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

يأيت هذا . اإلسرائيلي، والعمليات املسلحة، واإلنتخابات لرئيس السلطة الوطنية وجملس احلكم الذايت-البطالة، اإلتفاق األردين
رية اليت يقوم هبا مركز البحوث وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ الشعب الفلسطيين اإلستطالع ضمن االستطالعات الدو 

وعلى الدوام، جيري نشر نتائج االستطالع وحتليلها باللغتني . وتسجيل ردود فعل أفراد اجملتمع على األحداث السياسية املتعاقبة
زود الباحثني وصناع القرار وأفراد اجملتمع الفلسطيين مبا حيتاجونه من إن هذه االستطالعات متثل منبعاً حيوياً ي. العربية واالجنليزية

ونود التنويه هنا اىل أن مركز البحوث . وتعطي الفرصة لكل أفراد اجملتمع إلبداء آرائهم حبرية. معلومات احصائية وحتليلية
زامه يف تقدمي اسهام علمي أكادميي، والقيام والدراسات الفلسطينية ال يتبىن أو يعلن أو يلتزم بأية مواقف سياسية وينحصر الت

ويف نفس الوقت فإن مركز البحوث يسعى من أجل تطوير . بالتحليل والدراسة العلمية املوضوعية ونشر نتائج دراساته وأحباثه
" تمعي ويقوم املركز بنشر نتائج االستطالعات من خالل عدة وسائل منها الربنامج اجمل. أساليب البحث العلمي يف فلسطني

 .حيث يتم تعميم املعلومات ألكرب عدد ممكن من الفلسطينيني" االستطالعات للجميع
قبل )تشرين ثاين  75/71يومي اخلميس واجلمعة %( 57)ومن اجلدير بالذكر أنه مت إجراء معظم مقابالت هذا االستطالع 

. منها بعد هذه األحداث%( 57)مت اجراء وكذلك ( مواجهات مدينة غزة بني الشرطة ومتظاهري محاس واجلهاد االسالمي
وحيث أن االستمارة مل تكن جمهزة لقياس أية تغيريات حمتملة يف املواقف كنتيجة للمواجهات يف مدينة غزة، فإنه من الصعب أن 

قارنا نتائج ولكن ويف نفس الوقت فإننا مل نالحظ أية تغيريات مهمة يف النتائج اذا . نصل اىل استنتاجات هنائية حول املوضوع
 .مقابالت االستطالع قبل املواجهات وبعدها

 خلفية . 2
 :كانت الفرتة اليت سبقت اجراء هذا االستطالع حافلة باألحداث السياسية اليت ميكن تلخيصاً كما يلي 

سكرية ضد عن مسؤوليتها عن جمموعة من العمليات الع( اجلناح العسكري حلركة محاس)، أعلنت منظمة عز الدين القسام أوال
حيث طالب اخلاطفون باملقابل باطالق جمموعة من " حنشون فاكسمان"أهداف اسرائيلية منها اختطاف اجلندي االسرائيلي 

سجناء حركة محاس وفلسطينيني آخرين، وكذلك قام أحد مؤيدي محاس بتفجري باص للركاب يف مدينة تل أبيب بتاريخ 
. اسرائيلياً وجرح العشرات 55اف اسرائيلية حيث أدى االنفجار اىل مقتل فيما يعترب من أكرب العمليات ضد أهد 71/71

وكذلك قامت حركة اجلهاد االسالمي بعملية انتحارية أدت ملقتل ثالث ضباط واصابة عدة جنود اسرائيليني يف قطاع غزة وذلك 
سالمي لعملية اغتيال يف عملية تفجري ويف املقابل تعرض أحد الصحافيني املقربني حلركة اجلهاد اال. تشرين ثاين 71بتاريخ 

 .لسيارته أودت حبياته وشارك حوايل عشرة آالف فلسطيين من قطاع غزة يف جنازته



، مت توقيع معاهدة السالم األردنية االسرائيلية وسط أجواء من التوتر بني اجلانبني الفلسطيين واألردين بسبب اخلالف حول ثانيا  
. االسالمية يف القدس، حيث أن املعاهدة تعطي األردن دوراً يف االشراف على هذه املقدساتموضوع السيادة على املقدسات 

وكان امللك حسني واألمري حسن قد أكدا أن املقدسات االسالمية ستنتقل اىل وصاية الفلسطينيني عند استعادهتم السيادة على 
 .أراضيهم

ثيقة االستقالل حيث مت اجراء العديد من االحتفاالت يف قطاع غزة تشرين ثاين الذكرى السادسة إلعالن و  77، وصادف ثالثا  
وكان من املفروض أن يتم يف نفس اليوم أول اجتماع للجنة التنفيذية . وبعض االحتفاالت وخصوصاً يف املدارس يف الضفة الغربية

 .اً عضو  71ملنظمة التحرير يف قطاع غزة ومل حيضر هذا االجتماع سوى مثانية أعضاء من أصل 
ويف . ، استمرت املفاوضات بني الفلسطينيني واالسرائيليني حول نقل الصالحيات واملسؤوليات وكذلك حول اال نتخاباترابعا  

نفس الوقت صرح اسحق رابني رئيس الوزراء االسرائيلي، بأن اسرائيل تشرتط تعديل امليثاق الوطين الفلسطيين قبل اجراء 
عريقات ومسؤولون فلسطينيون آخرون موقف رابني هذا بأنه موقف مماطل يهدف وقد وصف السيد صائب . االنتخابات

 .وكذلك مت يف هذه الفرتة تسليم الفلسطينيني ملسؤولياهتم على املعابر احلدودية. لتعطيل االنتخابات وانتقال السلطة للفلسطينيني
. فريقيا والذي شارك فيه عدة دول ومنظمات وشركات، مت يف هذه الفرتة عقد املؤمتر االقتصادي للشرق األوسط ومشال اخامسا  

وترافق املؤمتر مع اعالن من قبل رئيس وزراء اسرائيل اسحق رابني عن رفع . وقد شارك يف املؤمتر وفد اسرائيلي وآخر فلسطيين
 .بية منهم من العملتدرجيي للطوق األمين والسماح لبعض العمال الفلسطينيني بالعمل يف اسرائيل مع االستمرار يف منع الغال

، كان تأخر الدول املاحنة يف تسديد التزاماهتا املالية جتاه السلطة الوطنية مصدر قلق للقيادة الفلسطينية وآخرين يف الدول سادسا  
العربية حيث صرح الرئيس املصري حسين مبارك على سبيل املثال، بأن الضفة الغربية والقطاع ستتحوالن اىل افغانستان جديدة، 

 .إذا مل تصل املساعدات الدولية بسرعة اىل الفلسطينيني
 .، كان هناك دعوات عديدة للحوار والوحدة الوطنية من قبل قيادات السلطة الوطنية واملعارضة وخصوصاً يف حركة محاسسابعا  
جمزرة اخلليل يف شهر آذار  ، مت يف هذه الفرتة اعادة فتح احلرم االبراهيمي الشريف امام املصلني حيث كان قد أغلق إثرثامنا  

 .وقد مت تقسيم احلرم بني املسلمني واليهود وسط رفض فلسطيين وعريب لإلجراء. 7111
، شهدت هذه الفرتة بداية النتخابات قيادات مناطق داخل حركة فتح حيث مت بالفعل انتخاب قيادة منطقة رام ا هلل، تاسعا  

 .ألخرى الشعار آخرولكن بعد ذلك مت تأجيل االنتخابات للمناطق ا
 .، انتشر مرض الكولريا يف قطاع غزة مما أدى اىل اصابة عدد من الفلسطينيني باملرضعاشرا  

 منهجية البحث . 3
لقد مت تصميم االستبانة واسئلتها من خالل التشاور مع جمموعة من اخلرباء، ومن اجل اختبار صالحية ا السئلة  :االستبانة  -أ

يف قياس اآلراء املختلفة، فإنه مت اجراء دراسة أولية قام من خالهلا باحثو املركز مبقابلة مخسني فلسطينياً مما أعطانا اجملال لعمل 
باالضافة للدراسة األولية، فقد مت إعطاء االستبانة لعدد من . حمتملة يف طرح وفهم االسئلة التغيريات الالزمة لتفادي مشاكل

