
 (21)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
 الوضع اإلقتصادي، العالقة مع األردن، العمل المسلح، ومواضيع أخرى

 2221تشرين أول  2أيلول و 12-03

 المقدمة
قامت وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإجراء إستطالعها الثاين عشر حول 

األردنية، وإنتخابات جملس -وضع اإلقتصادي، السلطة الوطنية، املشاركة النسائية يف االنتخابات، العالقات املستقبليةال
 .احلكم الذايت وغريها

يأيت هذا االستطالع ضمن االستطالعات الدورية اليت يقوم هبا مركز البحوث وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ الشعب 
وعلى الدوام، جيري نشر نتائج االستطالع . ود فعل أفراد اجملتمع على االحداث السياسية املتعاقبةالفلسطيين وتسجيل رد

إن هذه االستطالعات متثل منبعاً حيوياً يزود الباحثني وصناع القرار وأفراد اجملتمع . وحتليلها باللغتني العربية واالجنليزية
ونود التنويه . وتعطي الفرصة لكل أفراد اجملتمع إلبداء آرائهم حبرية. يلية الفلسطيين مبا حيتاجونه من معلومات إحصائية وحتل

هنا إىل أن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ال يتبىن أو يعلن أو يلتزم بأية مواقف سياسية وينحصر إلتزامه يف تقدمي 
ويف نفس الوقت فإن مركز . ئج دراساته وأحباثهإسهام علمي اكادميي، والقيام بالتحليل والدراسة العلمية املوضوعية ونشر نتا

 .البحوث يسعى من أجل تطوير أساليب البحث العلمي يف فلسطني
يالحظ القارىء أن وحدة املسوح قد قامت يف هذا االستطالع باستخدام أساليب حبثية جديدة يف اختيار العينة وذلك من 

لقد مت إجراء كافة املقابالت يف هذا اإلستطالع داخل البيوت . سطينينيأجل زيادة مصداقية النتائج ومتثيلها جململ آراء الفل
وهذه . اليت مت إختيارها عشوائياً وذلك خالفاً للمرات السابقة اليت مت فيها إجراء معظم املقابالت يف الشوارع واألماكن العامة

العام، ولكنها تقيد قدرتنا على إجراء مقارنات مع الطريقة يف إختيار العينة تسمح لنا بانتقاء جمموعة اكثر متثيالً للمجموع 
إن هذا القول صحيح بشكل خاص فيما يتعلق . نتائج استطالعتنا السابقة اليت حصلنا عليها باستعمال طريقة اختيار خمتلفة

ملقابالت بنتائج السؤال حول التعاطف السياسي، أو طريقة التصويت يف االنتخابات حيث مييل اجمليبون عن االسئلة يف ا
البيتية مثالً الخفاء تعاطفهم السياسي مع حركات ممنوعة تقوم بأعمال عسكرية ضد قوات االحتالل وخاصة أن هذا 

وهلذا قرر املركز تأجيل نشر نتائج هذا . االستطالع يتطرق أيضاً ملواقف اجمليبني جتاه العمل العسكري ضد االسرائيليني
نتائج االستطالع الثالث عشر مما سيتيح لنا فرصة لدراسة وحتليل ومقارنة نتائج السؤال للشهر القادم ليتم نشرها مع 

 .االستطالعني معاً 

  خلفية
 :متيزت الفرتة اليت سبقت إجراء هذا االستطالع مبجموعة من األحداث اليت ميكن تلخيصها كاأليت

ان إتفاق إعالن املبادىء قد نص على إزداد احلديث حول موضوع االنتخابات الفلسطينية جمللس احلكم الذايت حيث ك-
 .وما زال موضوع االنتخابات مطروحاً حىت اآلن على طاولة املفاوضات. 3991أيلول  31أهنا ستجري بتاريخ 

ما زال املوضوع االقتصادي من أهم املواضيع اليت تؤرق بال الفلسطينيني، وقد كان السيد أمحد قريع، وزير االقتصاد يف 



قد صرح بأن عجلة االقتصاد الفلسطيين قد بدأت بالتحرك، وكذلك صرح السيد فريح أبو مدين، وزير السلطة الوطنية، 
العدل، بان هناك تزايداً يف تسجيل الشركات لدى الوزارة، أما بالنسبة للوضع االقتصادي لألفراد فإن نتائج اإلستطالع تشري 

 .إىل أن الوضع ما زال سيئاً 
ول االعتقاالت اليت تقوم هبا أجهزة االمن الفلسطينية ملؤيدي قوى املعارضة وخصوصاً يف قطاع زاد النقاش يف هذه الفرتة ح

 .غزة
 .اإلسرائيلية يف تقدم وعملية التطبيع مستمرة-ما زالت املفاوضات األردنية

 .مت يف هذه الفرتة نقل الصالحيات للفلسطينيني يف جمال الرتبية والتعليم يف الضفة الغربية

 لبحثمنهجية ا
ومن أجل اختبار صالحية . لقد مت تصميم االستبانة وأسئلتها من خالل التشاور مع جمموعة من اخلرباء: اإلستبانة -أ

األسئلة يف قياس اآلراء املختلفة فإنه مت إجراء دراسة أولية قام من خالهلا باحثو املركز مبقابلة مخسني فلسطينياً مما أعطانا 
باالضافة للدراسة األولية، فقد مت اعطاء . زمة لتفادي مشاكل تحتملة يف طرح وفهم األسئلةاجملال لعمل التغيريات الال

وقد مت تعديل االسئلة لتتناسب مع .االستبانة لعدد من اخلرباء يف هذا اجملال الذين زودوا املركز مبالحظاهتم وتقييمهم لألسئلة
ن املتغريات لإلستمارة األصلية واليت مشلت على حتديد لليوم هذا وقد متت إضافة جمموعة م. جمموعة املالحظات املقدمة

هذا باإلضافة إىل حتديد إسم مكان السكن وأمناط متابعة . الذي مت فيه إجراء املقابلة والتاريخ والساعة ومدة املقابلة
إذا كان هلذه العوامل تأثري يف كل هذا من أجل زيادة مصداقية النتائج ومدى متثيلها ألراء الفلسطينيني وإلختبار ما . األخبار

 .النتائج وما مدى هذا التأثري
لقد مت إجراء كافة املقابالت يف هذا االستطالع داخل البيوت اليت مت إختيارها عشوائياً وذلك خالفاً للمرات : العينة -ب

ز البحوث والدراسات الفلسطينية إتبع باحثو مرك. السابقة اليت مت فيها إجراء معظم املقابالت يف الشوارع واألماكن العامة
 :جمموعة من اخلطوات يف إختيار العينة كانت على النحو التايل

 .3تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل جمموعة من األلوية حسبما هو مبني يف جدول رقم -
إختيار عينة منها حسب  يف املناطق املختلفة، ومت( قرية، مدينة، خميم)حتضري الئحة تشتمل على كل التجمعات السكنية 

أسلوب العينة العشوائية البسيطة وذلك بعد تصنيف هذه التجمعات حسب عدد السكان وتوزيعهم ونوع مكان السكن 
 .والقرب من املدينة( قرية، مدينة، خميم)

 التوزيع العشوائي للعينة حسب املناطق (: 3)جدول رقم 

حجم )المنطقة 
 (النسبة المئوية/العينة

حجم )منطقة ال الموقع
 (النسبة المئوية/العينة

 الموقع

مدينة، طولكرم )طولكرم قلقيلية /طولكرم، بالطة (مدينة)نابلس  (331/9.1)نابلس 



، دير (قرية)قبالن ( خميم)
طلوزة ( قرية)احلطب 

 (قرية)، دير شرف (قرية)

