
 ( 61)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
االردنية وانتخاب رئيس  -المفاوضات، اقتراح جنين، العمليات العسكرية، االوضاع االقتصادية، العالقات الفلسطينية 

 . السلطة ومواضيع أخرى

 
 (.1)تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة اىل جمموعة من االلوية حسب ما هو مبني يف جدول رقم  -
 (بعد الرتجيحالنسب املئوية * )التوزيع العشوائي للعينة حسب املناطق (: 1)جدول   

 املنطقة 
 ( النسبة املئوية/ حجم العينة)

 املنطقة  املوقع 
 (النسبة املئوية/ حجم العينة)

 املوقع 

سامل، طلوزة، عقربا، خميم  (111/8.9)نابلس 
 بالطه، نابلس 

صيدا، طولكرم،   (89/8.9)طولكرم، قلقيلية 
كفر عبوش، بلعا، 

 خميم طولكرم 

دير ابو ضعيف، عرانه،  (89/8.9)جنني 
 جبع، طوباس، خميم جنني

 ارحيا ( 12/1.1)ارحيا 

بتني، بيتونيا، رام اهلل،  (111/8.8)رام اهلل ، البريه 
البريه، عني بريد، خميم 

 اجللزون 

الشيوخ، بين نعيم،  (192/11.8)اخلليل 
دورا، اخلليل، 

العروب، بيت عوا، 
بيت اوال، ترقوميا، 

يطا ، حلحول، 
الظاهرية ، بيت  

كاحل، بيت امر ، 
 الرحيية 

القدس القدمية، بيت  (87/7.7)القدس 
حنينا، بيت صفافا، خميم 

 شعفاط 

خميم الدهيشة ،  (82/7.2)بيت حلم 
مدينة بيت حلم، 
السواحره ، ابو 

 ديس 

بيت حانون، خميم جباليا،  (89/7.1)غزة الشمال 
 بيت الهيا 

الشيخ رضوان،  (181/11.1)غزة املدينة 
الشاطئ، الرمال، 



الدرج ، التفاح ، 
 الزيتون ، الرمال 

خميم النصريات ، خميم دير  ( 129/11.1)غزة الوسط 
البلح، الربيج، عبسان 
الكبرية، القرارة، مدينة 

 خان يونس 

مدينة رفح ، خميم  (29/2,2)غزة اجلنوب 
 رفح 

 
 . وحدة استطالعية 122قرية ومدينة وخميم، ومت إجراء املقابالت يف اكثر من  88لقد مت زيارة * 
يف املناطق املختلفة،و اختيار عينة منها حسب اسلوب ( قرية، مدينة، خميم)لسكنيةحتضري الئحة تشتمل على كافة التجمعات ا  -

 (. قرية، مدينة، خميم) العينة العشوائية البسيطة وذلك بعد تصنيف هذه التجمعات حسب عدد السكان وتوزيعهم ونوع مكان السكن
، وعمل جولة (بالتعاون مع باحثي املركز)بشكل عشوائي 2-1خيتار منها عدد ( بلوكات)يتم تقسيم مواقع البحث اىل عدة مناطق  -

وحصرها بشكل حمدد ( البلوك) اليت سيتم فيه اجراء املقابالت، ورسم حدود املنطقة( البلوك) اولية الخذ فكرة عن حدود املنطقة
 19بيت تقسيم  199مثاًل ) يتم تقدير عدد البيوت على عدد االستمارات(. امساء الشوارع احملددة، العامالت املميزة)

والبدء عند نقطة منطقية مثل اول الشارع والتحرك بشكل دائري او متعرج او حسب متطلبات املنطقة اذا كان (.  19=استمارات
مركز واضح فيحصل البدء يف املركز والتحرك ( البلوك) وإذا كان للمنطقة . فيها عدة شوارع أو متفرعة من اجل تغطية كافة االجتاهات

 . اخل.. لعمل املقابلة الثانية 29من اجل اجراء املقابلة االوىل، مث البيت رقم  19يتم اختيار البيت رقم . هات االربعةباالجتا
/ ذكر( 1: ، وهنا تلزم قرعتان(قبل الدخول للبيت) عند اختيار البيت يتم اختيار الشخص للمقابلة حسب نظام القرعة املسبقة  -

يذهب الباحث للبيت ويطلب مقابلة شخص يتناسب مع الصفات اليت (. عاماً هي نقطة الفصل 29)كبار السن / صغار ( 1انثى 
صغرية السن قد يطلب مقابلة االخت الكربى، أو / واذا كانت انثى. كبري السن، قد يطلب مقابلة رب االسرة/ يريدها، فإذا كان ذكر

. ) باحث البيت الذي يليه وحياول أن جيد الصفات اليت يهدف اليهااذا تعذر وجود الشخص املناسب يف هذا البيت خيتار ال. الزوجة
واحدة فقط من الصفتني املطلوبتني ( ذكر ، انثى)القاعدة ان تتوفر الصفتان يف الشخص، أما إذا توفرا يف البيت التايل صفة أساسية 

ت املطلوبة يلجأ الباحث لالختيار العشوائي واذا وجد يف البيت اكثر من شخص تنطبق عليهم الصفا(. فإن الباحث جيري املقابلة
بواسطة اعطاء كل منهم رقماً معيناً، ويطلب من احدهم ان خيتار احد االرقام املوجودة ، وجيري املقابلة مع الشخص الذي اختري 

 (.1)دول رقم وقد مكننا النظام العشوائي املتبع يف اختيار العينة من احلصول على التوزيع املبني يف اجل. بشكل عشوائي
وكما هو واضح من اجلدول فان العينة العشوائية البيتية ادت اىل متثيل يتناسب مع التوزيع السكاين للشرائح املختلفة يف جمتمع الضفة 

 (. 1انظر جدول رقم ) الغربية وقطاع غزة 
 

 ( رتجيح النسب املئوية بعد ال( ) العينة مقارنة باجملتمع ) التوزيع السكاين (: 1)جدول رقم 

 % التحصيل العلمي  % التوزيع اجلغرايف 



 (21)21 لغاية احمللة االلزامية  1(/72)71 الضفة الغربية 

 (18)19 ثانوي  (17)18 قطاع غزة 

 1(/19)11 معهد  % الديانة

 19 شهادة جامعية  87.2 مسلم 

     1.2 مسيحي 

 %اجلنس %مكان السكن

 (28)29.1 من الذكور  12.8 من سكان املدن 

 (21)21.8 من االناث 29.2 من سكان القرى والبلدات 

 % احلالة االجتماعية 12.7 من سكان املخيمات 

 18.2 أعزب  % وضع االقامة

 88.9 متزوج  (21)27 الجئ

 1.2 ارمل او مطلق  (29)22 غريالجئ

 % العمل  % العمر

 11.2 عمال  (19.1)12.2 19-11

 9.8 حرفيون  (11.8)12.1 11-17

 21.2 ربات بيوت  (11.1)11.8 18-19

 1.1 متخصصون *  (11.1)12.9 11-12

 19.2 موظفون **  (11.2)12.8 17-21

 1.2 جتار  (19.2)8.8 21-29

 2.9 طالب  ( 18.9)  18.1 فما فوق  21



 1.9 مزارعون     

 1.7 متقاعدون     

 8.1 بال عمل     

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

 النسب بني االقواس متثل النسبة احلقيقية يف اجملمتع  1/
 . متثل نسبة خرجيي املعاهد واجلامعات معاً  1/
 مجع البيانات . 2