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

اتبع باحثو مركز البحوث . يف هذا االستطالع داخل البيوت اليت مت اختيارها عشوائياً  لقد مت اجراء كافة املقابالت :العينة  -ب



 والدراسات الفلسطينية جمموعة من اخلطوات يف اختيار العينة كانت على النحو التايل 
 (.7)تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة اىل جمموعة من األلوية حسب ما هو مبني يف جدول رقم * 

 لتوزيع العشوائي للعينة حسب املناطقا(: 7)جدول 

 المنطقة

النسبة /حجم العينة)
 (المئوية

 المنطقة الموقع

 (النسبة المئوية/حجم العينة)

 الموقع

، عورتا (خميم)، بالطة (مدينة)نابلس  (711/71.7)نابلس 
، ياصيد (قرية)، بيت فوريك (قرية)

 (قرية)

 قلقيلية/طولكرم

(98/9.8) 

، طولكرم (مدينة)طولكرم 
، زيتا (قرية)، بيت ليد (خميم)

 (قرية)، الزاوية (قرية)

، سيلة (خميم)، جنني (مدينة)جنني  (51/5.7)جنني 
، الزبابدة (قرية)، رمانة (قرية)الظهر 

 (قرية)

 أرحيا

(02/9.8) 

، (قرية)، الديوك (مدينة)أرحيا 
 (خميم)عقبة جرب 

البرية /رام اهلل
(717/1.9) 

، (مدينة)، الرام (مدينة)رام اهلل 
، قطنة (قرية)، بريزيت (خميم)األمعري 
 (قرية)، بيت رميا (قرية)

 اخلليل

(902/99.0) 

، (بلدة)، إذنا (مدينة)اخلليل 
، العروب (بلدة)حلحول 

، صوريف (قرية)، تفوح (خميم)
 (قرية)

، العيسوية (مدينة)البلدة القدمية  (57/5)القدس 
، صور باهر (خميم)، شعفاط (قرية)

 (قرية)

 بيت حلم

(98/9.6) 

، الدهيشة (مدينة)بيت حلم 
، بيت فجار (قرية)، بتري (خميم)

 (قرية)

 غزة املدينة (قرية)، النزلة (خميم)جباليا  (15/1)غزة الشمال 

(986/90.1) 

الرمال، الشاطىء، التفاح، 
 الصربة

، (خميم)، خانيونس (خميم)النصريات  (17/1.7)غزة الوسط
، عبسان الكبرية (مدينة)خانيونس 

 (قرية)

 غزة اجلنوب

(82/9.6) 

 (خميم)، رفح (مدينة)رفح 



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

 (.مدينة، خميم
، وعمل (بالتعاون مع باحثي املركز)بشكل عشوائي  1-5خيتار منها عدد ( بلوكات)ة مناطق مت تقسيم مواقع البحث اىل عد* 

وحصرها بشكل ( البلوك)اليت سيتم فيه اجراء املقابالت، ورسم حدود املنطقة ( البلوك)جولة أولية ألخذ فكرة عن حدود املنطقة 
وتقسيم . بيت 511حبيث ال يتجاوز ( البلوك)بيوت يف املنطقة تقدير عدد ال(. العالمات املميزة/أمساء الشوارع احملددة)حمدد 

، والبدء عند نقطة منطقية مثل أول الشارع (51=استمارات  71بيت تقسيم  511مثال )عدد البيوت على عدد االستمارات 
ية كافة والتحرك بشكل دائري أو متعرج أو حسب متطلبات املنطقة اذا كان فيها عدة شوارع أو متفرعة من أجل تغط

يتم اختيار البيت رقم . مركز واضح فيحصل البدء يف املركز والتحرك باالجتاهات االربعة( البلوك)واذا كان للمنطقة . االجتاهات
 .اخل..لعمل املقابلة الثانية 11من أجل اجراء املقابلة األوىل مث البيت رقم  51
ذكر ( 7: وهنا تلزم قرعتان ( قبل الدخول للبيت)القرعة املسبقة عند اختيار البيت يتم اختيار الشخص للمقابلة حسب نظام * 
نذهب للبيت ونطلب مقابلة شخص يتناسب مع الصفات اليت (. عاماً هي نقطة الفصل 11)كبار السن / صغار ( 5أنثى / 

لب مقابلة األخت صغرية السن قد نط/ واذا كانت أنثى . كبري السن، قد نطلب مقابلة رب األسرة/ نريدها، فإذا كان ذكر 
إذا تعذر وجود الشخص املناسب يف هذا البيت خنتار البيت الذي يليه وحناول أن جند الصفات اليت هندف . الكربى، أو الزوجة

واحدة فقط من ( ذكر،أنثى)صفة أساسية ( يف البيت التايل)القاعدة ان تتوفر الصفتان يف الشخص، أما اذا توفر . )اليها
واذا وجد يف البيت أكثر من شخص تنطبق عليهم الصفات املطلوبة نلجأ لالختيار (. فإننا جنري املقابلة الصفتني املطلوبتني

العشوائي بواسطة اعطاء كل منهم رقماً معيناً، ونطلب من أحدهم ان خيتار احد األرقام املوجودة، وجنري املقابلة مع الشخص 
ئي املتبع يف اختيار العينة من احلصول على التوزيع املبني يف اجلدول رقم وقد مكننا النظام العشوا. الذي اختري بشكل عشوائي

(5.) 
وكذلك فقد ارتفع متثيل ربات . وكما هو واضح من اجلدول فان العينة البيتية أدت اىل متثيل أفضل للفئات األقل تعليماً يف اجملتمع

بة للتوزيع املهين فان متثيل املوظفني والعمال كان يف عينة البيوت بالنس. البيوت والكبار يف العمر مبا يتناسب مع التوزيع السكاين
باالضافة اىل ان العينة اجلديدة قد أدت وبشكل عشوائي اىل متثيل متساو للرجال والنساء يف . أقل من عينة األماكن العامة

 .اجملتمع

 توزيع العينة(: 5)جدول رقم 

 )%(91تشرين ثاني  العينة توزيع )%( 91تشرين ثاني  توزيع العينة

 التحصيل العلمي التوزيع الجغرافي

 66.8 لغاية املرحلة االلزامية 99.6 الضفة الغربية

 89.6 ثانوي 89.8 قطاع غزة



 99.9 (سنتني بعد التوجيهي)معهد     

 6.8 بكالوريوس    

 9.1 ماجستري فما فوق    

 الجنس مكان السكن

 69.9 من الذكور 89.6 من سكان املدن

 19.0 من االناث 6.8 من سكان البلدات

     82.2 من سكان القرى

     89.0 من سكان املخيمات

 العمل وضع االقامة

 99.9 عمال 18.9 الجىء

 92.8 حرفيون 69.8 غري الجىء

 88.9 ربات بيوت العمر

 0.9 متخصصون*  91.8 00 - 99

 92.9 موظفون**  98.9 09 - 08

 8.6 جتار 91.0 82 - 06

 6.0 طالب 96.9 81 - 89

 0.6 مزارعون 98.6 60 - 89

68 - 12 92.8     

     96.6 فما فوق - 19



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

 :جمع البيانات 
لقد شارك يف اجراء هذا البحث مخسة وستون باحثا ميدانيا مدربني بشكل جيد، وقد شاركوا يف عدد من الورشات الدراسية حيث نوقشت 

أهداف االستطالع، كما التحق هؤالء مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، مقابالت البيوت، طرق املسح، البحث العلمي والعمل 
، حيث (التدريب)هذا البحث مت إشراك غالبية الباحثني يف جتارب ميدانية حقيقية سبقت االستطالع من أجل ومن أجل أغراض . امليداين

يشرف عليها ( كل جمموعة منها شاب وفتاة)وقد عملوا يف جمموعات . مت توضيح طريقة رسم اخلرائط وتقدير عدد البيوت واختيار العينة
لقد مت اجراء املقابالت . خمتلفة ألماكن املقابالت وناقشوا سري العملية مع الباحثني امليدانينيباحثون أكفاء، وقام باحثو املركز بزيارات 