سلفيت ( قرية)، بلعا (خميم) (99/1,1)
اكتابا ( قرية)، عزون (بلدة)

 (قرية)

، جنني (مدينة)جنني  (99/1,1) جنني
، عجة (قرية)برطعة ( قرية)
، طمون (بلدة)عرابه ( قرية)

 (قرية)

، اجلفتلك (مدينة)أرحيا  (31/3.1)أرحيا 
 (خميم)

، البرية (مدينة)رام اهلل  (339/9.9)البرية /رام اهلل
، (خميم)اجللزون ( مدينة)

بيت عور ( قرية)بري زيت 
عاروره ( قرية)التحتا 

 (قرية)، بيتني (يةقر )

، إذنا (مدينة)اخلليل  (319/33.9)اخلليل 
( بلدة)بين نعيم ( بلدة)

، دير سامت (بلدة)سعري 
 (خميم)العروب ( قرية)

، (مدينة)البلدة القدمية  (19/9.3)القدس 
، (مدينة)الشيخ جراح 

، شعفاط (مدينة)الطور 
 (خميم)

، بيت (مدينة)بيت حلم  11/9.3بيت حلم 
تقوع ( دةبل)ساحور 

( خميم)، الدهيشة (قرية)
 (قرية)، بتري (بلدة)العيزرية 

، بيت حانون (خميم)جباليا  (311/33)غزة الشمال 
 (قرية)

 الرمال، الشجاعية (313/33.1)غزة املدينة 

، خانيونس (خميم)املغازي  (331/9)غزة الوسط 
 (مدينة)، خانيونس (خميم)

 (خميم)فح ، ر (مدينة)رفح  (309/1.1)غزة اجلنوب 

بالتعاون مع )بشكل عشوائي  1-3خيتار منها عدد ( بلوكات)لقد مت تقسيم مواقع البحث اىل عدة مناطق  .3
  (.باحثي املركز

  .اليت سيتم فيها إجراء املقابالت( البلوك)عمل جولة أولية ألخذ فكرة عن حدود املنطقة  .3
  (.العالمات املميزة/ وارع احملددةأمساء الش) وحصرها بشكل تحدد ( البلوك)رسم حدود املنطقة  .1
  .بيت 3000حبيث ال يتجاوز ( البلوك)تقدير عدد البيوت يف املنطقة  .1
  (30=استمارات 30÷بيت 300مثال )تقسيم عدد البيوت على عدد االستمارات  .9



كان البدء عند نقطة منطقية مثل أول الشارع والتحرك بشكل دائري أو متعرج أو حسب متطلبات املنطقة اذا   .9
مركز واضح فيحصل ( البلوك)واذا كان للمنطقة . فيها عدة شوارع أو متفرعة من أجل تغطية كافة اإلجتاهات

  .البدء يف املركز والتحرك باالجتاهات األربعة
  .اخل... لعمل املقابلة الثانية  10من أجل إجراء املقابلة األوىل مث البيت رقم  30يتم إختيار البيت رقم  .1
وهنا تلزم ( قبل الدخول للبيت)البيت يتم اختيار الشخص للمقابلة حسب نظام القرعة املسبقة  عند اختيار .1

  (.عاماً هي نقطة الفصل 10)كبار السن /صغار( 3. أنثى/ذكر( 3: قرعتان
كبري السن، قد نطلب /تذهب للبيت ونطلب مقابلة شخص يتناسب مع الصفات اليت نريدها، فاذا كان ذكراً  .9

 .صغرية السن قد نطلب مقابلة األخت الكربى، أو الزوجة/واذا كانت أنثى. سرةمقابلة رب اال

 

القاعدة . )اذا تعذر وجود الشخص املناسب يف هذا البيت خنتار البيت الذي يليه وحناول أن جند الصفات اليت هندف اليها .30
واحدة فقط من الصفتني ( ، أنثىذكر)صفة أساسية ( يف البيت التايل)أن تتوفر الصفتان يف الشخص، أما اذا توفر 

   (.املطلوبتني فإننا جنري املقابلة
إذا وجد يف البيت أكثر من شخص تنطبق عليهم الصفات املطلوبة نلجأ لالختيار العشوائي بواسطة إعطاء كل منهم رقما  .33

  .بشكل عشوائيمعينا، ونطلب من أحدهم أن خيتار أحد األرقام املوجودة وجنري املقابلة مع الشخص الذي أختري 

وقد مكننا النظام العشوائي املتبع يف إختيار العينة من احلصول على التوزيع املبني يف اجلدول، وكذلك فإن اجلدول يعطي 
إحصائيات مقارنة توضح توزيع العينة يف حالة إتباع نظام إختيار العينة من البيوت ويف حالة إختيار العينة من األماكن 

 . 3991ع يف شهر حزيران العامة كما كان الوض

 (3991حزيران )واألماكن العامة ( 3991أيلول )مقارنة توزيع العينة عينة البيوت (: 3)جدول رقم 

 21أيلول  توزيع العينة
)%( 

 21حزيران 
)%( 

 21أيلول  توزيع العينة

)%( 

 21حزيران 
)%( 

     التحصيل العلمي     التوزيع الجغرافي

لغاية املرحلة  99.3 99.9 الضفة الغربية
 االلزامية

11.9 10.3 

 13.9 13.3 ثانوي 11.1 10.3 قطاع غزة



سنتني بعد )معهد       
 (التوجيهي

30.9 39.9 

 39.3 33.1 بكالوريوس      

 3.9 -- ماجستري فما فوق      

     الحالة الشخصية     مكان السكن

 13.1 31.1 أعزب 11.0 13.9 من سكان املدن

 91.9 13.1 متزوج 1.1 1.1 البلداتمن سكان 

 1.1 1.9 مطلق أو أرمل 13.3 31.9 من سكان القرى

       33.3 39.1 من سكان املخيمات

     الجنس     وضع اإلقامة

 91.1 90.1 من الذكور 11.1 90.1 الجىء

 13.3 19.1 من اإلناث 99.9 19.3 غري الجىء

     العمل     العمر

 0. 30.9 مالع 33.9 30.3 31-33

 30.3 9.9 حرفيون 31.9 33.1 31-39

 3.9 11.3 ربات بيوت 39.1 31.1 31-10

 1.0 3.1 متخصصون*  33.1 33.3 13-19

 31.9 9.9 موظفون** 33.3 33.0 19-13

 1,9 9.1 جتار 9,3 33.1 11-90



 33.1 30.3 طالب 9.1 39.1 فما فوق 90

 3.3 3.9 مزارعون      

 0.9 3.1 متقاعدون      

 1,1 9.1 عاطلون عن العمل      

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

وكذلك فقد إرتفع . األقل تعليما يف اجملتمع وكما هو واضح من اجلدول السابق فإن العينة البيتية أدت إىل متثيل أكرب للفئات
بالنسبة للتوزيع املهين فإن متثيل املوظفني والعمال كان يف عينة البيوت أقل من عينة . متثيل ربات البيوت والكبار يف العمر

 .لنساء يف اجملتمعهذا باإلضافة إىل أن العينة اجلديدة قد أدت وبشكل عشوائي إىل متثيل متساِو للرجال وا. األماكن العامة
فعلى سبيل املثال يظهر اجلدول رقم . تغريات يف الصفات الدميغرافية للعينة أثرت يف نتائج اإلستطالعومما ال شك فيه أن ال