شارك يف اجراء هذا البحث مخسة وستون باحثاً ميدانياً مدربني بشكل جيد، وقد شاركوا يف عدد من الورشات الدراسية حيث 
، طرق املسح، البحث العلمي نوقشت اهداف االستطالع، كما التحق هؤالء مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، مقابالت البيوت

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

. يشرف عليها باحثون اكفاء، وقام باحثو املركز بزيارات خمتلفة الماكن املقابالت وناقشوا سريا العملية مع الباحثني امليدانيني ( وفتاة
 . لقد مت اجراء املقابالت خالل فرتة ثالثة ايام ، اخلميس واجلمعة و السبت

كي يعملوا مع زمالئهم من مناطق بعيدة عنهم، وذلك للمساعدة على وقد مت يف هذا االستطالع نقل الباحثني من منطقة اىل اخرى ل
تكريس النظام املوحد املستخدم يف كل املناطق واملؤدية اىل تبادل اخلربات وتزويد الباحثني بالتدريب الذي حيتاجونه من خالل التعرض 

 . تعامل معهاملناطق فيها عادات وتقاليد متميزة وبالتايل مشاكل حبثية جديدة جيب عليهم ال
وقد أعطي لكل . من باحثينا من النساء، ومت اجراء مجيع املقابالت وجهاً لوجه مع افراد العينة%( 29)ومما جيدر ذكره أن اكثر من 

وبشكل عام رفض . وذلك لضمان مقابالت دقيقة ومركزة( استبانة ملقابالت البيوت 12معدل ) باحث عدد حمدود من االستبانات 
ومل يصرح بعض . من عينة البيوت، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء االشخاص% 8مشاركة يف االستطالع حوايل االستجابة لل

ومت استخدام برنامج حاسوب . الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك يف اعتقادنا بسبب اخلوف، قلة التعليم ؟ أو امللل من السياسية 
ومن اجلدير بالذكر هنا أن . مكن الباحثني من استثناء اجابات غري ممكنة  من اجل التدقيق والتحليل حيث( SPSS) احصائي 

 %.1نسبة اخلطأ هي اقل من 
 النتائج. 7
 

 اواًل، البطالة
تنتشر البطالة يف املنطقتني ، قطاع غزة والضفة % . 19تظهر نتائج االستطالع احلايل اخنفاضاً يف نسبة البطالة، حيث وصلت اىل 

وقد مت اعتماد تعريف منظمة العمل الدولية للفئة اليت . فةيف الض% 12يف القطاع واىل % 21الغربية، حيث أن هذه النسبة تصل اىل 
خالل االسبوع الذي سبق  -ولو لساعة واحدة -تشملها البطالة على أهنا االشخاص الذين هم جزء من القوى العاملة ، مل يعملوا 

أي االشخاص الذين يرغبون يف " طةالعمالة احملب" وهذا خيتلف عن . الدراسة، ويرغبون يف اجياد عمل ويبحثون عنه يف نفس الوقت 



بعد اضافة احملبطني ) من جمموع القوى العاملة% 11وتبلغ نسبة هؤالء . العمل لكنهم ال يتحملون مشقة البحث عنه لسبب او آلخر
ن كغري يعملو % 17و ( ساعة او اكثر اسبوعياً  17)منهم يعملون كمتفرغني % 92أما بالنسبة للعاملني فإن (. اىل القوى العاملة

 (.1انظر جدول رقم ) متفرغني 
 البطالة حسب التوزيع الدميغرايف للعينة (: 1)جدول رقم 

 % نسبة البطالة  1882آذار  توزيع العينة  % نسبة البطالة 1882آذار  توزيع العينة 

 التعليم منطقة السكن

 22.1 سنوات 8 29.9 مشال/ الضفة الغربية 

 21.8 (ثانوي)سنة  11-19 18.7 وسط/ الضفة الغربية

 12.7 سنتان كلية أو معهد 22 جنوب/ الضفة الغربية 

 11.8 شهادة جامعية 19.9 مدينة/ غزة 

     29.2 اخرى / غزة

 اجلنس مكان السكن

 17.1 ذكر 12.9 مدينة

 29.9 انثى 22.1 قرية/ بلدة

 العمر 28.8 خميم 

 27.8 19-19 وضع اللجوء

 12.8 21-11 21.2 الجئ

 17.1 72-22 12.1 غري الجئ

     احلالة الزوجية

     19.9 اعزب 

     12.7 متزوج 



 
وقد اوضحت املعطيات ان االغالق يف شهر فرباير السابق قد حال دون دخول العمال العرب مجيعهم اىل اسرائيل، مؤدية اىل زيادة يف 

حيث وجد % 19وبعد اقل من شهرين من االغالق اخنفضت النسبة اىل . بعده مباشرة% 21قبل االغالق اىل % 19البطالة من 
الضة الغربية وقطاع غزة، وقد متكن بعضهم من العودة اىل وظائفهم يف اسرائيل حيث متكن حوايل  بعض العاطلني نوعاً من العمل يف

 . فلسطينياً من احلصول على تصاريح دخول اىل اسرائيل 19.999
ختلفة يف قطاع إن نتائج هذا االستطالع واالستطالعات السابقة تبني أن هناك عالقة ما بني مناطق االقامة ونسبة البطالة، فاملناطق امل

باستثناء مدينة ) إن مناطق غزة. تعاين اكثر من غريها من البطالة يليها يف ذلك جنوب ومشال الضفة الغربية( باستثناء مدينة غزة)9غزة
لقرى، وكذلك جند أن البطالة تنتشر يف املخيمات وا. يقطنها يف الدرجة االوىل الجئون يعانون من البطالة اكثر من غري االجئني ( غزة 

أما كون مدن . وترتفع بني الشباب واالقل تعليماً . وتزيد نسبة البطالة لدى النساء عنها لدى الرجال. أما املدن فهي اقل تأثراً بالبطالة
تمتع اواًل، إن هذه املناطق ت. أقل تأثراً بالبطالة، فلرمبا ذلك يعود اىل عدد من العوامل( مناطق رام اهلل والقدس) وسط الضفة الغربية