 .خالل فرتة ثالثة أيام، اخلميس واجلمعة والسبت

 توزيع العينة حسب أيام املقابالت (: 7)جدول رقم )%(

 %المقابالت  أيام اجراء المقابالت

 86.9 75/77/11اخلميس 

 62.9 71/77/11اجلمعة 

 01.6 71/77/11السبت 

وقد أعطي لكل . من باحثينا هم من النساء، ومت اجراء مجيع املقابالت وجها لوجه مع أفراد العينة%( 71)ومما جيدر ذكره أن أكثر من 
وبشكل عام رفض . ومركزة وذلك لضمان مقابالت دقيقة( استبانة ملقابالت البيوت 77معدل )باحث عدد حمدود من االستبانات 

وتشكل النساء اجلزء األكرب . من عينة البيوت، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء األشخاص% 5االستجابة للمشاركة يف االستطالع حوايل 
ليم أو من الرافضني للمشاركة يف االستطالع، ومل يصرح بعض الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك يف اعتقادنا بسبب اخلوف، قلة التع

 .امللل من السياسة
ومن . من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء اجابات غري ممكنة( SPSS)ومت استخدام برنامج حاسوب احصائي 

 %.17وأن نسبة التمثيل االحصائي تزيد عن % 7اجلدير بالذكر هنا أن نسبة اخلطأ هي أقل من 

 :النتائج 

 البطالة: أوال
 اإلسرائيلية -المعاهدة األردنية : ثانيا
 اإلسرائيلية -العالقات الفلسطينية : ثالثا



 الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية: رابعا
 االنتخابات لرئيس السلطة الوطنية :خامسا
 التعاطف السياسي: سادسا

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

وجند يف هذا الصدد فرقاً بني الضفة الغريبة وقطاع غزة، %. 71وتبني من نتائج االستطالع أن معدل البطالة بني الفلسطينيني 
وقد عرفنا العاطلني عن العمل على . يف قطاع غزة% 11باملقارنة مع % 75فة الغربية يقارب حيث أن معدل البطالة يف الض

أهنم األشخاص الذين مل يعملوا بأجر خالل األسبوع الذي سبق االستطالع ويرغبون يف العمل ويبحثون عن عمل يف نفس 
 .الوقت

من العاملني % 59.5وأن ( ساعة أو أكثر أسبوعياً  79)من العاملني يعملون بشكل متفرغ % 57.1وقد ظهر من النتائج أن 
من الراغبني يف العمل بأهنم يبحوث عن عمل، أما باقي % 91وقد أعرب (. ساعة أسبوعيا 79أقل من )يعملون كغري متفرغني 

مل ، وهؤالء ميكن وصفهم على أهنم عاملون حمبطون ملوا من البحث عن ع%11الراغبني يف العمل وال يبحثون عنه فهم 
من القوة العاملة يف اجملتمع الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع % 57وتقدر نسبة هؤالء بــ . وليس لديهم أي دافع لعمل ذلك

وتتواجد نسبة %(. 71)أكرب من نسبة النساء %( 51)ومن اجلدير بالذكر هنا أن نسبة الذكور بني العاطلني عن العمل . غزة
 .عاماً  79من العاطلني عن العمل تقل أعمارهم عن % 91الشبابية حيث أن  البطالة بشكل أكرب بني الفئات

 التوزيع العمري للعاطلني عن العمل(: 1)جدول 

 )%(النسبة  الفئة العمرية

99 - 00 91.0 

08 - 09 91.9 

06 - 82 09.9 

89 - 81 99.9 

89 - 60 99.2 

68 - 12 92.6 

19 - 96 92.8 

 .وكذلك تزيد نسبة البطالة يف املخيمات وبني الالجئني
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 :االسرائيلية  -المعاهدة األردنية : ثانيا  
ويف . االسرائيلي على أنه سيلحق الضرر بالقضية الفلسطينية -لالتفاق األردين %( 77.5)ينظر الغالبية من الفلسطينيني 

صرحوا بأنه لن يكون % 51.1التفاق سيكون فيه فائدة للقضية باالضافة لذلك فإن اعتقدوا بأن ا% 71.1املقابل، فإن نسبة 
وجند هنا اختالفاً بني الضفة والقطاع حيث أن نسبة أكرب من سكان القطاع . لالتفاق أي تأثري على القضية الفلسطينية

من % 71من املالحظ ان  وقد كان. من سكان الضفة% 11.9يعتقدون بأن االتفاق سيضر بالقضية مقابل %( 79.9)
منهم رأوا يف االتفاق % 77املبحوثني يف أرحيا اعتربوا ان االتفاقية سيكون هلا تأثري اجيايب على القضية الفلسطينية، باملقابل فإن 

تعتقد بأن ( باملقارنة مع سكان وسط وجنوب الضفة)وكان من الواضح أن نسبة أكرب من سكان مشال الضفة . ضرراً للقضية
 .تفاقية ستعود بالنفع على القضية الفلسطينيةاال

 االسرائيلية -املناطق مع النظرة للمعاهدة األردنية (: 7)جدول رقم 

تضر بالقضية الفلطسينية  اسم المنطقة
)%( 

فيها فائدة للقضية 
 )%(الفلسطينية 

ليس لها تأثير سلبي أو ايجابي 
 )%(على القضية الفلسطينية 

ال أعرف 
)%( 

 00.8 99.1 91.9 61.2 نابلس

 91.9 09.8 98.1 68.6 طولكرم

 98.2 96.6 99.1 69.9 جنني

 -- 91.2 82.2 11.2 أرحيا

 98.6 09.0 8.6 66.6 رام اهلل

 96.1 02.2 6.1 11.2 اخلليل

 91.8 88.8 1.9 66.8 بيت حلم

 02.2 99.2 90.2 10.2 القدس

 9.0 09.9 8.9 98.9 غزة الشمال

 99.6 91.6 99.8 18.6 غزة املدينة

 9.9 09.6 96.8 10.6 غزة الوسط



 06.6 91.9 1.9 19.9 غزة اجلنوب

وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي . من الفلسطينيني بأن االتفاق سيزيد من نفوذ األردن يف الضفة الغربية% 11.1وقد صرح 
وليس هناك اختالفاً يذكر بني الضفة الغربية والقطاع . االسرائيلي سيضر بالقضية الفلسطينية -العتقادهم بأن االتفاق األردين 

 .بالنسبة هلذا املوضوع
تائج االستطالع ان مؤيدي الفصائل املعارضة باالضافة ملؤيدي حزب الشعب هم األكثر اعتقادا بأن االتفاق بني األردن تظهر ن

من مؤيدي فتح % 11.7واسرائيل سيضر بالقضية الفلسطينية، يليهم يف ذلك الفصائل املؤيدة للعملية السلمية حيث جند ان 
 االتفاق على النفوذ األردين يف الضفة الغربية، فإن مؤيدي الفصائل املعارضة يعتقدون أما بالنسبة لتأثري. يعتقدون نفس االعتقاد

ويؤكد هذا العالقة املوجودة بني . أكثر من مؤيدي الفصائل املؤيدة بأن هذا االتفاق سيؤدي لزيادة النفوذ األردين يف املنطقة
 .يث أن مؤيدي املعارضة الفلسطينية ينظرون سلبياً هلذه االتفاقاتالتعاطف السياسي وكافة االتفاقات بني العرب واالسرائيليني ح

( عاماً  77 - 71)ويبدو أن هناك عالقة بني العمر والنظرة لتأثري املعاهدة على القضية الفلسطينية حيث أن األصغر عمراً 
ية على أهنا ستضر بالقضية الفلسطينية، االسرائيل -للنظر للمعاهدة األردنية ( عاماً فما فوق 77)مييلون أكثر من األكرب عمراً 

من الذين تزيد أعمارهم عن % 15بذلك بينما شاركهم يف هذه النظرة ( 77 - 71)من اجملموعة العمرية % 77.9فقد صرح 
 .عاماً  79

 :االسرائيلية  -العالقات الفلسطينية : ثالثا  
لقد مت ا ستطالع آراء الفلسطينيني حول ثالث قضايا تتعلق بالعالقات مع االسرائيليني وهذه القضايا تتعلق جبدية اسرائيل يف 

