6.2 %28.6 %11.2 غزة اجلنوب 

ويصل التأييد جلورج حبش اىل . ويزيد قليال يف قطاع غزة عن الضفة الغربية% 20.6هذا وجند أن التأييد ألمحد ياسني يصل إىل 
% 0.6أما حيدر عبد الشايف فحصل على %. 2.2ويف الضفة الغربية ينخفض اىل % 9.6، ويف غزة يزيد التأييد له إىل 2.0%

وتدلل النتائج على أن التأييد لعرفات وياسني يقل مع زيادة التعليم، . بشكل ملحوظ عن قطاع غزةويزيد التأييد له يف الضفة الغربية 
 (. 18أنظر جدول رقم )أما التأييد حلبش وعبد الشايف فيزيد مع التحصيل العلمي 

 التعليم مع انتخاب رئيس السلطة (: 18)جدول 

 غري ذلك جورج حبش الشايف عبد ياسر عرفات أمحد ياسني التحصيل العلمي 

 %29.1 %7.8 %6.2 %27.2 %29.0 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 %29.6 %6.2 %9.8 %69.0 %12.2 ( توجيهي)ثانوي 

 %12.8 %9.6 %28.9 %66.1 %26.7 (سنتني بعد التوجيهي)معهد 

 %12.1 %28.6 %26.6 %79.8 %28.6 بكالوريس 

 %29.6 %17.2 %17.2 %29.6 %29.6 ماجستري فما فوق 

قام مركز البحوث والدراسات الفلسطينية باستطالع آراء الفلسطينيني حول جمموعة من الشخصيات الفلسطينية يف سؤال حول اختيار 
ومن أجل أغراض املقارنة فإن املركز سيقوم بطرح السؤال نفسه يف االستطالع القادم وسيزود القراء . شخص كنائب لرئيس السلطة

 . هبالنتائج واملقارنة يف حين

 التعاطف السياسي ( 6
يف تشرين الثاين % 61.7يف أيلول وأصبحت % 61.0تدلل النتائج على ثبات يف شعبية حركة فتح يف االشهر االخرية حيث كانت 

ووصلت اىل % 6وباملقارنة مع الشهر الفائت فإن نسبة التأييد حلركة فتح يف الضفة الغربية زادت بنسبة %. 67.2وما زالت 



وقد يكون هذا . لك تعود لتكون قريبة من املعدل العام للتأييد للحركة كما هو ظاهر يف االستطالعات املختلفةوبذ%. 62.2
وكذلك فإن التواجد الواضح لبعض رموز السلطة يف . االرتفاع ناتج عن قرب االحتفاالت بانطالقة حركة فتح واالستعادات هلا

 (. 12)احلركة وخصوصا يف مناطق مشال الضفة الغربية كما هو ظاهر من جدول رقم املظاهرات ضد االستيطان أثر يف ارتفاع شعبية 