ثانياً، لقد انصب . ببنية حتتية اكثر تطوراً من املناطق االخرى، وكذلك فإن معظم النشاط الصناعي والتجاري واخلدمايت موجود فيها
اهتمام املؤسسات احمللية واالجنبية على املدن الرئيسية ووسط الضة الغربية حيث اقيمت هناك اغلب املشاريع التطويرية، وكذلك فإن 

ثالثاً، إن الكثريين من سكان منطقة رام اهلل يعتمدون . سلطة الوطنية تتمركز يف الوقت احلايل يف وسط الضفة ومدينة غزةمؤسسات ال
على تصدير العمال المريكا الشمالية واجلنوبية، أما سكان القدس فهم ال يتأثرون باالغالق بنفس الدرجة اليت يتأثر هبا سكان املناطق 

 . االخرى
وقد يعود . عليم فإنه يؤثر اجيابياً يف خفض مستوى البطالة حيث أن احلاصلني على شهادة جامعية هم االقل تاثراً بالبطالة بالنسبة للت

هذا بشكل جزئي العتمادهم القليل على العمل يف السوق االسرائيلية وانشاء مؤسسات السلطة الوطنية اليت تتميز وظائفها باحلاجة 
باالضافة لكل هذا فإننا جند أن األقل عمرا هم االكثر تأثراً بالبطالة وخصوصاً املتزوجني منهم، . ن احلاالتلدرجة جامعية يف الكثري م

 . وهؤالء ال حيصلون على تصاريح للعمل يف السوق االسرائيلية
 ثانياً العالقة املستقبلية مع االردن 

يؤيدون شكاًل من الوحدة مع % 18ويف املقابل، جند أن . ” االردن وفلسطني“وجود مستقلتني %( 72)يؤيد غالبية الفلسطينيني 
ويف هذا الصدد جند أن نسبة اكرب من سكان %(. 12)أو الوحدة االندماجية الكاملة %( 12)االردن سواء من خالل الكونفدرالية 

طاع لشكل من اشكال الوحدة مع ونالحظ أن هناك تراجعاً يف التأييد بني فلسطينيي الضفة والق. الضفة يؤيدون الوحدة مع االردن
وقد اخنفضت يف شهر ( 1882)يف شهر تشرين اول % 18حيث كانت نسبة التأييد هلذه الفكرة ( اندماجية أو كونفدرالية) االردن

 (. انظر الرسم البياين أ% ) 11كانون اول من نفس السنة اىل 
 نظرة مقارنة" الكونفدراليةالتأييد للوحدة و "األردنية  -العالقات املستقبلية الفلسطينية 

 
 
 

انظر جدول رقم ) وجند أن التأييد لشكل من الوحدة مع االردن يزيد بني محلة الشهادات اجلامعية عن املستويات التعليمية االخرى 
2.) 



 االردنية املستقبلية -التعليم مع النظرة للعالقات الفلسطينية ( : 2)جدول رقم 

التحصيل 
العلمي غري 

 ذلك 

   

 

أمي ولغاية 
 املرحلة االلزامية

71.1% 19.2% 11.1% 2.1% 

 %2.1 %11.2 %19.7 %81.8 التوجيهي 

 %1.2 %18.1 %8.7 %89.9 ( كلية) معهد 

 %7.1 %19.7 11.1 %21.8 شهادة جامعية 

وكذلك فإن التأييد للوحدة لدى الرجال اكرب منه لدى النساء، ويتواجد هذا التأييد بشكل كبري يف املدن وبني فئات العمال والتجار 
 (. 2انظر جدل رقم ) ويزيد التأييد للوحدة مع زيادة العمر. واملتخصصني 

 
 العمر مع النظرة للعالقات الفلسطينية االردنية املستقبلية(: 2)جدول رقم 

 غري ذلك  كونفدرالية  وحدة اندماجية  دولتني مستقلتني  املرحلة العمرية 

19-11 89.2% 17.7% 8.1% 1.8% 

11-17 81.9% 8.2% 11.2% 2.1% 

18-19 82.9% 19.1% 11.8% 1.1% 

11-12 77.8% 17.2% 12.2% 1.1% 

17-21 71.2% 18.7% 12.9% 8.9% 

21-29 79.1% 17.1% 18.8% 2.9% 

 %8.1 %17.8 %11.1 %21.8 فما فوق  21

 



اندماجية أو  )إن التأييد للوحدة . وكذلك يتواجد التأييد للوحدة مع االردن بشكل أكرب بني املستقلني وبني مؤيدي فتح ومحاس
ال يزيد يف حمافظة اخلليل عن مناطق الضفة االخرى، بل على العكس جند أن التأييد للوحدة هناك أقل من بعض مناطق ( كونفدرالية

 (. 7انظر جدول رقم ) أييد للوحدة مع االردن يف مناطق ارحيا ونابلس ويرتفع الت. الضفة االخرى
 

 االردنية -املناطق مع العالقة املستقبلية الفلسطينية (: 7)جدول رقم 

 غير ذلك  كونفدرالية  وحدة اندماجية  دولتين مستقلتين  المناطق 

 %52. %1.51 %52.. %55.. نابلس 

 --- %1.51 %1.51 %.5.. طولكرم 

 --- %51. %151. %1151 جنني 

 %51. %2.51 %51.. %2.51 ارحيا 

 %.115 %1151 %.1.5 %.15. رام اهلل 

 %1151 %1252 %1252 %51.. بيت حلم 

 %52. %1.51 %1552 %552. اخلليل 

 %151 %.115 %1151 %.15. القدس 

 -- %151 %1151 %1.51 غزه الشمال 

 %52. %1252 %51. %1.52 غزة املدينة 

 %151 %1.51 %1.51 %51.. غزة الوسط 

 %51. %151. %1151 %51.. غزة اجلنوب 

 النظرة المستقبلية : ثالثاً 
. صرحوا بأهنم غري متأكدين% 18بأهنم متشائمون، وكذلك فإن % 11من الفلسطينيني بنهم متفائلون ، بينما صرح % 28صرح 

(  1882شهري شباط وآذار ) وباملقارنة مع نتائج االستطالعات السابقة . وكانت نسبة التفاؤل يف قطاع غزة اكرب منها يف الضفة الغربية
 (. انظر الرسم البياين ب) على االقل % 19فإن نسبة التفاؤل ارتفعت 



 1882النظرة املستقبلية آذار 

 

 1882لية شباط النظرة املستقب

 

 (.8انظر جدول رقم ) أن نسبة التفاؤل تنقص مع زيادة التحصيل العلمي حيث أن محلة الشهادات اجلامعية هم االكثر نشاؤماً 

 التعليم والنظرة للمستقبل(: 8)جدول رقم 

 غيرمتأكد  متشائم  متفائل  مراحل التعليم 

 %.1.5 %52.. %151. حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %151. %2151 %5151 املرحلة الثانوية 

 %.15. %2551 %.555 كلية أو معهد 

 %51.. %2151 %2.51 شهادة جامعية 

 