 .تطبيق االتفاقات والعمليات املسلحة ضد أهداف اسرائيلية، واملوقف من احلوار بني حركة محاس واسرائيل
 حول جدية اسرائيل( أ

جتد أن اسرائيل غري جادة يف تطبيق اتفاقاهتا املعقودة مع %( 55.7)غالبية الفلسطينيني تظهر نتائج االستطالع أن 
أما بالنسبة لتقييم احلركات السياسية هلذا املوضوع، جند . اعتربوا أن اسرائيل جادة يف ذلك% 71ويف املقابل فإن . الفلسطينيني

وحزب فدا %( 57.1)عارضة، وأن نسبة ليست قليلة من حركة فتح أن الثقة يف جدية اسرائيل قليلة جداً بني مؤيدي فصائل امل
 .تنظر اىل املوقف االسرائيلي على أنه جدي%( 17.5)

من سكان مناطق نابلس وجنني % 51وبالرغم من أن النظرة السلبية ملوقف اسرائيل هي الغالبية يف كل املناطق، اال أن أكثر من 
وتزيد نسبة عدم الثقة يف موقف اسرائيل بني محلة . أهنا جادة يف سعيها للسالموبيت حلم ووسط غزة نظروا السرائيل على 

من الذين مل يتجاوز % 97.7منهم صرحوا بأن اسرائيل غري جادة بينما صرح بذلك % 17.5شهادة البكالوريوس حيث أن 
 .حتصيلهم العلمي املرحلة االلزامية

 العمليات المسلحة( ب
% 71.1فإن ( الضفة واسرائيل)املسلحة ضد أهداف اسرائيلية خارج مناطق احلكم الذايت  بالنسبة للموقف من العمليات
وقد صرح . أعلنوا بأهنم يؤيدوها سواء يف الضفة الغربية أو داخل اسرائيل% 77.7وباملقابل فإن . يعارضون مثل هذه العمليات

بأهنم يؤيدون قيام عمليات % 71.1بينما صرح . بأهنم يؤيدون أن جتري مثل هذه العمليات فقط يف الضفة الغربية% 7.1



 .مسلحة داخل اسرائيل فقط
أكرب يف قطاع غزة منه يف الضفة الغربية حيث صرح (خارج مناطق احلكم الذايت)وقد كان التأييد الستمرار العمليات املسلحة 

وقد يعود ذلك ( أقل% 77.1) %51.5من الغزيني بأهنم يؤيدون هذه العمليات بينما يؤيدها بني سكان الضفة % 17.1
اىل أن سكان الضفة يشعرون بأن مثل هذه العمليات قد تؤدي اىل اضعاف فرصهم يف التخلص من االحتالل االسرائيلي 

وكذلك فإن التوجه حنو احلل االسالمي والذي يدعو القامة دولة فلسطينية على كافة . واالنضمام حتت السلطة الفلسطينية
د يف قطاع غزة أكثر من الضفة، مما قد يكون له أثر يف التأييد األكرب الستخدام العمل املسلح بني سكان أراضي فلسطني يتواج

وكان من الواضح أن هناك عالقة بني التأييد للعمل املسلح وطبيعة التعاطف السياسي حيث أن املعارضني لالتفاقات . قطاع غزة
 .ر من املؤيدين هلامع اسرائيل مييلون لتأييد العمليات املسلحة أكث

وجند أن التأييد للعمليات موجود بشكل أكرب بني اجملموعات األصغر عمراً، وكذلك بني خرجيي املعاهد املتوسطة ويقل بني 
ونالحظ أيضاً أن املعارضة للعمليات املسلحة تزداد . الذين مل يزد تعليمهم عن املرحلة االلزامية وبني محلة املاجستري والدكتوراه

املتقاعدين واملتخصصني والعمال واملزارعني وربات البيوت، أما الطالب واملوظفني فيميلون اىل تأييد العمليات املسلحة بني 
من النساء بأهنن يعارضن % 71.7ومتيل النساء اىل معارضة العمليات املسلحة أكثر من الرجال حيث صرحت . بشكل أكرب

من الرجال بأهنم يؤيدون العمليات العسكرية ضد % 71يف املقابل صرح و . من الرجال% 71العمليات بينما صرح بذلك 
تتوافق هذه النتائج مع نتائج جمموعة كبرية من الدراسات اليت مت . من النساء% 55.1أهداف اسرائيلية بينما شاركهم يف ذلك 

 .ساليب الالعنفية أكثر من الرجالاجراؤها يف أحناء من العامل مبا فيها اسرائيل واليت وجدت أن النساء متيل لتأييد األ

 الحوار بين حماس واسرائيل( جـ
يؤيدون قيام حوار بني حركة %( 71.7)برغم التأييد للعمليات املسلحة ضد أهداف اسرائيلية، اال أن الغالبية من الفلسطينيني 

لك فإن التأييد للحوار يزداد مع ازدياد ومتيل النساء أكثر من الرجال لتأييد احلوار بني اسرائيل ومحاس، وكذ. محاس واسرائيل
عاماً يؤيدون احلوار بني محاس واسرائيل، ويشاركهم يف ذلك  77من الذين تزيد أعمارهم عن % 91.1العمر حيث أننا جند أن 

لني ما عدا يف حالة احلاص)ويقل التأييد للحوار مع زيادة التعليم . عاماً  77 - 71من الذين ترتاوح أعمارهم بني % 77.5
من الذين يصل % 91من محلة املاجستري والدكتوراه يؤيدون هذا احلوار بينما يؤيد ذلك % 11حيث جند أن ( على الدبلوم

 .حتصيلهم العلمي املرحلة االلزامية

 التعليم مع النظرة للحوار بني محاس واسرائيل(: 9)جدول 

 )%(ال رأي  )%(ال  )%(نعم  التحصيل األكاديمي

 96.6 01.6 18.8 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 9.9 80.6 19.9 توجيهي

 9.1 82.9 90.8 (كلية)معهد 



 9.6 89.9 18.2 بكالوريوس

 02.2 62.2 62.2 ماجستري فما فوق

أن ( 5)ويتبني من جدول رقم . ويقل التأييد للحوار بني الطالب واملزارعني واملتخصصني ويزيد بني احلرفيني والعاطلني عن العمل
 .من مؤيدي فتح% 75.7من مؤيدي محاس يوافقون على اقامة حوار مع اسرائيل ويشاركهم يف ذلك % 11.9

 بني حركة محاس واسرائيلالتعاطف السياسي مع التأييد لقيام حوار (: 5)جدول 

 )%(ال رأي  )%(ال  )%(نعم  الحركات السياسية

 99.8 18.0 81.1 اجلبهة الشعبية

 1.6 12.2 66.9 حركة محاس

 -- 99.0 99.9 فدا

 0.9 99.1 81.8 اجلهاد االسالمي

 9.2 98.1 60.1 فتح

 9.8 12.2 69.6 اجلبهة الدميقراطية

 8.9 60.6 69.1 املستقلون االسالميون 

 92.1 98.6 62.9 املستقلون الوطنيون

 99.2 08.1 16.1 تنظيمات أخرى

 01.9 09.1 10.9 ال أحد

 :الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية : رابعا  
من الفلسطينيني يقبلون احلل الذي تطرحه منظمة التحرير للقضية الفلسطينية والذي يقوم % 11.1تظهر نتائج االستطالع أن 

وجند أن القبول ملثل هذا احلل موجود يف كال الضفة الغربية وقطاع . على القبول بدولتني واحدة للفلسطينيني وأخرى لالسرائيليني
بالنسبة للحل االسالمي الذي تقرتحه (. يف القطاع% 11.5يف الضفة مقابل % 71.7) الضفة غزة، مع تأييد أكثر بقليل يف



وكان التأييد . من الفلسطينيني% 71.5احلركات االسالمية والذي ينادي بتحرير فلسطني من البحر اىل النهر فقط حظي بتأييد 
 %.5.1أي بفارق % 77.1ضفة فقد أيده ، اما يف ال%17.7هلذا احلل منتشر بشكل أكرب يف القطاع حيث أيده 