أن نسبة األشخاص الذين يتابعون األخبار دائما أو يف غالب األحيان قد قلت عن االستطالع الذي مت اختيار عينته من  1
 .عون األخبار قد إزدادتخالل األماكن العامة، وباملقابل فإن نسبة الذين ال يتاب

 )%(مقارنة متابعة األخبار مع عينة البيوت وعينة األماكن العامة (: 1)جدول رقم 

 2221عينة األماكن العامة تموز  2221عينة البيوت أيلول  متابعة األخبار

 11.3 39.1 دائما

 31.3 31.9 غالبا

 19.3 11.1 أحيانا

 1.9 1.0 ال أتابع األخبار

لقد شارك يف إجراء هذا البحث ستون باحثاً ميدانياً مدربني بشكل جيد، وقد شاركوا يف عدد من الورشات : اتمجع البيان
الدراسية حيث نوقشت أهداف االستطالع، كما التحق هؤالء مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، مقابالت البيوت، 

غالبية الباحثني يف جتارب ميدانية ( إشراك)هذا البحث مت ومن أجل أغراض . طرق املسح، البحث العملي والعمل امليداين



. ، حيث مت توضيح طريقة رسم اخلرائط وتقدير عدد البيوت واختيار العينة(التدرب)حقيقية سبقت االستطالع من أجل 
وكذلك . سبتوقد عملوا يف جمموعات يشرف عليها باحثون أكفياء، وقام باحثو املركز بزيارات أيام اخلميس، واجلمعة، وال

الذي يوضح نسبة املقابالت اليت  1فإن عدداً قليالً من املقابالت مت إجراؤها يوم األربعاء كما هو موضح يف اجلدول رقم 
 .متت خالل أيام االستطالع وكذلك الساعات اليت مت فيها االستطالع وحجم العينة يف كل فرتة زمنية خالل اليوم

 )%(أيام املقابالت والوقت الذي مت فيه إجراء املقابالت توزيع العينة حسب (: 1)جدول رقم 

 %المقابالت  وقت المقابلة %المقابالت أيام إجراء المقابالت

 31.3 صباحا 9:99-1 3.3 31/9/91األربعاء 

 31.1 صباحا33:99-30 11.3 39/9/91اخلميس 

 31.9 3:99-33 11.3 10/9/91اجلمعة 

 31.9 1:99-3 31.9 3/30/91السبت 

 30.1 فما فوق 1    

 .دقيقة 33ووجدنا من خالل البحث أن معدل الزمن الالزم الختيار البيت وإجراء املقابلة هو 
وقد . من باحثينا هم من النساء، ومت إجراء مجيع املقابالت وجهاً لوجه مع أفراد العينة%( 90)ومما جيدر ذكره أن أكثر من 

وذلك لضماٍن مقابالت دقيقة ( إستبانة ملقابالت البيوت 39معدل )ات أعطي لكل باحث عدد تحدود من االستبان
من عينة البيوت، ومل تتضمن عينة البحث % 1.9وبشكل عام رفض االستجابة للمشاركة يف االستطالع حوايل . ومركزة

فلسطينيني بآرائهم وتشكل النساء اجلزء األكرب من الرافضني للمشاركة يف االستطالع، ومل يصرح بعض ال. هؤالء األشخاص
 .السياسية وذلك يف اعتقادنا بسبب اخلوف، قلة التعليم أو امللل من السياسة

من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء إجابات غري ( Spss)ومت استخدام برنامج حاسوب احصائي 
 %.99التمثيل االحصائي تزيد عن وأن نسبة % 1ومن اجلدير بالذكر هنا أن نسبة اخلطأ هي أقل من . ممكنة

 النتائج
 األوضاع اإلقتصادية: أولا 

كان من الواضح أن . مت استطالع أراء الفلسطينيني حول الوضع اإلقتصادي بعد عام من توقيع إتفاقية إعالن املبادىء
باإلضافة إىل . صادية بقيت على حاهلا ومل تتغريبان أوضاعهم اإلقت% 90الغالبية ال يشعرون بأي تغيري إجيايب حيث صرح 

 .فقط صرحوا بأن أوضاعهم حتسنت% 9.3وهناك . يقيمون أوضاعهم االقتصادية على اهنا ساءت% 10.1ذلك فإن 



% 11.9)ونالحظ أن هناك اختالفاً بني قطاع غزة والضفة الغربية يف هذا اجملال، حيث صرح غالبية املبحوثني يف غزة 
من سكان % 19.9أوضاعهم االقتصادية قد ساءت بعد مضي عام على توقيع االتفاق، ويف املقابل فإن بان ( منهم

% 33.1من سكان الضفة و % 1.9الضفة صرحوا بأن أوضاعهم اإلقتصادية قد ساءت، وتبني من نتائج اإلستطالع أن 
لالعتماد األكرب لقطاع غزة على العمالة  وقد يعود الفرق بني الضفة وغزة. من سكان القطاع صرحوا بأن الوضع قد حتسن

 .يف إسرائيل وهي من أهم مصادر الدخل اليت تأثرت سلبياً خالل السنة املاضية
وكان من الواضح أن سكان مدينة غزة نفسها يشعرون أكثر من غريهم بتحسن أوضاعهم اإلقتصادية حيث صرح 

منهم % 39.3البرية حيث صرح -منطقة رام اهلل منهم بذلك، ويليهم يف الشعور بتحسن األوضاع سكان% 33.1
منهم بان % 10ومل يصرح أي شخص من الذين قابلناهم يف أرحيا بأن األوضاع االقتصادية قد حتسنت، وصرح . بذلك

أما املناطق (. الحظ صغر حجم العينة يف منطقة أرحيا)صرحوا بأن األوضاع قد ساءت % 10األوضاع بقيت كما هي و 
ن األوضاع اإلقتصادية قد ساءت أكثر ما يكون فهي مشال ووسط وجنوب قطاع غزة، يتبعهم يف ذلك سكان اليت تشعر بأ

 (.9جدول )قلقيلية، جنني، اخلليل، وبيت حلم -مناطق طولكرم

 املناطق مع النظرة لألوضاع اإلقتصادية(: 9)جدول رقم 

 بقيت على حالها ولم تتغير ساءت تحسنت  

 99.1 31.1 9.1 نابلس

 11.9 11.1 1.1 طولكرم

 99.3 13.1 1.3 جنني

 99.9 10.1 - أرحيا

 99.9 39.1 39.3 رام اهلل

 11.9 19.9 33.0 اخلليل

 99.3 13.1 3.9 بيت حلم

 13.9 39.1 3.9 القدس

 19.1 90,1 30.3 غزة الشمال



 93.1 31.0 33.1 غزة املدينة

 39.1 99.9 1.1 غزة الوسط

 19.1 99.0 1.9 غزة اجلنوب

من الالجئني يف العينة أن أوضاعهم % 19.1هناك عالقة بني وضع االقامة والنظرة لألوضاع االقتصادية حيث وضح 
يف نفس الوقت جند . من غري الالجئني ينظرون للوضع على أنه قد ساء% 19.1يف املقابل جند أن . االقتصادية قد ساءت

منهم، هذا باملقارنة % 90.9وضاع اإلقتصادية حيث صرح بذلك أن سكان املخيمات يشعرون أكثر من غريهم بسوء األ
من سكان البلدات الذين يشعرون بأن أوضاعهم % 31من سكان القرى و % 19.1من سكان املدن و %10.9بـ 

ونالحظ أيضاً أن الفلسطينيني ذوي التحصيل العلمي األقل ينظرون ألوضاعهم اإلقتصادية على أهنا . اإلقتصادية ساءت
أ بينما جند أن الفئات األكثر تعلما ترى أن الوضع ما زال على حاله ومل يتغري منذ توقيع إتفاق إعالن املبادىء بتاريخ أسو 
31/9/3991. 