ونالحظ أن هناك عالقة طردية بني العمر والتفاؤل، وأن التفاؤل يزيد بني مؤيدي فتح اكثر . وجند أيضاً أن الرجال أكثر تشاؤماً من النساء 
 (.9انظر جدول رقم ) من الفصائل االخرى

 "جمموعات خمتارة" التعاطف السياسي والنظرة للمستقبل (: 9)جدول رقم 

 غير متأكد  متشائم  متفائل  الحركات السياسية 

 %51.. %5551 %.215 اجلبهة الدميقراطية 

 %.1.5 %151. %.5.. فتح 

 %.1.5 %.515 %2.51 اجلبهة الشعبية 



 %1151 %51.. %51.. محاس 

 %1551 %5151 %2155 اجلهاد االسالمي 

 %2155 %5.51 %155. املستقلون االسالميون

 %1251 %.555 %.515 املستقلون الوطنيون 

 

 االسرائيلية  -المفاوضات الفلسطينية : رابعاً 
وهنا % . 11يؤيدون استمرار املفاوضات بينما يعارض ذلك % 78مت استطالع آراء الفلسطينيني حول املفاوضات مع اسرائيل، وتبني أن 

وكذلك فإن النسبة احلالية لتأييد . نالحظ ايضاً فرقًا بني الضفة والقطاع حيث أن نسبة اكرب من الغزيني تؤيد استمرار املفاوضات
ومع أن % . 21جند أن التأييد للمفاوضات يف ذلك الوقت كان  1882هلا مثيل، فإذا رجعنا اىل شهر كانون ثاين  املفاوضات مل يسبق

انظر جدول رقم ) التأييد للمفاوضات موجود بشكل أكرب بني مؤيدي فتح إال أن نسبة غري قليلة من مناصري املعارضة تؤيد املفاوضات 
8 .) 

 " جمموعات خمتارة" االسرائيلية  -والنظرة للمفاوضات الفلسطينية التعاطف السياسي(: 8)جدول رقم 

 غير متأكد  ال  نعم  الحركات السياسية 

 %.5. %.15 %551. فتح 

 %.155 %5151 %.215 محاس 

 %151 %.2.5 %.55. اجلهاد االسالمي 

 --- %2252 %51.. اجلبهة الدميقراطية 

 %.115 %5251 %5.51 اجلبهة الشعبية 

 %1155 %5151 %2.51 املستقلون االسالميون

 %.5. %2152 %51.. املستقلون الوطنيون 

 



انظر ) ينقص التأييد الستمرار املفاوضات مع زيادة التحصيل العلمي، حيث أن محلة الشهادة اجلامعية هم االكثر معارضة الستمرارها 
 (.19جدول رقم 

 التعليم مع النظرة للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية(: 19)جدول رقم 

 غير متأكد  ال  نعم  التحصيل العلمي 

 %1.51 %.1.5 %1151 امي ولغاية املرحلة االلزامية 

 %1551 %51.. %151. املرحلة الثانوية 

 %.5. %551. %.5.. ( كلية) معهد 

 %151 %2151 %151. شهادة جامعية 

 

 (.11انظر جدول رقم ) وكما هو واضح من اجلدول فإن الصغار يف العمر يعارضون استمرار املفاوضات اكثر من الكبار يف العمر 

 االسرائيلية  -العمر مع النظرة للمفاوضات الفلسطنيية (: 11)جدول رقم 

 غير متأكد  ال  نعم  المرحلة العمرية 

1.-.. ..51% ..5.% 1.52% 

.2-.. .251% ..51% 1151% 

.1-21 .15.% ..51% 1.51% 

21-2. 1151% ..5.% 152% 

2.-5. .15.% .155% 1.51% 

52-.1 1252% 1.51% 15.% 

 %.125 %1151 %1.51 فما فوق  1.

 (.11انظر جدول ) وكذلك فإن الطالب والعاطلني عن العمل يعارضون استمرار املفاوضات اكثر من اجملموعات االخرى 

 االسرائيلية  -املهنة والنظرة للمفاوضات الفلسطينية (: 11)جدول رقم 



 غير متأكد  ال  نعم  المهنة 

 %1255 %.215 %51.. طالب 

 %.5. %.55. %.5.. عمال 

 %.115 %.1.5 %.55. ربات بيوت 

 %.15 %.1.5 %1552 موظفون 

 %.115 %.15. %.15. جتار 

 %.15 %.15. %.1.5 مزارعون 

 %51. %551. %.115 حرفيون 

 -- %.5.. %.125 متخصصون

 %55. %51.. %.25. بال عمل 

 %.5. %1151 %252. متقاعدون 

 العمليات العسكرية : خامساً 
. بأنه ال رأي لديهم حول املوضوع% 11وصرح % . 11من فلسطيين الضفة والقطاع العمليات املسلحة، بينما يؤيدها % 22يعارض 

مما يدعو اىل االعتقاد بأن نسبة منهم ) وحسب تقارير الباحثني فإن بعضاً من هؤالء بدا عليهم التخوف عند االجابه على هذا السؤال 
ومن اجلدير بالذكر أن نسبة االشخاص الذين صرحوا . نما مل يكن لدى آخرين منهم رأي بالفعل حول املوضوع، بي(تؤيد هذه العمليات

بأنه ليس لديهم رأي حول املوضوع مل يتغري بشكل ملفت للنظر عن الشهر الفائت حيث كانت نسبة التأييد للعمليات اكرب من نسبة 
يف تأييد % 11، فاننا نالحظ اخنفاضاً نسبته ( شباط) ليت ظهرت يف الشهر الفائت واذا ما قارنا هذه النتائج مع تلك ا. املعارضة

رمبا ساهم إغالق املناطق والضائقة % . 11بينما مل تتجاوز نسبة املعارضة هلا % 27العمليات العسكرية، حيث كانت نسبة التأييد 
وقد يعود ذلك ايضاً اىل أن عملية بيت ليد كان . تأييد للعمل املسلحاالقتصادية اليت تبعت ذلك، نتيجة لعملية بيت ليد يف التقليل من ال

ولكن مع مرور الوقت وعد جناح هذه . هلا تأثري مباشر على زيادة نسبة التأييد للعمليات ، وخصوصاً أهنا جاءت بعد محلة استيطانية مكثفة
وليس . د للعمليات يف الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواءوقد اخنفض التأيي. العمليات يف حتقيق نتائج ملموسة تضاءل التأييد هلا

 (. انظر الرسم البياين ج) هناك فرق يذكر بني املنطقتني بالنسبة للنظرة اىل هذا املوضوع 

 6991العمليات المسلحة آذار 



 

 6991حة شباط العمليات المسل

 

وهناك عالقة طردية واضحة بين التعليم والتأييد للعمليات حيث أن نسبة التأييد بين حملة شهادات المعاهد والجامعات تفوق 