قيام األردن بالتفاوض مع اسرائيل من أجل إعادة ضم "جند أيضًا أن التأييد للحل األردين والذي مت تفسريه للمبحوثني على أنه 
ع مثل من فلسطينيي الضفة بأهنم م% 1.1، يكاد أن يقتصر على الضفة الغربية حيث صرح "أو توحيد الضفة الغربية مع األردن

 .هذا احلل
فتح، فدا، حزب )وكما هو متوقع فإن التأييد حلل منظمة التحرير جاء بشكل كبري من مؤيدي العملية السلمية مع اسرائيل 

أما بالنسبة للتأييد للحل االسالمي، فقد . باالضافة لتأييد كبري من قبل املستقلني الوطنيني ومؤيدي اجلبهة الدميقراطية( الشعب
 .يسي من مؤيدي محاس واجلهاد االسالمي، وشاركهم غالبية مؤيدي اجلبهة الشعبية واملستقلني االسالمينيجاء بشكل رئ

 التعاطف السياسي مع النظرة للحلول املطروحة(: 1)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(األردني  )%(االسالمي  )%(المنظمة  الحركات السياسية

 1.9 1.0 98.9 62.9 فتح

 -- -- -- 922.2 فدا

 -- -- 09.6 69.9 حزب الشعب

 0.9 8.8 68.9 96.9 محاس

 -- 1.9 90.9 90.9 اجلهاد االسالمي

 9.9 8.2 16.1 89.6 املستقلون االسالميون

 8.6 8.0 12.2 86.9 اجلبهة الشعبية

 -- -- 69.6 19.8 اجلبهة الدميقراطية

 9.2 8.2 00.6 99.6 املستقلون الوطنيون

 99.8 0.8 89.6 12.2 آخرون

 91.2 99.6 62.2 88.9 ال أحد



أما التأييد للحل األردين فيكاد يكون معدوماً بني املنتمني لفصائل سياسية، ويزيد عند األشخاص الذين يصرحون بأهنم لن 
 %.77.1ينتخبوا أيا من الفصائل املذكورة يف االستطالع، حيث وصل التأييد للحل األردين بني هؤالء األشخاص اىل 

ف .ت.لنظرة للحلول ومناطق السكن، حيث ان التأييد للحل املطروح من قبل متظهر نتائج االستطالع ان هناك عالقة بني ا
ف، وكذلك .ت.أما اخلليل فيزيد التأييد للحل االسالمي عن التأييد حلل م. يزيد عن التأييد للحلول األخرى يف مشال الضفة

وكان التأييد للحل األردين ملحوظاً يف . ةويتقارب التأييد هلذين احللني يف مناطق القدس ومدينة غز . احلال يف وسط قطاع غزة
 %.75.1منطقة نابلس حيث وصل اىل 

 املناطق مع النظرة للحلول املطروحة(: 1)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(األردني  )%(االسالمي  )%(المنظمة  اسم المنطقة

 92.6 96.8 08.9 69.9 نابلس

 6.9 6.9 89.9 16.2 طولكرم

 1.8 9.2 82.6 19.2 جنني

 -- 1.2 82.2 91.2 أرحيا

 8.8 90.6 06.1 10.8 رام اهلل

 9.6 0.8 86.6 19.2 اخلليل

 9.6 2.9 61.8 69.6 بيت حلم

 9.6 1.2 18.8 62.2 القدس

 9.8 -- 80.0 18.6 غزة الشمال

 99.0 9.1 69.2 69.8 غزة املدينة

 -- -- 99.1 89.1 غزة الوسط

 92.2 -- 89.8 19.9 غزة اجلنوب



وجند أن التأييد للحل %(. 17)أكثر من النساء %( 71.1)ف من الرجال .ت.وقد جاء التأييد للحل الذي تطرحه م
 %.77.1ويقل بني األكرب عمراً حيث يصل % 17حيث يصل اىل ( عاماً  77 - 71)االسالمي منتشر بني الفئات الشابة 

 العمر مع النظرة للحلول املطروحة(: 71)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(األردني  )%(االسالمي  )%(المنظمة  لعمريةالمرحلة ا

99 - 82 69.9 68.9 6.2 6.9 

 6.6 9.2 86.8 19.8 فما فوق 89

ويتواجد . منهم% 11.5ف .ت.بني الطالب ويؤيد حل م% 15.1ومن املالحظ أن التأييد للحل االسالمي يصل ا ىل 
وينبغي التأكيد هنا على أن التأييد للحل االسالمي كما هو . التأييد للحل االسالمي بشكل ملحوظ بني التجار واملتقاعدين

االجتاهات االسالمية ولكن يأيت أيضاً من مؤيدي االجتاهات اليسارية مطروح يف أسئلة االستطالع ال يأيت فقط من مؤيدي 
 .الوطنية مثل اجلبهتني الشعبية والدميقراطية

 االنتخابات لرئيس السلطة الوطنية: خامسا  
طنية مشل االستطالع احلايل استقصاءاً آلراء الفلسطينيني حول جمموعة من املرشحني احملتملني النتخابات رئيس السلطة ا لو 

وقد أظهرت النتائج أنه يف حالة اجراء انتخابات . جورج حبش، وياسر عرفات، وأمحد ياسني، وحيدر عبدالشايف: وهؤالء هم 
وسيحصل . من األصوات يف الضفة الغربية وقطاع غزة% 11.5مستقلة لرئيس السلطة الوطنية فإن ياسر عرفات سيفوز بنسبة 

ومن مث يأيت جورج حبش % 1.1يه حيدر عبدالشايف الذي سيحصل على من األصوات يل% 71.5أمحد ياسني على 
من األصوات اليت ذهبت ألشخاص آخرين، وكذلك فإن الكثريين % 51.1وهناك ما جمموعه %. 9.1وسيحصل على 

 .سيقررون موقفهم من املوضوع حني جتري االنتخابات
ملؤيدين حلركة فتح اليت هو زعيمها، كما أنه يتمتع ببعض التأييد وتوضح النتائج أن التأييد لياسر عرفات يأيت بشكل رئيسي من ا

أما أمحد ياسني فيؤيده بشكل رئيسي مؤيدو حركة محاس واجلهاد االسالمي وجمموعة . من قبل مؤيدي فدا واملستقلني الوطنيني
 .تقلني االسالمينيوجيتذب حيدر عبدالشايف أصوات مؤيدي حزب الشعب واملستقلني الوطنيني واملس. من املستقلني

 احلركات السياسية وانتخابات رئيس السلطة(: 77)جدول 

 )%(غير ذلك )%(عبدالشافي )%(ياسين )%(عرفات )%(حبش الحركات السياسية

 1.1 8.6 0.2 96.8 9.9 فتح

 12.9 9.8 -- 88.8 9.8 فدا



 82.9 18.9 6.6 6.6 -- حزب الشعب

 92.8 6.8 69.6 1.1 -- محاس

 09.8 6.8 16.8 1.8 -- اجلهاد االسالمي

 88.8 91.0 06.8 99.0 -- املستقلون االسالميون

 8.8 8.0 -- 8.0 82.8 اجلبهة الشعبية

 99.6 9.8 9.8 99.6 -- اجلبهة الدميقراطية

 00.9 12.2 9.9 06.0 9.9 املستقلون الوطنيون

 92.1 99.9 6.6 02.8 0.8 آخرون

 19.0 9.1 90.9 99.6 0.9 ال أحد

من الضفة %( 77.7)ونالحظ من النتائج االختالف يف الوضع بني الضفة والقطاع حيث أن ياسر عرفات يتمتع بشعبية أكرب يف القطاع  
كما تربز بشكل %(. 71.5)من القطاع %( 57)وباملقابل فإن أمحد ياسني يتمتع بشعبية أكرب يف الضفة %. 71بفارق %( 75.5)

 (.75جدول . )فقط% 51بينما يبلغ التصويت لعرفات % 11د ياسني بنسبة حوايل خاص مدينة اخلليل حيث يفوز أمح

 املناطق وانتخاب رئيس السلطة(: 75)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(عبدالشافي  )%(ياسين  )%(عرفات )%(حبش  اسم المنطقة