تظهر نتائج االستطالع أنه حىت بني مؤيدي الفئات املؤيدة للعملية السلمية فإن القليل منهم نظروا ألوضاعهم اإلقتصادية 
من مؤيدي حزب الشعب %30من مؤيدي فدا و % 39.1من مؤيدي فتح و % 33.1أن فنجد . على أهنا حتسنت

 (.9جدول )ينظرون للوضع على أنه حتسن 

 )%(التعاطف السياسي مع النظرة لالوضاع اإلقتصادية (: 9)جدول رقم 

 بقيت على حالها ولم تتغير ساءت تحسنت 

 13.9 11.9 9.9 اجلبهة الشعبية

 99.9 11.0 33.1 فتح

 11.1 19.9 30.1 هاد اإلسالمياجل

 90.0 30.0 30.0 حزب الشعب

 11.9 11.1 1,3 حركة محاس

 11.1 99.1 - اجلبهة الدميقراطية

 11.1 90.0 39.1 فدا



 19.1 93.1 3.1 املستقلون اإلسالميون

 11.1 19.1 1.0 املستقلون الوطنيون

 11.1 11.1 1.9 غري ذلك

 91.3 11.1 1.9 ال أحد

 لمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةا: ثانيا
بعد مضي سنة على توقيع إعالن املبادىء، تظهر نتائج االستطالع أن غالبية من الفلسطينيني ينظرون إىل املفاوضات 

من املبحوثني قالوا بأن تأييدهم للمفاوضات قد زاد % 93.1اإلسرائيلية نظرة إجيابية، حيث جند أن -الفلسطينية
من % 11,1ونستطيع أن نقارن هذا بنسبة %(. 31.9)يدهم مل يتغري وما زالوا مؤيدين أو أن تأي%( 31.1)

من الذين وضحوا بأن تأييدهم للمفاوضات قد % 31.3الفلسطينيني الذين صرحوا بأهنم ينظرون سلباً للمفاوضات، منهم 
 .من الذين ما زالوا معارضني للتفاوض% 30.3نقص و 

من سكان القطاع بأن تأييدهم % 11.3يزيد يف قطاع غزة عنه يف الضفة، فقد صرح إن التقييم السليب للمفاوضات 
وقد يعود ذلك . من سكان الضفة% 13.1للمفاوضات قد نقص أو أهنم ما زالوا معارضني للتفاوض، بينما صرح بذلك 

اليت يطمحون هلا، أما يف  إىل أن سكان الضفة ما زالوا يشعرون بأن استمرار املفاوضات ضروري من أجل إحداث التغيريات
قطاع غزة فإن الكثري من األشخاص ينظرون إىل املفاوضات على أهنا ليست بنفس الدرجة من الضرورة وكذلك فإن نسبة 

 .مؤيدي املعارضة يف قطاع غزة أكرب منها يف الضفة
أن سكان مدينة غزة وعلى يظهر من نتائج اإلستطالع أن هناك عالقة بني منطقة السكن والنظرة للمفاوضات حيث جند 
من % 19فقد صرح . عكس املناطق األخرى يف القطاع ينظرون بشكل إجيايب للتفاوض بني الفلسطينيني واإلسرائيليني

من سكان جنوب قطاع غزة % 19.3سكان املدينة املشمولني يف االستطالع بأن تأييدهم للتفاوض قد زاد بينما جند أن 
 (.1جدول )ت قد نقص يصرحون بأن تأييدهم للمفاوضا

 )%(املناطق اإلستطالعية مع النظرة للمفاوضات (: 1)جدول 

زاد تاييدي للتفاوض   
ف . ت. بين م

 وإسرائيل

نقص تأييدي 
. ت. للتفاوض بين م

 ف وإسرائيل

لم يتغير موقفي فما 
زالت معارضا 

 للتفاوض

لم يتغير موقفي فما 
 زلت مؤيدا للتفاوض

 ل اعرف

 30.3 19.1 30.1 33.0 33.3 نابلس



 1.1 11.1 30.1 33.9 39.0 طولكرم

 9.1 10.3 39.9 30.1 11.1 جنني

 31.1 11.9 31.0 31.1 1.1 أرحيا

 33.9 39.1 30.3 39.0 33.1 رام اللـه

 39.9 33.3 31.3 33.1 39.9 اخلليل

 39.9 33.1 31.1 39.1 30.9 بيت حلم

 31.9 39.1 30.1 39.3 31.9 القدس

 33.1 31.9 39.9 39.3 33.3 غزة الشمال

 1.1 39.3 31.9 9.3 19.0 غزة املدينة

 9.3 39.1 13.3 .39 31.9 غزة الوسط

 1.9 31.3 13.9 19.3 9.9 غزة اجلنوب

ميكن تفسري االختالف يف النظرة للمفاوضات بني مدينة غزة ومناطق الضفة من ناحية ومناطق مشال وجنوب غزة من ناحية 
كما وتظهر نتائج االستطالع أن النظرة اإلجيابية للتفاوض تزيد .يث جند أن له تأثرياً على هذه النظرةأخرى بعامل اللجوء ح

 (.1)بني غري الالجئني عن الالجئني كما هو ظاهر يف جدول 

 %وضع اللجوء مع النظرة للمفاوضات (: 1)جدول رقم 

زاد تأييدي للتفاوض   
ف . ت. بين م

 وإسرائيل

نقص تأييدي 
. بين م للتفاوض

 ف وإسرائيل. ت

لم يتغير موقفي فما 
زلت معارضاا 

 للتفاوض

لم يتغير موقفي فما 
 زلت مؤيدا للتفاوض

 ل أعرف

 1.3 31.1 33.1 30.3 33.0 الجىء

 31.1 39.1 31.3 31.3 39.1 غري الجىء



من محلة شهادة % 11.1ح أما من حيث التعليم فتظهر النتائج أن املتعلمني ينظرون بشكل إنتقادي للمفاوضات فقد صر 
منهم بأن تأييدهم % 19.1البكالوريس بأن تأييدهم للتفاوض قد نقص أو أهنم ما زالوا معارضني للتفاوض ، بينما صرح 

باالضافة هلذا فأننا جند أن التقييم السليب للمفاوضات بني الطالب يزيد عن . قد زاد أو أهنم ما زالوا يؤيدون التفاوض
من الطالب املشمولني يف العينة بأن تأييدهم للتفاوض يف نقص أو بأهنم ما زالوا % 11.1فقد صرح التقييم اإلجيايب 

 .منهم الذين صرحوا بأن تأييدهم قد زاد أو أهنم ما زالوا مؤيدين للتفاوض% 13.1معارضني للتفاوض، باملقارنة مع 
ؤيدي فدا وفتح من مؤيدي اإلجتاهات املعارضة، وكان وليس من املستغرب أن تظهر النتائج أن التأييد للتفاوض أكرب بني م

جدول )من امللفت للنظر ان النقص يف التأييد للمفاوضات أعلى ما يكون بني املستقلني الوطنيني ومؤيدي حزب الشعب 
9) 