 (.31نظر جدول رقم ) وتزيد نسبة التأييد عند هذه الفئات بشكل أكبر منها عند االقل تعليماً . نسبة المعارضة للعمليات 

 والنظرة للعمليات المسلحة التحصيل العلمي (: 31)جدول رقم 

 ال رأي  اعارضا  اؤيدها  التحصيل العلمي 

 %.5.. %.15. %.5.. حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %51.. % 2.55 %2.51 املرحلة الثانوية 

 %151. %2.51 %5151 ( معهد) سنتان 

 %.115 %.2.5 %5151 شهادة جامعية 

 

 (61انظر جدول رقم . )ويزيد معدل التأييد للعمليات بين الرجال عنه بين النساء 

 الجنس وتأييد العمليات المسلحة (: 61)جدول رقم 

 ال رأي  أعارضها  أؤيدها  الجنس 

 %51.. %5.51 %2.51 ذكر 

 %51.. %5551 %2155 انثى 

 

كذلك نجد أن نسبة التأييد للعمليات بين الطالب تفوق . إن التأييد للعمليات المسلحة يزيد في المخيمات مقارنة بالقرى والمدن
 (.61انظر جدول رقم ) نسبة المعارضة لها وهذا ينطبق على الموظفين 



 المهنة وتأييد العمليات المسلحة (:61)جدول رقم 

 ال رأي  ا أعارضه أؤيدها  المهنة 

 %151. %51.. %.15. طالب 

 %151. %.215 %.2.5 عامل 

 %551. %5151 %51.. ربات بيوت 

 %251. %2.51 %2155 موظفون 

 %.25. %.515 %2551 جتار 

 %51.. %5151 %51.. مزارعون 

 %51.. %.5.5 %.55. حرفيون 

 %1151 %.5.5 %2.52 متخصصون 

 %1.52 %5251 %2.51 بال عمل 

 %2.51 %2252 %.15. متقاعدون 

 

 (. 61انظر جدول ) ويؤيد العزاب العمليات العسكرية اكثر من المتزوجين ويزيد التأييد للعمليات المسلحة بين الفئات الشابة 

 الحالة الزوجية والنظرة للعمليات المسلحة(: 61)جدول رقم 

 ال رأي  أعارضها  أؤيدها  الحالة الزوجية 

 %51.. %.2.5 %.2.5 اعزب 

 %55.. %.5.5 %2.55 متزوج 



وبرغم أن التأييد للعمليات متواجد بين مناصري الفصائل المعارضة، اال أن نسبة غير قليلة من مؤيدي فتح يؤيدون هذه العمليات 
 (.61انظر جدول رقم ) العسكرية 

 التعاطف السياسي والنظرة للعمليات المسلحة(: 61)جدول رقم 

 ال رأي  أعارضها  أؤيدها  الحركات السياسية 

 %.5.. %5.51 %.5.. اجلبهة الدميقراطية 

 %1151 %55.. %51.. فتح 

 %1.51 %2155 %51.. اجلبهة الشعبية 

 %.115 %151. %155. محاس 

 %1.51 %.5.. %152. اجلهاد االسالمي 

 %.2.5 %2.51 %.5.. املستقلون االسالميون 

 %151. %5151 %5151 املستقلون الوطنيون 

 

إن التأييد للعمليات المسلحة في مناطق بيت لحم ونابلس والخليل وشمال وجنوب غزة أعلى من المناطق االخرى، وال يزيد 
 ( 61انظر جدول رقم ) التأييد للعمليات في مدينة غزة ووسط القطاع عن المعدل العام

 نظرة للعمليات المسلحةالمناطق وال(: 61)جدول رقم 

 ال رأي  أعارضها  أؤيدها  المنطقة 

 %1.51 %5151 %2252 نابلس

 %.15. %5552 %51.. طولكرم 

 %.25. %.15. %.5.. جنني 

 %5151 %2.51 %551. ارحيا 



 %151. %5155 %.5.. رام اهلل

 %155. %.5.5 %.2 اخلليل 

 %151. %151. %.515 بيت حلم 

 %2152 %.255 %.2.5 القدس 

 %1552 %5151 %.2.5 غزة الشمال 

 %1.51 %5151 %.2.5 غزة املدينة 

 %152. %2152 %2155 غزة الوسط 

 %151. %5151 %5151 غزة اجلنوب 

 

 حول اقتراح بسط السلطة على جنين : سادساً 
 مشروع اقتراح بسط السلطة الوطنية على جنين قبل المناطق االخرى،%( 15)يعارض غالبية الفلسطينيين 

ولم يكن هناك اختالف في تأييد هذا االقتراح في منطقة . وقد جاءت المعارضة لهذا االقتراح من قطاع غزة اكثر من الضة الغربية
 (.69أنظر جدول رقم ) مناطق الضفة االخرى  جنين عن

 المناطق والتأييد القتراح جنين (: 69)جدول رقم 

 ال رأي  أعارضها  أؤيدها  المنطقة 

 %.125 %5551 %5.52 نابلس 

 %.1.5 %151. %2.51 طولكرم 

 %151 %251. %.2.5 جنني 

 %.55 %151. %.5.5 ارحيا 

 %.115 %.5.5 %2252 رام اهلل



 %.125 %5151 %.215 اخلليل 

 %152. %5152 %152. بيت حلم 

 %.1.5 %.5.. %.15. القدس 

 %1155 %151. %2155 غزة الشمال 

 %1.51 %551. %251. غزة املدينة 

 %51.. %5.51 %51.. غزة الوسط 

 %151. %551. %1.51 غزة اجلنوب 

 

انظر جدول رقم ) ونجد أن المعارضة لالقتراح بين الرجال اكبر مما هي عليه بين النساء ، وفي المدن اكبر من القرى والمخيمات 
52 ) 

 مكان السكن والتأييد العطاء السلطة الفلسطينية الصالحيات في جنين (: 52)جدول رقم 

 ال رأي  اعارضها  اؤيدها  مكان السكن

 %1252 %52.. %.215 مدينة 

 %.1.5 %5152 %5151 بلدة 

 %1.52 %5151 %.225 قرية 

 %.1.5 %.15. %155. خميم 

 

 (56انظر جدول رقم ) وكذلك فإن المعارضة لالقتراح اكبر من التأييد لها بين كل الفصائل 

 التعاطف السياسي والتأييد العطاء السلطة الفلسطينية الصالحيات في جنين قبل مناطق الضفة االخرى (: 56)جدول رقم 



 غير متأكد  ال  نعم  الحركات السياسية 

 %2252 %151. %.1.5 اجلبهة الدميقراطية 

 %1.55 %.515 %.215 فتح 

 %.1.5 %155. %51.. اجلبهة الشعبية 

 %1251 %.25. %.5.. محاس 

 %.5. %.55. %151. اجلهاد االسالمي 

 %.115 %.15. %151. املستقلون االسالميون 

 %1151 %.5.. %.25. املستقلون الوطنيون 

 