 08.8 9.6 90.1 69.0 9.6 نابلس

 96.6 1.8 08.6 68.1 8.1 طولكرم

 96.9 91.1 09.9 62.9 9.1 جنني

 92.2 1.2 02.2 11.2 92.2 أرحيا

 06.8 90.9 98.9 82.9 1.9 رام اهلل



 96.2 99.2 88.9 09.2 6.0 اخلليل

 98.6 8.2 02.8 69.8 92.6 بيت حلم

 86.9 9.8 02.9 01.2 9.8 القدس

 99.1 92.8 91.1 69.6 8.8 غزة الشمال

 96.9 9.2 91.6 19.6 6.1 غزة املدينة

 90.6 1.9 91.6 18.9 9.6 غزة الوسط

 96.2 9.6 99.0 19.6 9.6 غزة اجلنوب

ره ويأيت التأييد متساوياً من قبل الرجال والنساء لياسر عرفات، بينما جند أن التأييد ألمحد ياسني يأيت بشكل أكرب من النساء، حيث اختا
وبالنسبة حليدرعبدالشايف فقد جاء التأييد أكرب من قبل الرجال حيث صوت له . من الرجال% 79.7منهن بينما اختاره % 57.5
من النساء، وقد يعود السبب يف ذلك اىل عدم املعرفة بشخص السيد عبدالشايف بني عدد أكرب % 9.9صوت له منهم بينما % 77.7

أما جورج حبش فيأيت . من النساء وخصوصاً غري املتعلمات، حيث أننا جند أن املتعلمني صوتوا حليدر عبدالشايف أكثر من غري املتعلمني
 .التأييد له أكثر قلياًل عند الرجال

عند اجملموعات املتوسطة % 71نسبة لعامل العمر فإن التأييد لعرفات يزيد بني اجملموعات الشابة والكبرية يف العمر، وينقص مبعدل بال
 (.77جدول )ويأيت التأييد ألمحد ياسني أكثر بني اجملموعات األصغر عمراً (. عاماً  77 - 51بني )العمر 

 العمر وانتخاب رئيس السلطة(: 77)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(عبدالشافي  )%(أحمد ياسين  )%(عرفات  )%(حبش الفئات العمرية

99 - 00 99.8 60.8 08.9 6.0 96.8 

08 - 09 6.2 18.9 06.1 90.9 99.0 

89 - 81 9.9 81.9 01.6 9.9 08.9 

89 - 60 6.8 69.6 02.2 92.2 98.8 

68 - 12 8.9 12.8 99.2 8.6 98.9 

 09.9 99.8 8.9 69.8 8.6 فما فوق 19



تظهر نتائج االستطالع عالقة بني مكان السكن والنظرة للشخصيات املذكورة يف االستطالع، فنجد أن أكرب التأييد لياسر عرفات يأيت 
من املخيمات وأقله يأيت من القرى، وذلك على عكس أمحد ياسني حيث أن القرى أعطته أكرب نسبة من األصوات وتلتها املدن 

ويرتبط هذا يف التأييد األقل ألمحد ياسني يف قطاع غزة الذي تنتشر فيه املخيمات بشكل . أقل يف املخيماتوالبلدات، وكان التأييد له 
 .أكرب حيث أن هناك نفوذاً واضحاً حلركة فتح وتأييداً أكرب للسلطة

 مكان السكن وانتخاب رئيس السلطة(: 71)جدول 

 )%(غير ذلك  )%(عبدالشافي  )%(حبش  )%(ياسين  )%(عرفات  المكان

 02.9 99.8 98.2 68.9 1.9 مدن

 01.9 8.2 96.8 60.9 8.9 بلدات

 02.0 6.6 06.6 08.6 9.8 قرى

 98.2 6.1 99.9 12.2 9.8 خميمات

ويرتبط التأييد هلذه الشخصيات بدرجة التحصيل العلمي، . أما التأييد ألمحد ياسني وحيدر عبدالشايف ينتشر بشكل أكرب بني غري الالجئني
من الذين ال يزيد تعليمهم عن املرحلة % 11حيث أن التأييد لعرفات منتشر بشكل أكرب بني األقل تعليماً، فعلىسبيل املثال تبني أن 

وجيد أمحد ياسني أكثر التأييد بني محلة شهادة التوجيهي، أما . من محلة شهادة البكالوريوس% 77يؤيدون عرفات، بينما يؤيده االلزامية 
 .عبدالشايف فأكثر اجملموعات تأييداً له هم خرجيي املعاهد املتوسطة

 

 

 

 التعليم وانتخاب رئيس السلطة(: 77)جدول 

غير ذلك  )%(عبدالشافي  )%(ياسين  )%(عرفات  )%(حبش  التحصيل العلمي
)%( 

 02.6 9.2 99.6 68.2 9.2 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 99.9 8.8 08.6 60.8 6.1 التوجيهي



 00.9 99.2 91.9 86.6 9.9 (معهد)كلية 

 82.9 8.9 99.9 86.8 6.0 بكالوريس

 62.2 98.8 9.6 88.8 9.6 ماجستري فما فوق

 :االنتخابات 
%( 17.7)أكدت نتائج االستطالع احلايل ما جاء يف االستطالعات االثنا عشر السابقة بأن غالبية الفلسطينيني 

وكذلك فإن . يؤيدون اجراء انتخابات سياسية عامة كأفضل الطرق لتشكيل جملس فلسطيين للحكومة الذاتية االنتقالية
وقد كان من املالحظ أن الرغبة يف املشاركة يف . نتخاباتمن املبحوثني أبدوا رغبتهم يف املشاركة يف هذه اال% 59

 .االنتخابات موجودة بني مؤيدي ومعارضي اتفاق اعالن املبادىء على حد سواء

 التعاطف السياسي والرغبة يف املشاركة يف االنتخابات(: 79)جدول 

 )%(غير متأكد  )%(ال  )%(نعم  الحركات السياسية

 99.0 98.6 98.6 اجلبهة الشعبية

 -- 96.8 91.6 حزب الشعب

 6.9 98.2 68.8 حركة محاس

 -- -- 922 حزب فدا

 0.9 96.8 68.1 اجلهاد االسالمي

 6.1 8.9 91.6 حركة فتح

 88.6 9.8 91.8 اجلبهة الدميقراطية

 91.9 8.9 61.9 املستقلون االسالميون

 9.1 9.2 80.1 املستقلون الوطنيون

 99.0 91.8 91.8 تنظيمات أخرى



 99.9 86.6 66.0 ال أحد مما سبق ذكره

عن الرغبة يف املشاركة يف االنتخابات، شاركهم يف هذا %( 17.1)وقد أعلنت نسبة أكرب من الرجال 
وكذلك فإن الرغبة يف املشاركة تزيد يف املدن والقرى عنها يف املخيمات . من النساء%( 51)املوقف 

 (.75)والبلدات كما هو يف جدول 

 النتخاباتمكان السكن والرغبة يف املشاركة يف ا(: 75)جدول 

 )%(غير متأكد  )%(ال  )%(نعم  مكان السكن

 6.1 98.9 69.8 مدن

 99.9 96.8 62.1 بلدان

 6.9 96.9 66.6 قرى

 9.6 99.0 68.9 خميمات

 التعاطف السياسي : سادسا  

حول التعاطف السياسي وذلك ( هناية أيلول)يعود مركز البحوث هذا الشهر لينشر نتائج استطالعه السابق 
 :وتدلل النتائج على بعض النقاط اليت من أمهها . من أجل مقارنة هذه النتائج مع نتائج االستطالع احلايل

% 15.7وما زالت  %(15.1)ثبات يف شعبية حركة فتح بشكل عام حيث كانت يف شهر أيلول ( أ
فقد اخنفض . ولكن ويف نفس الوقت جند اختالفاً بالنسبة لشعبية احلركة يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

% 11.9اخنفاض عن شهر أيلول، حيث كان %( 5.9)التأييد لفتح بشكل ملحوظ يف الضفة الغربية 
اىل % 11التأييد لفتح من  وقد حصل العكس يف قطاع غزة حيث ارتفع%. 75وأصبح يف هذا الشهر 

وقد يكون هذا نامجاً عن التواجد األكرب والظاهر للسلطة الوطنية الفلسطينية يف غزة وعملية %. 71.9
أما يف الضفة فإن عدم حتقيق نتائج واضحة للمفاوضات يؤدي اىل ثقة أقل بقدرة . بناء املؤسسات هناك