 )%(التعاطف السياسي مع النظرة املفاوضات (: 9)جدول 

زاد تأييدي   
 للتفاوض

نقص تأييدي 
 للتفاوض

لم يتغير موقفي فما 
زلت معارضا 

 للتفاوض

لم يتغير موقفي فما 
زلت مؤيدا 
 للتفاوض

 ل أعرف

 9.1 33.1 91.9 31.9 3.3 اجلبهة الشعبية

 1.1 19.9 1.9 33.9 19.9 فتح

 1.1 19.9 1.9 33.9 39.3 اجلهاد اإلسالمي

 - 91.1 9.1 39.1 31.1 حزب الشعب

 1.1 30.1 11.1 30.11 1.1 محاس

 9.1 - 91.1 11.1 9.1 اجلبهة الدميقراطية

 - 11.1 - 1.1 91.1 فدا

املستقلون 
 اإلسالميون

33.1 30.9 13.1 31.3 31.3 

 1.1 13.0 33.1 13.1 39.9 املستقلون الوطنيون



 33.1 11.9 31.3 30.1 39.1 غري ذلك

 39.3 30.9 31.0 39.9 9.9 ال أحد

 السلطة الوطنية: ثالثاا 
منهم بان الوقت % 10.1تؤكد نتائج اإلستطالع أن الفلسطينيني يعطون السلطة الوطنية فرصة إلثبات نفسها حيث صرح 

بأهنم راضون عن % 10.9يف املقابل عرب . ما زال مبكراً للحكم على أداء السلطة وذلك بعد مرور أربعة أشهر على قيامها
وبرغم تشابه نسبة الرضا عن السلطة يف الضفة % 33.3صلت نسبة عدم الرضا عن أداء السلطة إىل أداء السلطة، وو 

وقد %( 31.9)أعلى منها يف الضفة %( 39.9)إال أن نسبة عدم الرضا يف قطاع غزة %( 13.3)والقطاع %( 10)
 .لسلطةيكون لذلك عالقة بأن فلسطينيي غزة كانت لديهم فرصة أفضل الختاذ موقف واضح من ا

تؤكد النتائج اليت حصلنا عليها يف قطاع غزة درجة كبرية من االستقطاب يف املواقف، جند أن سكان مدينة غزة هم األكثر 
يف هذه املنطقة صرح . هم األقل رضا عن السلطة( رفح)رضا عن السلطة الوطنية بينما جند أن سكان اجلنوب القطاع 

إن التقييم . من سكان مدينة غزة% 13.1ضون عن اداء السلطة، باملقارنة مع من املشمولني يف العينة أهنم را% 39.9
أما يف أرحيا فهناك انقسام يف االداء حيث . أكثر من جنوهبا( نابلس وجنني)االجيايب ألداء السلطة يتواجد يف مشال الضفة 

مللفت للنظر هو االختالفات ومن ا. بأهنم راضون عنه% 33.1بأهنم غري راضني عن اداء السلطة وصرح % 39.3صرح 
يف األداء بني مدينة غزة وباقي مناطق القطاع وكذلك بني مدينة غزة وأرحيا حيث الرضا عن أداء السلطة أقل، الشيء الذي 
ميكن أن نرده إىل الرتكيز على مدينة غزة أكثر من غريها من النواحي االقتصادية ومن حيث التواجد الواضح لرموز السلطة 

 .هناك

 )%(املناطق االستطالعية مع النظرة ألداء السلطة الوطنية (: 30)جدول 

 ل رأي أشعر أن الوقت مبكرا للحكم عليه غير راض عنه راض عنه  

 1.9 19.3 31.1 13.9 نابلس

 9.1 93.3 31.9 31.0 طولكرم

 30.1 19.9 33.9 10.9 جنني

 - 93.3 39.3 33.1 أرحيا

 1.1 11.9 30.3 31.9 لرام اهلل



 9.0 13.1 33.3 11.3 اخلليل

 33.9 11.9 39.3 31.1 بيت حلم

 39.1 13.3 31.3 39.0 القدس

 1.9 39.1 13.9 11.0 غزة الشمال

 1.9 13.3 31.9 13.1 غزة املدينة

 1.9 11.1 31.9 39.3 غزة الوسط

 3.1 13.1 11.9 39.9 غزة اجلنوب

وربات %( 11.3)، العاطلني عن العمل %( 11.1)فئات املزارعني إن الرضا عن أداء السلطة يتواجد بشكل أكرب بني 
% 39.9أما بالنسبة لعدم الرضا عن أداء السلطة فهو أعلى ما يكون بني فئة املوظفني الذين صرح %( . 11)البيوت 

ة أكثر ما يكون وجند أيضاً أن التقييم االجيايب ألداء السلط. راضون% 30.3منهم بأهنم غري راضني عن هذا األداء مقابل 
 .بني سكان البلدات يليهم يف ذلك سكان املخيمات فاملدن والقرى بالتتابع

% 11.9وكان من املالحظ أن هناك عالقة عكسية بني التحصيل العلمي والرضا عن أداء السلطة الوطنية حيث جند أن 
من الذين حيملون % 31.9إجيابيا باملقارنة مع  من الذين مل يتجاوز حتصيلهم العلمي املرحلة االلزامية يعطون السلطة تقييما

 .الشهادات اجلامعية
هذا وكما هو متوقع فإن التقييم للسلطة الوطنية مرتبط بطبيعة االنتماء السياسي حيث أن مؤيدي فدا وفتح هم أكثر 

ضني عن أداء من مؤيدي حزب الشعب غري را% 19.1ومن امللفت للنظر ان جند ان . اجملموعات رضا عن أداء السلطة
 (.33جدول )السلطة 

 )%(التعاطف السياسي مع التقييم ألداء السلطة الوطنية (:33)جدول 

 ال رأي أشعر أن الوقت املبكر غري راض عنه راض عنه  

 9.1 39.1 91.3 30.9 اجلبهة الشعبية

 1.1 11.1 1.9 11.0 فتح

 - 19.3 11.9 39.3 اجلهاد اإلسالمي



 - 11.1 19.1 30.0 حزب الشعب

 33.1 11.1 11.3 39.9 محاس

 9.1 10.0 10.0 31.1 اجلبهة الشعبية

 1.1 11.1 1.1 90.0 فدا

 9.3 91.9 31.9 31.9 املستقلون اإلسالميون

 1.0 19.1 39.1 39.9 املستقلون الوطنيون

 9.1 19.9 33.9 31.1 غري ذلك

 33.9 13.0 31.9 33.9 ال أحد

 تقييم أداء المعارضة الفلسطينية: رابعاا 
منهم بأن أداء % 11.9متيل النسبة األكرب من الفلسطينيني لتقييم أداء املعارضة الفلسطينية بشكل سليب حيث صرح 

من % 39.9ويف املقابل فإن . بان الوقت ما زال مبكراً للحكم على هذا األداء% 11.3املعارضة غري مرض، بينما صرح 
هذا وجند أن الرضا عن أداء املعارضة أكرب بقليل يف . اء املعارضةالذين مت إستطالع أرائهم صرحوا بأهنم راضون عن أد

 .الضفة منه يف غزة
جند أن ( 33)ومن املثري لإلنتباه أن عدم الرضا عن أداء املعارضة موجود أيضا بني مؤيديها، فكما هو ظاهر يف جدول 

 .عن أداء املعارضة الفلسطينيةمن مؤيدي اجلهاد اإلسالمي غري راضني % 31من مؤيدي اجلبهة الشعبية و % 11