 سابعاً، األوضاع االقتصادية 
% 17أن أوضاعهم االقتصادية قد ساءت بعد املسرية السلمية واتفاقية اوسلو، بينما اعتقد %( 21)صرح غالبية الفلسطنيني 

وبرغم أن نسبة متساوية يف . بأن االوضاع قد حتسنتفقط صرحوا % 9بأن االوضاع االقتصادية ما زالت كما هي، وجند أن 
واذا قارنا . الضفة الغربية والقطاع صرحت بأن االوضاع قد ساءت، اال أن نسبة أكرب يف غزة صرحت بأن االوضاع قد حتسنت

وضاع أن تتحسن اال% 17توقع  1882هذه النسبة بالتوقعات فإننا جند أن هناك فجوة كبرية حيث أنه ويف شهر حزيران 
وجتد أن سكان جنوب قطاع غزة ومنطقة اخلليل يشعرون . فقط أن تسوء % 11االقتصادية نتيجة للعملية السلمية بينما توقع 

 (. 11أنظر جدول رقم ) أكثر من غريهم بسوء األحوال االقتصادية 

 املناطق واالوضاع االقتصادية(: 11)جدول رقم 

 ال رأي كما هي أسوأ أفضل المنطقة 

 %.55 %.525 %5.55 %55. نابلس 

 %.5. %.215 %.5.. %555 طولكرم 

 --- %5151 %51.. %252 جنني 

 --- %5151 %51.. %551 ارحيا 



 %.15 %.5.. %.215 %.15 رام اهلل 

 %251 %51.. %51.. %551 اخلليل 

 %51. %2.51 %151. %52. بيت حلم 

 %251 %52.. %.2.5 %.5. القدس 

 %155 %.1.5 %155. %.1.5 غزة الشمال 

 %51. %.15. %5151 %1151 غزة املدينة 

 %51. %2151 %151. %1552 غزة الوسط 

 --- %551. %51.. %51. غزة اجلنوب 

 

انظر جدول رقم )تظهر النتائج أن الشعور بسوء االحوال االقتصادية يزيد بني اجملموعات االقل تعليماً وينقص مع زيادة التعليم 
11.) 

 التعليم واالوضاع االقتصادية( : 11)جدول رقم 

 ال راي بقيت كما هي أسوأ أفضل مراحل التعليم 

 %55. %2151 %.5.. %.5. حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %.5. %.515 %5.51 %155 املرحلة الثانوية 

 %.25 %5151 %.5.5 %1151 كلية أو معهد 

 %.25 %5152 %2.51 %51. شهادة جامعية 

 

 (12انظر جدول رقم ) وجند أن املتزوجني يشعرون بسوء االحوال االقتصادية اكثر من العزاب 



 احلالة الزوجية واالوضاع االقتصادية(: 12)جدول رقم 

أفضل مما كانت عليه  الحالة الزوجية 
 في السابق

أسوأ مما كانت عليه 
 في السابق

 ال رأي بقيت كما هي

 %.5. %5151 %5551 %51. أعزب 

 %52. %2251 %.5.. %.5. متزوج 

 

) وهناك شعور عام بسوء االحوال االقتصادية بني كافة الفصائل مع زيادة يف هذا الشعور بني مؤيدي محاس واالجتاهات املعارضة
 (12انظر جدول رقم 

 التعاطف السياسي واالوضاع االقتصادية(: 12)جدول رقم 

 ال رأي كما هي أسوأ أفضل الحركات السياسية 

 --- %.225 %151. %.5. اجلبهة الدميقراطية 

 %.15 %2151 %.515 %1155 فتح 

 --- %.215 %.5.. %1252 اجلبهة الشعبية 

 %51. %552. %.115 %.25 محاس 

 %.55 %51.. %51.. %.1.5 اجلهاد االسالمي 

 %.15 %.515 %155. --- املستقلون االسالميون 

 %1151 %.515 %.555 %551 املستقلون الوطنيون 

 

 ثامناً ، أداء السلطة الوطنية الفلسطينية 
على أنه % 19، بينما قيمة "جيد"أو " ممتاز "يقيمون أداء السلطة الفلسطينية على أنه % 18أظهرت نتائج االستطالع أن 



وقد زاد التقييم االجيايب الداء السلطة يف القطاع عنه يف الضفة " . سيء "أو " ضعيف"بأن هذا االداء % 18وصرح " متوسط"
، تدل على زيادة عامة يف التقييم االجيايب،  1882الع آخر أجريناه يف شهر كانون أول الغربية، وكذلك فإن املقارنة مع استط

أنظر ) اآلن % 18باملقارنة مع% 11" جيد" أو " ممتاز"للسلطة حيث كانت نسبة الذين صرحوا حينذاك بأن أداء السلطة 
 (. الرسم البياين د

 6991تقييم أداء السلطة الوطنية آذار 

 

 6991لطة الوطنية كانون أول تقييم أداء الس

 

 (.17انظر جدول رقم ) للسلطة الوطنية " متوسط" ومييل الكثريون من مؤيدي غالب الفصائل الختيار تقييم 

 "جمموعات خمتارة"التعاطف السياسي وتقييم أداء السلطة ( : 17)جدول رقم 

 ال أعرف سيئ ضعيف متوسط جيد ممتاز االتجاهات السياسية 

 %1151 %251 %55. %51.. %2251 %.15. حركة فتح 

 %.1.5 %.1.5 %1251 %2252 %151 %51. حركة محاس 

 %1.51 %1155 %.5.. %.5.. %1.51 %.25 اجلهاد االسالمي 

 %.55 %1151 %.15 %2252 %.25. %.15 اجلبهة الدميقراطية 

 %.15 %.15. %.15. %.5.. %.115 %251 اجلبهة الشعبية 

 %.5.. %.5. %151 %.5.5 %151 %.5. املستقلون االسالميون

 %1151 %1151 %1.52 %5151 %1.51 %151 املستقلون الوطنيون 

 

 .18يزيد التقييم االجيايب للسلطة بني غري الالجئني عنه بني الالجئني كما هو ظاهر يف جدول رقم 



 وضع اللجوء وتقييم أداء السلطة(: 18)جدول رقم 

 ال أعرف سيء ضعيف متوسط جيد ممتاز  

 %1551 %51. %.115 %2.51 %.15. %.1.5 الجئ

 %1155 %151 %151 %.5.. %.5.. %1.51 غري الجئ

 تاسعاً، انتخاب رئيس السلطة الوطنية 
واخنفض التأييد المحد ياسني . الشهر الفائت% 21.2باملقارنة مع % 27.2وصلت نسبة التأييد لياسر عرفات هذا الشهر 

 (.19أنظر جدول رقم ) كذلك طرأ اخنفاض طفيف على شعبية حيد عبد الشايف . وجورج حبش باملقارنة مع االشهر الفائتة