يت يراها الكثريون على أهنا الداعم الرئيسي للسلطة السلطة الوطنية، مما يؤثر على شعبية حركة فتح ال
الفلسطينية باإلضافة أن النتائج تظهر أن التأييد حلركة فتح يأيت بشكل أكرب من سكان املخيمات ومن 

وعلى العكس فإننا جند أن التأييد لفتح . الالجئني الذين يتواجدون بشكل أكرب يف قطاع غزة من الضفة
ني غري الالجئني والذين يتواجدون يف الضفة بشكل أكرب من القطاع، مما جيعل يقل بني سكان القرى وب

 .الضفة أقل تأييداً من غزة حلركة فتح



 وضع اللجوء والتأييد حلركيت فتح ومحاس(: 71)جدول 

 )%(حماس  )%(فتح   

 99.2 69.2 الجىء

 98.2 89.0 غري الجىء

من الذين ال يزيد حتصيلهم % 11.7إن التأييد حلركة فتح يزيد بني الفلسطينيني األقل تعليماً، فنجد أن 
 .من محلة البكالوريس% 77.1عن املرحلة االلزامية يؤيدون فتح، بينما يؤيدها 

 التعليم والتأييد حلركيت فتح ومحاس(: 71)جدول 

 )%(حماس  )%(فتح  التحصيل العلمي

 91.2 66.1 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 98.9 66.8 التوجيهي

 98.1 81.9 (كلية)معهد 

 99.8 89.8 بكالوريس

 98.8 62.2 ماجستري فما فوق

جند أن التأييد حلركة فتح متواجد بشكل أكرب يف ألوية مشال الضفة ( 51)وكما هو ظاهر من جدول 
حيث % 71والغربية وأرحيا وبيت حلم وكافة مناطق غزة، حيث يزيد عن وسط وجنوب الضفة بأكثر من 

 .أن أقل التأييد للحركة موجود يف اخلليل والقدس ورام اهلل

 ي حسب املناطقالتعاطف السياس(: 51)جدول 

 )%(الجهاد االسالمي )%(فدا )%(الديمقراطية )%(حزب الشعب )%(حماس  المنطقة

 9.8 2.8 9.8 2.8 92.8 نابلس



 8.1 0.6 -- 9.0 01.8 طولكرم

 -- 0.6 -- 9.6 99.8 جنني

 -- 1.2 -- -- 91.2 أرحيا

 9.2 -- 0.2 8.2 92.8 رام اهلل

 8.0 8.8 -- 9.6 08.0 اخلليل

 99.9 0.8 0.8 6.8 99.9 بيت حلم

 9.8 -- 0.9 -- 98.8 القدس

 8.9 -- -- 0.9 91.1 غزة الشمال

 9.1 -- 9.1 -- 99.6 غزة املدينة

 8.8 -- 9.9 -- 99.6 غزة الوسط

 9.9 -- 9.9 9.9 96.9 غزة اجلنوب

المستقلون  )%(الجبهة الشعبية )%(فتح المنطقة
 االسالميون

)%( 

المستقلون 
الوطنيون 

)%( 

 غير ذلك

)%( 

ال أحد 
)%( 

 02.9 8.6 92.8 2.8 1.9 68.2 نابلس

 8.6 9.0 8.1 8.1 9.0 69.0 طولكرم

 98.1 1.6 1.6 9.6 6.9 66.8 جنني

 1.2 -- 92.2 1.2 1.2 11.2 أرحيا

 81.9 8.2 9.8 9.2 6.8 09.6 رام اهلل

 9.8 8.8 8.0 9.6 6.0 01.2 اخلليل



 0.8 -- 9.6 9.6 92.9 68.1 بيت حلم

 9.6 9.6 8.6 9.8 9.8 01.2 القدس

 0.1 6.0 6.9 6.0 8.8 69.6 غزة الشمال

 8.6 6.1 6.1 9.1 6.1 12.6 غزة املدينة

 90.9 1.1 6.6 -- 1.1 68.1 غزة الوسط

 92.9 1.9 0.0 0.0 1.9 19.0 غزة اجلنوب

% 75.1وارتفعت هذا الشهر لتصل % 71.7بالنسبة لشعبية حركة محاس فقد كانت يف أيلول ( ب
ويعتقد غالبية باحثي مركز البحوث بأن هذه النسبة أقرب لتمثيل النسبة احلقيقية لتأييد حركة محاس يف 

ركز البحوث تشري اىل أن معدل الضفة الغربية والقطاع، حيث أن استطالعات الرأي العام اليت أجراها م
ولذلك فإن تكرار مثل هذه االستطالعات تؤدي اىل عودة التأييد ألي % 77التأييد حلماس يصل اىل 

وألن املنهجية املستخدمة يف هذا االستطالع . فصيل اىل معدهلا وهذا ما حصل هنا بالنسبة حلركة محاس
ق، فإننا نستنتج أن هناك عوامل سياسية اضافية هي نفس املنهجية اليت استخدمت يف االستطالع الساب

وقد يعود هذا االرتفاع اىل زيادة يف حجم النشاط للحركة . أدت اىل ارتفاع يف شعبية حركة محاس
وذلك عكس الفرتة اليت سبقت )وخصوصاً على صعيد العمليات العسكرية ضد أهداف اسرائيلية 

فلسطينيني فإن هذه العمليات العسكرية قد تكون تعبرياً وبالنسبة للكثريين من ال(. استطالع شهر أيلول
عن درجة كبرية من االحباط لعدم حتقيق نتائج ملموسة يف أوضاعهم املتمثلة باستمرار االحتالل وعدم 

وكذلك فإن هناك تأييد للعمليات املسلحة يف هذه املرحلة بني الفلسطينيني كما هو . تقدم املفاوضات
ويفوق التأييد حلركة محاس التأييد حلركة فتح يف لواء اخلليل حيث . االستطالعظاهر يف جزء سابق من 

ويؤكد هذا االستطالع ما جاء يف كافة االستطالعات %. 57وفتح على % 51.5حصلت محاس على 
وجتد محاس تأييداً يف مناطق . السابقة بأن االجتاه االسالمي يف هذا اللواء حيصل على غالبية التأييد هناك

 .لكرم وجنني وغزة املدينة وغزة الوسططو 
يف هذا % 55.5اىل % 77.7فقد اخنفضت نسبتهم من ( وغري ذلك وال أحد)بالنسبة للمستقلني ( جـ

وألن هذه اجملموعات تشكل حوايل ثلث اجملتمع الفلسطيين فإن من اجلدير النظر ملواقف . االستطالع
رنا اىل موقف هذه اجملموعات من العمليات املسلحة واذا نظ. أعضائها من حيث طبيعة ميوهلم السياسية

ضد أهداف اسرائيلية وقارنا مواقفهم مع تلك بني مؤيدي فتح ومحاس، فإننا جند أن مواقف اجملموعات 
 (.57)املستقلة هي وسطية بني اجملموعتني كما هو ظاهر يف جدول 



 اس من العمليات املسلحةمقارنة بني مواقف اجملموعات املستقلة وفتح ومح(: 57)جدول رقم 

أؤيد هذه  الحركات السياسية
 )%(العمليات

ال أؤيد هذه 
 )%(العمليات

أؤيد العمليات 
العسكرية في 
الضفة الغربية 

 )%(فقط

أؤيد العمليات 
العسكرية داخل 

اسرائيل 
 )%(فقط

 )%(ال أعرف

 9.9 08.0 8.2 06.8 88.6 املستقلون االسالميون

 9.2 96.8 -- 89.8 86.8 املستقلون الوطنيون

 99.6 8.9 6.1 89.9 68.0 آخرون

 09.2 99.9 9.6 60.2 98.9 ال أحد

 6.9 02.6 1.9 68.2 08.6 فتح 

 9.9 98.9 6.8 96.8 19.9 محاس

بالنسبة للموقف من احللول املطروحة للقضية الفلسطينية فإن النتائج تشري اىل أن غالبية املستقلني 
من الذين صرحوا بأهنم لن ينتخبوا أحد يؤيدون احلل االسالمي، مما %( 11)و %( 71.7)االسالميني 