 التعاطف السياسي حسب املناطق (: 12)جدول رقم 

 الدميقراطية محاس حزب الشعب اجلهاد اسالمي فتح الشعبية املنطقة 

 %2.9 %27.9 %8.9 %8.9 %22.9 %8.9 نابلس 

 %1.6 %22.2 --- --- %60.0 --- طولكرم 

 %2.6 %0.2 %2.6 %1.9 %61.1 %2.6 جنني 

 --- %22.8 %2.8 --- %72.8 %28.8 أرحيا 

 %2.9 %20.7 %2.9 %1.9 %16.9 %7.0 رام اهلل 

 %1.2 %18.8 %1.2 %0.7 %78.0 %9.1 اخلليل 

 %1.9 %26.2 --- %6.7 %79.9 %26.2 بيت حلم 

 %2.7 %22.9 --- %1.6 %62.6 %9.0 القدس 

 %2.8 %29.8 --- %7.8 %67.8 %26.8 غزة الشمال 

 --- %26.1 --- %7.8 %62.2 %6.9 غزة املدينة 

 --- %18.8 --- --- %60.9 %0.9 غزة الوسط 

 %2.2 %12.8 %2.2 --- %66.7 %6.2 غزة اجلنوب 

 ال أحد غري ذلك مستقلون وطنيون مستقلون اسالميون فدا املنطقة

 %27.8 %6.2 %7.9 %6.2 --- نابلس 



 %29.8 %6.0 %6.8 %1.6 %2.1 طولكرم 

 %28.0 %1.9 %2.6 %6.2 --- جنني 

 %18.8 --- %22.8 --- --- أرحيا 

 %28.6 %29.1 %2.0 %6.9 %2.9 رام اهلل 

 %9.1 %1.2 %6.9 %2.0 %1.2 اخلليل 

 %2.0 %0.9 %9.1 %1.9 %2.6 بيت حلم 

 %18.0 %7.9 %7.9 %2.1 %2.7 القدس 

 %0.8 %6.8 %6.8 --- --- غزة الشمال 

 %9.9 %22.9 %2.1 %7.9 --- غزة املدينة 

 %28.8 %0.9 %1.1 %2.2 --- غزة الوسط 

 %21.2 %0.8 %2.2 %2.2 %2.2 غزة اجلنوب 

وكالعادة يأيت . وتؤكد النتائج ما ظهر يف استطالعات مركز البحوث بأن التأييد حلركة فتح أقل يف وسط وجنوب الضفة من مشاهلا
من الذين مل ينهوا املرحلة االلزامية يؤيدون فتح بينما يؤيدها % 69التأييد حلركة فتحبني الرجال أكثر من النساء، ونالحظ أيضا أن 

ومل نالحظ تغيريا يذكر على شعبية احلركات واالحزاب االخرى حيث ما زالت محاس تتمتع بتأييد . لوريسمن محلة البكا% 70
أما بالنسبة . ويزيد التأييد حلركة محاس يف مناطق اخلليل ورام اهلل ورفح. من الفلسطينيني مع زيادة طفيفة يف قطاع غزة% 26.6

تتواجد يف القطاع أكثر من الضفة، ويف مناطق وسط وجنوب الضفة أكثر من االصوات و % 6.9للجبهة الشعبية فقد حصلت على 
وتظهر النتائج أن هناك تعادل بني الطالب بني اصوات املؤيدين واملعارضني، حيث أن حتالفا بني فتح وفدا وحزب الشعب . من مشاهلا

واجلهاد االسالمي واملستقلني االسالميني حيصل من االصوات، وأن حتالفا بني محاس واجلبهة الشعبية والدميقراطية % 61حيصل على 
 %. 68على 

 البطالة : سابعا
وتبني . لقد مت احتساب معدل البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل جمموعة من االسئلة املتعلقة بوضع العمل بني املبحوثني

 هذا الصدد فرقا بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن وجند يف%. 78.2من نتائج االستطالع أن معدل البطالة بني الفلسطينيني 



وقد عرفنا العاطلني عن العمل على أهنم . يف قطاع غزة% 66باملقارنة مع % 12.2معدل البطالة يف الضفة الغربية يقارب 
 نفس الوقت، وذلك االشخاص الذين مل يعملوا بأجر خالل االسبوع الذي سبق االستطالع ويرغبون يف العمل ويبحثون عن عمل يف

أما إذا أخذ بعني االعتبار االشخاص الذين هم جزء من القوى العاملة ويرغبون . حسب التعريف املعمول به يف منظمة العمل الدولية
ويف قطاع % 72وتصل يف الضفة الغربية إىل % 61.0بالعمل ولكنهم ال يبحثون عن عمل فإن نسبة البطالة بشكل عام ترتفع اىل 

 %. 26 غزة إىل
من العاملني يعملون  % 29وأن ( ساعة أو أكثر أسبوعيا 76)من العاملني يعملون بشكل متفرغ % 02وقد ظهر من النتائج أن 

من الراغبني يف العمل بأهنم يبحثون عن عمل، أما باقي الراغبني يف % 29وقد صرح (. ساعة أسبوعيا 76أقل من )كغري متفرغني 
، وهؤالء ميكن وصفهم على اهنم عاملون حمبطون ملوا من البحث عن عمل وليس لديهم أي %72هم العمل وال يبحثون عنه فنسبت

ومن اجلدير بالذكر . من القوة العاملة يف اجملتمع الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة% 26وتقدر نسبة هؤالء . دافع لعمل ذلك
وتتواجد نسبة البطالة بشكل أكرب بني الفئات %( 12)من نسبة النساء أكرب %( 99)هنا أن نسبة الذكور بني العاطلني عن العمل 

 . عاما% 76من العاطلني عن العمل تقل أعمارهم عن % 96الشبابية حيث أن 

 (26)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيين رقم 
  2996كانون أول  19-72

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع  

 : االسرائيلية وضمن الظروف احلالية فإنين أؤيد-بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية( 2