 "%"رنة نظرة مقا" انتخاب رئيس السلطة (: 19)جدول رقم 

 آخرون حبش عبد الشافي ياسين عرفات  

 %155. %.5. %51. %1151 %.555 1/82تشرين 

 %1.51 %.5. %.5. %1.55 %.5.5 1/82كانون 

 %1.55 %.25 %1151 %.155 %255. 82/شباط 

 %.115 %.25 %.15 %.125 %.5.. 82/ آذار 

ويؤكد هذا االستطالع أن نسبة التأييد لعرفات يف قطاع غزة هي أكرب منها يف الضفة الغربية، بينما تتقارب نسبة التاييد لياسني 
وبرغم أننا ال نسأل املبحوثني عن دوافعهم عند اختيار مرشحيهم ، اال (. مع زيادة طفيفة يف التأييد له يف الضفة) يف املنطقتني 
أوال، إن التأييد لفتح هو االكثر وجند أن غالبية مؤيدي فتح يعطون أصواهتم لياسر : ب قد تكون انعكاساً لآليتأن هذه النس

ثانياً، إن السؤال يتحدث عن إنتخابات السلطة الوطنية واليت هي قائمة بالفعل وخيتلف معها الكثري من املعارضني . عرفات 
ثالثاً، إن اخليارات املطروحة للمبحوثني حمدودة بطبيعتها وذلك فإهنم عند إعطاء  .والذين يعتقد بعضهم بأن السؤال غري مناسب

رابعاً، إن عرفات هو يف . بالنسبة هلم " االنسب" صوهتم ملرشح أو آلخر يقومون باملقارنة بني الشخصيات املوجودة وخيتارون 
بعض الباحثني امليدانيني اىل أن الكثري من املبحوثني الذين  يشري. الوقاع رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

أما أمحد ياسني فهو غري معروف كقيادي ولكن كرمز . يكثرون من انتقاد ياسر عرفات يقومون بالرغم من ذلك بالتصويت له
النسبة حليدر عبد الشايف فلم أما ب. للحركة االسالمية وأن وجود يف السجن واعاقته احلركية تدعو البعض الن يرتدد يف اختياره 

أما . اال بعد املفاوضات، وكان قد صرح عدة مرات بأنه لن يرشح نفسه لالنتخابات ( وحىت بني املتعلمني) يصبح هبذه الشهرة 
) كل هذا يعطي ميزة يف هذا السؤال. جورج حبش فهو موجود يف خارج البالد ومنذ فرتة طويلة جداً وهو أيضًا يعاين من املرض



لياسر عرفات مقارنة مع املرشحني اآلخرين، هذا عدا عن أن املبحوثني هلم قناعتهم اخلاصة وإنتماءاهتم السياسية اليت ( يف الواقعو 
من املبحوثني مل يتجاوز حتصيلهم العلمي املرحلة % 99وينبغي التذكري هنا أن حوايل . تدفعهم الختيار مرشح دون غريه

 . الثانوية
جاء أكثر التأييد لياسر عرفات من قبل حركة فتح، أما أمحد ياسني فحصل على أغلب التأييد من قبل  كما هو متوقع، فقد

حركيت محاس واجلهاد االسالمي، بينما انقسمت أصوات املستقلني الوطنيني بني عرفات وعبد الشايف وقد حصل ياسني على 
 (.18أنظر جدول رقم ) ش أعلى أصواته بني الفئات الشابة وكذلك احلال بالنسبة جلورج حب

 التعاطف السياسي وانتخاب رئيس السلطة( : 18)جدول رقم 

 آخرون حبش عبد الشافي عرفات ياسين الحركات السياسية 

 %2252 %.15 %.15 %2252 %1552 اجلبهة الدميقراطية 

 %51. %.15 %51. %.5.. %51. فتح 

 %51. %.5.. %.15 %1.51 %51. اجلبهة الشعبية 

 %.125 --- %251 %1.52 %.115 محاس 

 %1.51 %.25 %.5. %.5.. %.15. اجلهاد االسالمي 

 %2.51 --- %51.. %.5.. %.5.. املستقلني االسالميون 

 %1.51 --- %5151 %2.51 %51. املستقلون الوطنيون 

 

، أما يف باقي مناطق الضفة % 11حصل أمحد ياسني على أعلى تأييد يف منطقة اخلليل حيث وصلت نسبة تأييده اىل حوايل 
أما عرفات ، فرغم حصوله على غالبية االصوات يف اخلليل ، اال أن نسبة التصويت له % . 11وقطاع غزة فحصل على حوايل 

أما يف منطقة رام اهلل، فإن نسبة التأييد لعرفات كانت . وحيصل على أقل االصوات يف مدينة اخلليل نفسهاهناك تقل عن املعدل، 
يف % 1.9باملقارنة مع %( 1،2)وقد حصل جورج حبش على أعلى التأييد يف منطقة اخلليل % . 27ويف القدس % 19

 (.19أنظر جدول رقم )ف يذكر أما بالنسبة حليدر عبد الشايف فليس هناك اختال.باقي مناطق الضفة 

 املناطق وانتخاب رئيس السلطة( : 19)جدول رقم 



 آخرون حبش عبد الشافي عرفات ياسين  

 %1.52 %151 %55. %51.. %1151 نابلس 

 %.125 %255 %1155 %.55. %1151 طولكرم 

 %1151 --- %51. %1.51 %52. جنني 

 %551. %551 %551 %151. %51. ارحيا 

 %2.51 %51. %.115 %.215 %.125 رام اهلل 

 %1.52 %52. %.5. %5155 %.15. اخلليل

 %51.. %152 %51. %151. %1252 بيت حلم 

 %2.51 %152 %52. %5.51 %.155 القدس 

 %151. %1552 %.5. %.5.5 %.5. غزة الشمال 

 %1255 %51. %.5. %551. %1551 غزة املدينة 

 %1552 %151 %151 %.25. %.125 غزة الوسط

 %51.. %551 %51. %151. %1.51 غزة اجلنوب 

 

 . ، فإن التأييد لكل من أمحد ياسني وجورج حبش يقل مع زيادة العمر  11وكما هو ظاهر من جدول رقم 

 العمر وانتخاب رئيس السلطة(: 11)جدول رقم 

 آخرون حبش عبد الشافي عرفات ياسين المرحلة العمرية 

1.-.. 1.51% .55.% .5.% 25.% 1.52% 

.2-.. .151% ..5.% 15.% .52% 1152% 

.1-21 1251% ..52% .52% 55.% 1152% 



21-2. 115.% .151% .51% .51% 1151% 

2.-5. 115.% .151% 1155% 151% 1.55% 

52-.1 1251% ..51% 55.% 15.% ..5.% 

 %.5.. %.15 %151 %51.. %.15 فما فوق  1.