 التعاطف السياسي والنظرة إىل أداء املعارضة(: 33)جدول 

 ل رأي أشعر ان الوقت المبكر غير راض عنه راض عنه  

 1.1 33.1 11.0 10.1 اجلبهة الشعبية

 39.0 31.1 10.1 39.1 فتح

 39.3 39.1 31.0 31.0 اجلهاد اإلسالمي



 - 19.1 10.0 31.1 حزب الشعب

 31.0 13.1 39.3 10.3 محاس

 - 10.0 39.1 11.1 اجلبهة الشعبية

 - 13.1 11.1 39.0 فدا

 30.9 19.9 33.1 33.1 املستقلون اإلسالميون

 1.9 11.1 11.1 31.3 املستقلون الوطنيون

 30.0 11.9 31.1 31.1 آخرون

 31.9 11.9 31.9 31.3 ال أحد

هذا وجند ان عدم . إن الطالب والتجار هم األكثر رضا عن أداء املعارضة بينما أن املزارعني واملتخصصني هم األقل رضا
 .الرضا من أداء املعارضة منتشر بشكل أكرب بني سكان البلدات يليهم يف ذلك سكان املدن والقرى واملخيمات

 العمليات العسكرية: خامسا
رار جلوء بعض اجملموعات الفلسطينية للعمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية يف غزة وأرحيا، سئل الفلسطينيون حول إستم

عن % 99.1من الذين مت إستطالع أرائهم بأهنم يؤيدون إستمرار مثل هذه العمليات، بينما عرب % 13.1فأجاب 
 .وضوعقالوا بأنه ال رأي هلم يف امل% 33.9فقد . رفضهم الستمرارية مثل هذه العمليات

من الغزيني الذين % 11.1ويربز التأييد الستمرار العمليات العسكرية يف غزة أكثر منه يف الضفة الغربية، حيث قال 
ومن احملتمل إن . من أهل الضفة الغربية الذين يؤيدوهنا% 31.9استطلعت آراؤهم اهنم ال يؤيدون تلك العمليات مقارنة بـ 

ختوفا من أن مثل هذه العمليات العسكرية رمبا ختلق عقبات أمام املفاوضات قبل أن  سكان الضفة ال يؤيدون هذه العمليات
 .يشملهم احلكم الذايت كما هو احلال بالنسبة للغزيني وأهايل أرحيا

مقارنة بالضفة يوجد يف غزة عدد اكرب ممن يسكنون خميمات الالجئني وهناك تأييد واضح للعمليات العسكرية يف أوساط 
كما أن هناك عالقة تبادلية ما بني منطقة االقامة والنظرة إىل استمرار . جئني أكثر منه يف أي مكان آخرخميمات الال

العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية حيث أن التأييد الستمرار العمليات أكرب من معارضته يف مشال وجنوب غزة، 
كما يتضح أيضا أنه مقارنة جبنوب الضفة يوجد . غزة نفسهاومع ذلك فإن أقل تأييد الستمرار العمليات جاء يف مدينة 

 (.31جدول )تأييد أقل يف مشال الضفة الستمرار هذه العمليات العسكرية 



 )%(املناطق مع تأييد إستمرار العمل املسلح يف منطقيت غزة وأرحيا (: 31)جدول 

 ل رأي ل أؤيد نعم أؤيد  

 1.9 99.0 33.1 نابلس

 39.1 93.9 30.1 طولكرم

 9.9 13.1 30.3 جنني

 39.3 93.3 33.1 أرحيا

 31.1 99.1 39.1 لرام اهلل

 31.3 19.1 11.3 اخلليل

 33.1 11.1 11.9 بيت حلم

 9.9 93.1 13.9 القدس

 9.9 10.3 91.1 غزة الشمال

 39.1 91.1 39.1 غزة املدينة

 9.3 91.9 11.9 غزة الوسط

 33.1 13.1 19.9 غزة اجلنوب

-31)من الفئة العمرية % 13.3لقد أظهر اإلستطالع أن هناك عالقة بني العمر والنظرة للعمليات العسكرية حيث أن 
فما فوق عن تأييدهم  90من فئة األعمار % 33.1أعربوا عن تأييدهم الستمرار العمليات العسكرية، بينما أعرب ( 33

والتحصيل العلمي، حيث كان التأييد للعمليات اكرب بني أوساط وكذلك هناك عالقة ما بني التأييد . ملثل هذه الفكرة
من الذين حيملون شهادة دبلوم متوسط عن تأييدهم لالستمرار يف العمليات % 19.3فعلى سبيل املثال أعرب . املتعلمني

ومع .ذه العملياتفقط من الذين أهنوا لغاية املرحلة االلزامية عن تأييدهم الستمرار ه% 39.1العسكرية، باملقابل صرح 
من % 11.9ذلك فإن أكرب تأييد جاء من خميمات الالجئني، إال أن هذا التأييد كان مساوياً تقريبا للمعارضة، حيث أن 

وبشكل عام، . أبدوا معارضتهم لذلك% 11.9سكان املخيمات أيدوا استمرار اللجوء للعمليات العسكرية يف حني أن 



 .العسكرية كان بني سكان البلدات مث املدن فالقرىفإن أقل تأييد الستمرار العمليات 
. متيل األغلبية من مؤيدي قوى املعارضة إىل تأييد العمل العسكري ضد أهداف إسرائيلية يف منطقيت احلكم الذايت غزة وأرحيا

الشعب وحزب ويأيت هذا التأييد بشكل أكرب لدى مؤيدي اجلبهة الشعبية، يف حني تعارضه الغالبية من مؤيدي فتح وحزب 
 (31أنظر جدول رقم . )فدا

 )%(التعاطف السياسي والنظرة إىل إستمرار العمليات العسكرية (: 31)جدول 

 ل رأي أعارض أؤيد  

 1.9 33.1 10.3 اجلبهة الشعبية

 1.1 99.3 33.3 فتح

 - 11.1 99.9 اجلهاد اإلسالمي

 30.0 90.0 30.0 حزب الشعب

 1.9 10.1 90.1 محاس

 9.1 11.1 90.0 اجلبهة الشعبية

 - 93.1 1.1 فدا

 31.1 11.1 11.9 مستقلون إسالميون

 39.1 19.1 11.9 مستقلون وطنيون

 31.1 91.3 31.3 آخرون

 33.3 90.0 31.1 ال أحد مما سبق

 النساء والنتخابات: سادساا 
- :سئل الفلسطينيون عن دور املرأة الفلسطينية يف االنتخابات ومشاركتها يف ذلك، فكانت اخليارات هلذا السؤال هي

 .مشاركتها من خالل التصويت والرتشيح باإلضافة إىل إعطائها عدداً مضموناً من مقاعد اجمللس املنتخب-
 .مشاركتها عن طريق التصويت والرتشيح فقط-



 .مشاركتها عن طريق التصويت فقط-
 .عدم مشاركتها-

% 39.3اخليار الثالث و % 39.3اخليار الثاين و % 31.1من الذين مت إستطالع أرائهم اخليار األول، و % 91اختار 
و ان التأييد للمشاركة النسائية كان أكرب يف ويبد. فقط% 33.3أما الرفض املطلق للمشاركة فقد عرب عنه . اخليار الرابع

من الذين استطلعت أراؤهم يف الضفة الغربية اختاروا اخليار األول، مقارنة % 91.3الضفة الغربية منه يف القطاع، حيث أن 
 .من سكان القطاع أختاروا نفس اخليار% 19.1بـ 