 26.7 17.7 18.6 قطع املفاوضات هنائيا ( 2

 19.0 71.6 72.2 تعليق املفاوضات حىت تلتزم اسرائيل باتفاق إعالن املباديء( 1

 67.2 72.9 70.9 استمرار املفاوضات ( 7

 28.7 0.6 9.1 ال رأي ( 6

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

 : االردنية املستقبلية، فإنين أؤيد قيام-بالنسبة للعالقة الفلسطينية( 1

 92.9 29.0 66.2 فلسطني واالردن : دولتني مستقلتني( 2

 22.9 11.6 20.2 وحدة اندماجية كاملة بني االردن وفلسطني ( 1



 27.2 22.7 26.6 كونفدرالية بني االردن وفلسطني ( 7

 7.1 1.7 1.6 ....................( حدد )أخرى، ( 6

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

، فإنين 128فلسطينيا وجرح  27واليت قتل فيها  20/22/2996بالنسبة ألحداث مسجد فلسطني يف غزة يوم اجلمعة بتاريخ ( 7
 : ألقي مسؤولية هذه األحداث على

 19.2 76.9 71.9 إسرائيل ( 2

 9.7 9.8 9.2 محاس وقوى معارضة فلسطينية أخرى ( 1

 26.2 29.2 20.6 السلطة الوطنية الفلسطينية ( 7

 16.7 72.6 10.9 كافة االطراف املذكورة أعاله ( 6

 11.0 9.8 27.2 .....................(حدد )أطراف أخرى ( 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

 ما هو تقييمك ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية؟ ( 6

 28.2 0.8 0.0 ممتاز ( 2

 16.7 18.1 11.6 جيد ( 1

 72.1 10.6 19.2 متوسط ( 7

 27.8 29.1 22.6 ضعيف ( 6

 22.0 27.9 27.2 سيء ( 2

 9.6 21.7 28.6 ال أعرف ( 6

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

أي القبول باملناصب الوزارية والدخول )هل تؤيد مشاركة محاس وقوى املعارضة الفلسطينية االخرى يف السلطة الوطنية الفلسطينية ( 2



 (: يف أجهزة السلطة املختلفة

 96.6 96.8 92.8 نعم ( 2

 29.6 20.2 29.0 ال ( 1

 6.8 9.9 9.1 ال رأي ( 7

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

 : برأيك أفضل الطرق لتشكيل جملس فلسطيين للحكومة الذاتية االنتقالية( 6

 9.1 28.2 28.8 تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ( 2

 9.1 6.2 6.2 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات والتنظيمات ( 1

 90.1 01.6 08.9 انتخابات سياسية عامة ( 7

 7.6 1.0 7.8 ...................(حدد )غري ذلك، ( 6

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

 : فيما لو دعت املعارضة الفلسطينية ملقاطعة االنتخابات جمللس السلطة الوطنية، فإنين( 9

 16.8 19.9 16.6 سأقاطع االنتخابات ( 2

 29.7 26.8 29.7 سأشارك يف االنتخابات ( 1

 26.9 26.2 26.7 ال رأي ( 7

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

جاء يف بيان جلنة احلكم احمللي واالنتخابات أن قانون االنتخابات الفلسطيين املقرتح سينص على انتخاب مباشر من قبل الشعب ( 0
 : لرئيس السلطة، فيما لو جرت انتخابات مستقلة لرئيس السلطة وترشح التالية امساؤهم فإنين أختار

 29.6 29.9 20.6 أمحد ياسني ( 2

 27.7 62.2 60.2 ياسر عرفات ( 1



 6.7 28.8 0.6 حيدر عبد الشايف ( 7

 9.8 2.2 2.0 جورج حبش ( 6

 27.0 12.9 20.9 ........................(حدد )غري ذلك ( 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اجملموع   

 : إذا ما جرت انتخابات سياسية عامة، وقررت أن تنتخب، فإنك ستصوت ملرشحني من( 9

 9.8 2.7 6.9 اجلبهة الشعبية ( 2

 62.2 62.2 67.2 حركة فتح ( 1

 2.9 7.1 1.6 اجلهاد االسالمي( 7

 8.1 2.1 8.0 حزب الشعب ( 6

 20.9 22.2 26.6 حركة محاس ( 2

 8.2 1.8 2.6 اجلبهة الدميقراطية ( 6

 8.1 2.1 8.0 حزب فدا ( 9

 2.9 6.9 7.9 املستقلني االسالميني ( 0

 7.6 2.0 6.9 املستقلني الوطنيني ( 9

 9.8 6.9 9.9 ...................(حدد )غري ذلك ( 28

 9.9 21.9 22.9 ال أحد مما سبق ذكره ( 22

 

 