ملستقلني الوطنيني من ا% 91.5ويف نفس الوقت جند أن . جيعل موقفهم أقرب ملواقف احلركات االسالمية
يؤيدون ( غري ذلك)من الذين صرحوا بأهنم سيصوتون لغري اجملموعات املذكورة يف االستطالع % 71و 

، مما جيعل مواقفهم أقرب ملوقف مؤيدي (55)احلل املطروح من قبل منظمة التحرير الفلسطينية جدول 
 .فتح

 ح ومحاس من احللول املطروحةمقارنة بني مواقف اجملموعات املستقلة وفت(: 55)جدول رقم 

 )%(آخرون )%(األردني )%(االسالمي )%(منظمة التحرير الحركات السياسية

 9.9 8.2 16.1 89.6 املستقلون االسالميون

 9.2 8.2 00.6 99.6 املستقلون الوطنيون

 99.6 0.8 89.6 12.2 آخرون



 91.2 99.6 62.2 88.9 ال أحد

 1.9 1.0 98.9 62.9 فتح 

 0.0 8.8 68.9 96.9 محاس

متيل لعدم حتديد مرشحها، اال أن ( ما عدا املستقلني الوطنيني)إن النسبة األكرب من كل هذه اجملموعات 
أكرب من التأييد للشخصيات ( أو غري ذلك)التأييد لياسر عرفات بني الذين مل خيتاروا أياً من الفصائل 

األصوات، وحصل حيدر أما بني املستقلني االسالميني فإن أمحد ياسني حصل على أعلى . األخرى
 .عبدالشايف على أعلى األصوات بني املستقلني الوطنيني

 املستقلون وانتخابات رئيس السلطة(: 57)جدول رقم 

 )%(غير ذلك )%(عبدالشافي )%(ياسين )%(عرفات )%(حبش المستقلون

 88.6 91.0 06.8 99.0 -- املستقلون االسالميون

 00.9 12.2 9.9 06.0 9.9 املستقلون الوطنيون

 92.1 99.9 6.6 02.8 0.8 تنظيمات أخرى

 19.0 9.1 90.9 99.6 0.9 ال أحد

وبرغم أن هذه املعطيات ليست كافية للوصول الستنتاجات هنائية حول املوضوع، إال أنه يبدو أن 
األشخاص الذين يعلنون عن استقالهلم عن الفصائل السياسية يف الغالب مستقلون بالفعل يف آرائهم 

قول أن وكذلك فإننا قد نستطيع أن ن. ويتشكل موقفهم حسب املوضوع املطروح والظروف احمليطة به
مواقف املستقلني الوطنيني متيل اىل تأييد اخلط العام، أما املستقلني االسالميني فيميلون أكثر ملواقف 

وكذلك فإن نظرة لنتائج هذا االستطالع واالستطالعات السابقة تدعونا للقول أن . احلركات االسالمية
ل التعاطف بغري ذلك، أما حركة باستطاعة فتح أن جتتذب أصوات الكثريين من الذين جييبون على سؤا

محاس فتستطيع أن جتتذب أصوات الكثريين من الذين يصرحون بأهنم لن ينتخبوا أحداً يف حالة مشاركتهم 
 .باالنتخابات

 نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني
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 :االسرائيلية، فإنني أعتقد  -بالنسبة لمعاهدة السالم األردنية ( 7 

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 19.9 69.9 19.6 اهنا تضر بالقضية الفلسطينية -9

 8.2 90.2 92.8 إن فيها فائدة للقضية الفلسطينية -0

 98.6 09.9 02.6 إن ليس هلا تأثري سليب أو اجيايب على القضية الفلسطينية -8

 91.2 99.8 96.2 ال أعرف -6

 :اإلسرائيلي الى  -ستؤدي معاهدة السالم األردني ( 2

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 12.2 69.8 69.8 زيادة النفوذ األردين يف الضفة الغربية -9

 98.9 9.6 92.9 تقليص النفوذ األردين يف الضفة الغربية -0

لن تؤدي اىل حدوث تغيري يف النفوذ األردين يف الضفة  -8
 الغربية

09.8 08.0 99.0 

 99.0 98.9 98.0 ال أعرف -6

خارج منطقة الحكم )بالنسبة لقيام تنظيمات فلسطينية بعمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية في الضفة الغربية واسرائيل ( 3
 :إنني ( الذاتي

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 69.6 09.0 88.8 أؤيد هذه العمليات -9

 82.6 89.6 86.6 ال أؤيد هذه العمليات -0

 1.9 8.9 6.1 أؤيد العمليات العسكرية يف الضفة الغربية فقط -8

 96.2 98.8 99.9 أؤيد العمليات العسكرية داخل اسرائيل فقط -6



 1.9 99.9 8.2 ال أعرف -1

 :االسرائيلي على أرض الواقع حتى اآلن، فإنني أشعر بأن -بعد رؤيتي لعملية تطبيق اسرائيل لالتفاق الفلسطيني ( 4

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 99.1 99.8 99.2 اسرائيل جادة يف السعي لتحقيق سالم مع الفلسطينيني -9

اسرائيل غري جادة يف السعي من أجل حتقيق السالم مع  -0
 الفلسطينيني

60.8 62.6 66.6 

 9.9 92.6 8.6 ال رأي -8

 :الحل الذي أقبله للقضية الفلسطينية هو ( 5

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

يقوم على دولتني يف )حل منظمة التحرير الفلسطينية  -9
اسرائيل، ودولة فلسطينية يف الضفة الغربية : فلسطني
 (والقطاع

68.9 12.1 69.6 

والذي تقرتحه احلركات االسالمية )احلل االسالمي  -0
 (وينادي بتحرير فلسطني من البحر اىل النهر

89.6 81.8 68.9 

قيام األردن بالتفاوض مع اسرائيل من )احلل األردين  -8
 (أجل اعادة ضم أو توحيد الضفة الغربية مع األردن

1.9 9.2 2.1 

 6.6 1.6 9.6 (______حدد )غري ذلك  -6

 هل تؤيد قيام حوار بين حركة حماس واسرائيل؟( 6

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 18.9 18.2 18.9 نعم -9

 80.6 09.0 08.9 ال -0



 9.1 90.9 99.9 ال رأي -8

جاء في بيان اللجنة الحكم المحلي واالنتخابات ان قانون االنتخابات الفلسطينية المقترح سينص على انتخاب مباشر من قبل ( 1
 :الشعب لرئيس السلطة، فيما لو جرت انتخابات مستقلة لرئيس السلطة، وترشح التالية أسماؤهم، فإنني أختار 

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 9.9 9.8 9.9 جورج حبش -9

 11.8 86.0 66.0 ياسر عرفات -0

 96.6 08.2 98.6 أمحد ياسني -8

 6.2 92.2 9.8 حيدر عبدالشايف -6

 99.8 00.8 02.6 (_______حدد )غري ذلك  -1

 برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟( 8

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع  تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية -9

 90.6 8.9 92.1 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات والتنظيمات -0

 1.9 6.9 6.6 انتخابات سياسية عامة -8

 92.2 90.8 99.9 (________حدد )غري ذلك  -6

  8.2 8.8 9.6 

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني؟( 1

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 61.6 69.6 69.2 نعم -9

 91.9 99.9 91.6 ال -0



 8.1 6.1 9.8 غري متأكد -8

 :إذا ما جرت انتخابات سياسية عامة، وقررت ان تنتخب، فإنك ستصوت لمرشحين من ( 71

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 9.9 1.6 1.8 اجلبهة الشعبية -9

 2.6 9.6 9.8 حزب الشعب -0

 96.2 96.9 96.6 حركة محاس -8

 2.2 9.8 9.9 حزب فدا -6

 0.0 6.9 8.6 اجلهاد االسالمي -1

 12.9 86.2 60.8 حركة فتح -9

 9.2 9.0 9.9 اجلبهة الدميقراطية -6

 0.6 8.6 8.9 املستقلني ا السالميني -9

 8.8 6.8 9.8 املستقلني الوطنيني -8

 9.9 0.9 6.0 (_____حدد )تنظيمات أخرى  -92

 8.0 99.6 98.9 ال أحد مما سبق ذكره -99

 

 

 

 