لة خاصة هو يف اخليار األول، حيث أن معظم النساء إن االختالف الوحيد بني اجلنسني والذي انطوى على أمهية ودال
 (39جدول )من الرجال % 19.1اخرتن هذا اخليار بينما اختاره %( 91.1)

 )%(اجلنس واملوقف من مشاركة املرأة يف اإلنتخابات (: 39)جدول 

أحبذ مشاركتها في   
التصويت والترشيح 

باإلضافة إلعطائها عدداا 
مضموناا من مقاعد 
 المجلس المنتخب

أؤيد مشاركتها عن طريق 
التصويت والترشيح 

 لعضوية المجلس

احبذ مشاركتها عن طريق 
 التصويت فقط

لاحبذ مشاركتها في 
النتخابات بأي شكل من 

 األشكال

 31.9 31.9 39.3 19.1 ذكر

 30.9 31.9 39.9 91.1 أنثى

وفيما يتعلق باملهنة فإن املتقاعدين هم األكثر تأييداً . كما أن هناك عالقة مباشرة بني التعليم والتاييد للمشاركة النسائية
من املزارعني الذين مشلتهم العينة قالوا أنه جيب عدم % 33.9وباملقابل، فإن . للخيار االول، يليهم الطالب فاملوظفون

 .وأظهر االستطالع أن مشال الضفة الغربية أقل تأييداً ملشاركة النساء من وسطها وجنوهباإشراك النساء يف االنتخابات، 
أما فيما يتعلق باالنتماء السياسي فإننا جند أن . يف غزة كان التأييد ملشاركة النساء يف الشمال أكرب منه يف اجلنوب والوسط

الشعبية مث فدا فاجلبهة الدميقراطية، مث تليهم فتح، املستقلون حزب الشعب هو األكثر حتمسا للمشاركة النسائية تليه اجلبهة 
( محاس واجلهاد واإلسالمي)بينما جند أن أقل تأييد كان يف األوساط االسالمية . الوطنيون، املستقلون اإلسالميون وآخرون

 (.39)جدول 

 )%(اإلنتماء السياسي واملوقف من مشاركة املرأة يف اإلنتخابات (: 39)جدول 



أحبذ مشاركتها في   
التصويت والترشيح 
باإلضافة إلعطائها 
عدداا مضموناا من 
مقاعد المجلس 

 المقترح

أحبذ مشاركتها عن 
طريق التصويت 

والترشيح لعضوية 
 المجلس

أحبذ مشاركتها عن 
 طريق التصويت فقط

ل أحبذ مشاركتها في 
النتخابات بأي شكل 

 من األشكال

 1.9 3.3 30.9 11.1 اجلبهة الشعبية

 9.9 33.9 33.3 91.9 فتح

 39.1 33.9 31.1 11.1 اجلهاد اإلسالمي

 - - 39.1 11.1 حزب الشعب

 30.3 13.1 9.1 11.9 محاس

 9.9 30.0 9.1 99.1 اجلبهة الدميقراطية

 - - - 300.0 فدا

 9.3 33.1 39.9 93.1 املستقلون اإلسالميون

 1.0 33.1 33.3 99.3 املستقلون الوطنيون

 9.1 33.9 33.1 19.9 غري ذلك

 33.0 33.99 33.9 13.1 ال أحد

 األردنية المستقبلية-العالقات الفلسطينية: سابعا
من الفلسطينيني تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن %( 90.9)لقد أشارت نتائج االستطالع إىل أن االغلبية 

وتظهر . حيبذون قيام كونفدرالية بني الدولتني% 39.1يؤيدون وحدة إندماجية بني فلسطني واألردن، وأن % 30.9
فقط يف % 93.1قيام دولة مستقلة مقارنة بـ % 13.1ة أيد ففي غز . النتائج أن الغزيني كانوا االكثر حتمسا لإلستقالل

من سكان الضفة الذين مشلوا يف االستطالع تأييدهم للوحدة أو % 19.1ويف نفس الوقت أبدى ما جمموعه .الضفة الغربية



منهم قيام  % 39.0منهم قيام وحدة اندماجية تامة بني البلدين بينما أيد % 39.1الكونفدرالية مع األردن، فأيد حوايل 
 .كونفدرالية

وقد جاءت النتائج مؤيدة لذلك، . إن منطقيت نابلس واخلليل تعتربان تقليديا من أكثر املناطق إرتباطا وتعاطفاً مع االردن
حيث جاء التأييد للوحدة اإلندماجية بشكل خاص يف اخلليل، ونابلس وطولكرم بينما كانت القدس االكثر تأييداً 

 (.31جدول )للكونفدرالية 

 )%(املناطق والنظرة إىل العالقة الفلسطينية األردنية املستقبلية (: 31)جدول 

دولتين مستقلتين   
 فلسطين واألردن

وحدة إندماجية كاملة 
 بين األردن وفلسطين

كونفدرالية بين األردن 
 وفلسطين

 أخرى

 9.0 33.1 13.9 19.1 نابلس

 - 39.1 13.1 19.0 طولكرم

 3.0 39.1 39.0 99.1 جنني

 - 39.3 33.1 93.3 أرحيا

 3.1 9.0 11.1 99.9 اخلليل

 3.3 33.1 39.1 90.1 بيت حلم

 3.1 13.1 39.1 19.3 القدس

 9.9 1.1 33.1 13.1 غزة الشمال

 0.1 33.1 33.1 19.3 غزة املدينة

 0.1 31.1 31.3 91.1 غزة الوسط

 3.9 33.9 33.0 19.3 غزة اجلنوب

فكلما زاد (. 31إن هناك عالقة طردية بني العمر والتأييد ألحد أشكال االحتاد مع األردن، كما يوضح ذلك جدول رقم 
 .العمر زاد التأييد للوحدة أو الكونفدرالية



 )%(العمر والنظرة إىل العالقة الفلسطينية األردنية املستقبلية (: 31)جدول رقم 

دولتان مستقلتان فلسطين  الفئات العمرية
 واألردن

وحدة إندماجية كاملة بين 
 األردن وفلسطين

كونفدرالية بين األردن 
 وفلسطين

 أخرى

31-33 91.1 39.1 31.9 3.0 

31-39 13.1 39.9 33.9 3.3 

31-10 99.3 31.9 31.1 9.9 

13-19 93.9 31.9 39.1 1.0 

19-13 91.0 31.1 39.1 3.0 

90 13.9 19.9 30.0 3.0 

وتظهر نتائج االستطالع أيضا أن التأييد للوحدة مع األردن أعلى بني أوساط من هم أقل تعليما، واملتقاعدين، 
كذلك، فإن النتائج تظهر أن مؤيدي اجلبهة الشعبية هم األكثر تأييدا لقيام دولة . واملتخصصني، واملزارعني وسكان البلدات

 (.39جدول )وأفراد حزب فدا مييلون إىل احد أشكال الوحدة مع األردن مستقلة، يف حني جند ان املستقلني اإلسالمني 

 األردنية املستقبلية-التعاطف السياسي والنظرة إىل العالقة الفلسطينية(: 39)جدول 

دولتان مستقلتان   
 فلسطين واألردن

وحدة إندماجية كاملة 
 بين األردن وفلسطين

كونفدرالية بين األردن 
 وفلسطين

 أخرى

 1.3 1.1 1.9 10.9 اجلبهة الشعبية

 3.9 39.0 31.1 93.1 فتح

 1.3 30.1 33.9 99.9 اجلهاد اإلسالمي

 - 31.1 31.1 11.1 حزب الشعب

 3.1 33.3 33.0 91.9 محاس



 - 31.1 11.1 91.1 اجلبهة الدميقراطية

 - 39.1 11.1 90.0 فدا

 3.1 39.9 11.3 11.1 املستقلون اإلسالميون

 1.0 39.1 39.3 99.0 غري ذلك

 9.0 39.9 39.1 19.1 ال أحد

 النتخابات -:ثامنا وتاسعا
من الذين مشلتهم عينة االستطالع % 19لقد أشارت نتائج اإلستطالع، مبا يتوافق مع نتائج اإلستطالعات السابقة، أن 

. فضلوا تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية% 33.1وفقط . يفضلون االنتخابات كأفضل الوسائل الختيار ممثليهم
أعربوا عن رغبتهم يف املشاركة فيها ، وهذه تعترب نسبة مرتفعة خصوصا  %11.3اما فيما خيص املشاركة باالنتخابات فإن 

. فقط عن رغبتهم يف املشاركة هبا% 99.3إذا ما قورنت بتلك اليت احلصول عليها يف استطالع آب املاضي حيث أشار 
 (.30جدول )ما يوضح ذلك ويعد تعبري مؤيدي املعارضة عن رغبتهم يف املشاركة يف االنتخابات أمراً جديراً باملالحظة، ك

 التعاطف السياسي والنظرة إىل املشاركة يف اإلنتخابات(: 30)جدول 

 غير متأكد ل نعم  

 1.9 31.1 91.1 اجلبهة الشعبية

 9.9 1.9 19.9 فتح

 31.1 33.9 91.3 اجلهاد اإلسالمي

 - - 300.0 حزب الشعب

 31.9 39.0 90.9 محاس

 39.9 39.1 19.1 اجلبهة الدميقراطية

 - 1.1 93.1 فدا



 9.9 31.9 19.9 املستقلون اإلسالميون

 31.0 1.9 11.9 املستقلون الوطنيون

 31.9 30.0 19.1 غري ذلك

 31.1 13.9 93.3 ال أحد

 نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني
 2221أيلول 

 :فإن اوضاعي القتصادية العامة قد( إتفاق أوسلو)اإلسرائيلي -بعد مضي عام على إتفاق إعالن المبادىء الفلسطيني - 2

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 33.1 1.9 9.3 حتسنت. 3

 11.9 19.9 10.1 ساءت. 3

 19.1 99.9 90 بقيت على حاهلا ومل تتغري

فيما يتعلق بعملية المفاوضات والتسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وبعد مرور عام على إتفاق إعالن  -1
 :المبادىء في أوسلو فإنه

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 33.1 31 31.1 ف وإسرائيل.ت.زاد تأيدي للتفاوض بني م -3

 30.9 39 31.3 ف وإسرائيل. ت. نقص تأييدي للتفاوض بني م. 3

 31.1 31.1 30.3 مل يتغري موقفي فما زلت معارضاً للتفاوض. 1

 39.1 10.1 31.9 مل يتغري موقفي فما زلت مؤيداً للتفاوض. 1

 1.1 31 30.9 ال أعرف



 :بالنسبة لداء السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد مرور أربعة أشهر على قيامها فإنني -0

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 13.3 10 10.9 راِض عنه. 3

 39.9 31.9 33.3 غري راض عنه. 3

 11 13.1 10.1 أشعر ان الوقت مبكر للحكم عليه. 1

 1.1 9.1 1.3 ال رأي. 1

 :بالنسبة ألداء المعارضة الفلسطينية بعد مرور أربعة أشهر على قيام حكم ذاتي فلسطيني في غزة وأريحا فإنني -1

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 33.9 3.9 39.9 راض عنه.  3

 10.9 19.1 11.9 غري راض عنه.  3

 19,3 13.1 11.3 أشعر أن الوقت مبكر للحكم عليه.  1

 33.1 39.9 31.9 ال رأي. 1

 هل تؤيد إستمرار بعض القوى الفلسطينية باللجوء للعمل املسلح ضد أهداف إسرائيلية يف منطقيت غزة وأرحيا؟ -9

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 11.1 31.9 13.1 نعم أؤيد.  3

 90.9 99.3 99.1 ال أؤيد.  3

 30.9 33.3 33.9 ال رأي.  1

 :بالنسبة لدور املرأة الفلسطينية يف االنتخابات السياسية القادمة فإنين -9

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 



أحبذ مشاركتها يف التصويت والرتشيح باإلضافة إلعطائها .  3
 .عدداً مضموناً من مقاعد اجمللس املنتخب

91 91.3 19.1 

 39.9 31.1 31.1 أحبذ مشاركتها عن طريق التصويت والرتشيح لعضوية اجمللس. 3

 30.9 33.9 39.3 أحبذ مشاركتها عن طريق التصويت فقط. 1

 33.9 33.9 33.3 ال أحبذ مشاركتها يف اإلنتخابات بأي شكل من األشكال.  1

 :بالنسبة ألداء المعارضة الفلسطينية بعد مرور أربعة أشهر على قيام حكم ذاتي فلسطيني في غزة وأريحا فإنني -1

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 33.9 3.9 39.9 راض عنه.  3

 10.9 19.1 11.9 غري راض عنه.  3

 19,3 13.1 11.3 أشعر أن الوقت مبكر للحكم عليه.  1

 33.1 39.9 31.9 ال رأي. 1

 :الردنية المستقبلية، فإنني أؤيد قيام-بالنسبة للعالقة الفلسطينية -7

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 .13 93.1 90.9 فلسطني واالردن: دولتني مستقلتني.  3

 33.9 39.1 30.9 وحدة إندماجية كاملة بني األردن وفلسطني.  3

 33.3 39 39.1 كونفدرالية بني األردن وفلسطني.  1

 3.9 .3 3.1 (حدد )أخرى، .  1

 -:برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية النتقالية -8

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 



 30.3 31.1 33.1 تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. 3

 9.9 9.9 9.9 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات والتنظيمات. 3

 13.9 11.1 19 انتخابات سياسية عامة. 1

 3.9 1.1 1 (حدد )غري ذلك . 1

 هل ستشارك في النتخابات السياسية العامة لختيار أعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي؟ -2

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 13.1 19 11.3 نعم. 3

 31.9 39.9 39.1 ال . 3

 31.9 1.9 30.9 غري متأكد. 1

 إذا ما جرت إنتخابات سياسية عامة، وقررت أن تنتخب، فإنك ستصوت لمرشحين من -23

 %قطاع غزة %الضفة الغربية %المجموع 

 1.9 1.3 1.9 اجلبهة الشعبية.  3

 10 11.9 13.1 حركة فتح.  3

 1.9 3.9 1 اجلهاد االسالمي.  1

 3.1 0.1 3.3 حزب الشعب. 1

 33.3 1.1 30.3 حركة محاس.  9

 0.9 3.9 3.3 اجلبهة الدميقراطية. 9

 0.9 3.3 3 حزب فدا. 1

 1.1 1 1.9 املستقلني االسالميني. 1



 9.9 9.1 9.1 املستقلني الوطنيني.  9

 33 30.1 30.9 (حدد )غري ذلك .  30

 30.9 31.1 31.3 ال أحد مما سبق ذكره. 33

 

 