 االنتخابات : عاشراً 
أن االنتخابات السياسة هي أفضل الطرق لتشكيل جملس فلسطيين للحكومة الذاتية %( 82)صرح معظم الفلسطينيني 

على فكرة التعيينات سواء كانذلك من قبل قيادة منظمة التحرير أو من قبل الفصائل واالجتاهات %  19االنتقالية، بينما وافق 
 (.11ة التعليم كما هو ظاهر من جدول رقم ويزيد التأييد لالنتخابات مع زياد. السياسية

 التعليم والتأييد لالنتخابات(: 11)جدول رقم

تعيينات من قبل  مراحل التعليم 
 ف.ت.م

تعيينات من قبل 
 الحركات السياسية

 غير ذلك انتخابات عامة

 %151 %.15. %51. %1152 حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %51. %1.51 %555 %1551 املرحلة الثانوية 

 %55. %55.. %.25 %51. كلية أو معهد 

 %.25 %551. %51. %252 شهادة جامعية 

 

. من الفلسطينيني لديهم النية يف املشاركة يف حالة إجراء االنتخابات % 82أما بالنسبة للمشاركة يف االنتخابات فإن هناك 
 (.11أنظر جدول رقم ) وجند أن الغالبية من كل الفصائل لديها النية يف املشاركة يف االنتخابات 

 باتالتعاطف السياسي واملشاركة يف االنتخا(: 11)جدول رقم 

 غير متأكد ال نعم الحركات السياسية 

 %51. %55.. %1551 اجلبهة الدميقراطية 



 %.5. %.15 %551. فتح 

 %.155 %55. %1151 اجلبهة الشعبية 

 %1151 %151. %51.. محاس 

 %1.51 %.115 %1151 اجلهاد االسالمي 

 %.15 %.5.. %1152 املستقلون االسالميون 

 %551 %51. %51.. املستقلون الوطنيون 

 

 التعاطف السياسي: حادي عشر 
وذلك بعد ارتفاع مستمر % 28.2نالحظ أن هناك ثباتاً يف نسبة التأييد حلركة فتح باملقارنة مع الشهر الفائت، حيث كانت 

، (محاس واجلهاد االسالمي واجلبهتني الشعبية والدميقراطية) أما بالنسبة للفصائل املعارضة . يف شعبية احلركة يف االشهر الفائتة
مراً يف شعبيتها وخصوصاً الفصائل اليسارية املعارضة فقد وصلت نسبة التاييد لفصائل املعارضة جمتمعة فإننا نالحظ اخنفاضاً مست

جند أعلى نسبة اخنفاض يف التاييد للمعارضة بني . 1881يف شهر تشرين ثاين % 18باملقارنة مع % 19يف هذا الشهر اىل 
أما % . 12واخنفضت يف شهري شباط وآذار اىل حوايل ، ( ديسمرب)يف شهر كانون أول % 11الطالب فقد كانت نسبته 

يف التأييد % 19وهناك ارتفاعاً بنسبة حوايل % . 17.1اىل % 11بالنسبة للجامعيني ، فقد اخنفض تأييد املعارضة لديهم من 
ى أعلى تأييد هلا يف باملقارنة مع املناطق االخرى، فان املعارضة الفلسطينية حصلت عل. حلركة فتح بني محلة الشهاة اجلامعية 

بأهنم يؤيدون احدى الفصائل املعارضة، أما يف مدينة اخلليل، فإن نسبة التأييد لفصائل % 11.1منطقة اخلليل حيث صرح 
 %. 18يف باقي مناطق الضفة فإن النسبة املعارضة مل تتجاوز . املعارضة جمتمعة أكثر من التأييد حلركة فتح

 طف السياسياملناطق والتعا(: 12)جدول رقم 

 حماس الشعبية فتح حزب الشعب الديمقراطية المنطقة 

 %1151 %151 %.15. --- %.15 نابلس 

 %.125 %.5. %151. %151 %255 طولكرم 

 %.5. %151 %51.. %151 %151 جنين 



 %551 %51. %51.. --- --- اريحا 

 %1.51 %151 %51.. %151 %151 رام اهلل 

 %.1 %52. %.515 %.15 %.5. الخليل 

 %.5. --- %5151 %155 %51. بيت لحم 

 %.115 %152 %.255 --- %251 القدس 

 %1552 %.1.5 %5552 --- --- غزة الشمال

 %.1.5 %51. %51.. %.15 --- غزة المدينة 

 %1.51 %151 %52.. %151 --- غزة الوسط

 %1551 %51. %5151 %51. %551 غزة الجنوب 

 

الجهاد  فدا المنطقة 
 االسالمي

المستقلون  المسقلون االسالميون
 الوطنيون

 ال احد غير ذلك

 %.1.5 %.5. %152 %.15 %.15 -- نابلس 

 %.125 %.5. %.5. %.55 %.55 %151 طولكرم 

 %.1.5 %255 %.55 %52. %151 -- جنين 

 %1.51 %1.51 %551 --- --- --- اريحا 

 %.155 %.15. %.5. %151 %151 %151 رام اهلل 

 %1251 %.5. %55. %555 %51. %152 الخليل 

 %.115 %.1.5 %51. %.5. %51. --- بيت لحم 



 %.155 %55.. %.5. %.5. %251 --- القدس 

 %.5. %1155 %155 %155 --- --- غزة الشمال

 %.1.5 %.5. %.15 %.15 %.15 --- غزة المدينة 

 %.1.5 %155 %.25 %151 %151 %151 غزة الوسط

 %1,. %151. --- %551 %51. --- غزة الجنوب 

 . إن نسبة اخلطأ يف معطيات هذا اجلدول تزيد عن النسبة العامة وذلك بسبب صغر حجم العينة للمناطق املختلفة

 محافظة الخليل
موقعاً خمتلفاً، وذلك السباب حتليلية ومنهجية  17فلسطينياً يف حمافظة اخلليل حيث زرنا  192قمنا يف هذا االستطالع مبقابلة 

 : وبعد دراسة املعطيات وجدنا أن أوجه التشابه واالختالف بني اخلليل واملناطق االخرى كاآليت. 

 أوجه التشابه  -أ
 . ال يزيد يف حمافظة اخلليل عن مناطق الضفة االخرى( أو كونفدراليةاندماجية ) إن التأييد للوحدة . 1
بالنسبة للنظرة املستقبلية ال ختتلف اخلليل كثرياً عن املعدل العام، ولكن هناك زيادة يف نسبة التفاؤل ونسبة التشاؤم يف نفس . 1

 . على هذا السؤال" غري متأكد "طقة أجابوا الوقت باملقارنة مع باقي مناطق الضفة، مما يعين أن نسبة أقل من سكان املن
ال تزيد نسبة التأييد للعمليات املسلحة يف اخلليل عن املناطق االخرى، ولكن ، ومن امللفت للنظر، أن املعارضة للعمليات . 1

 . املسلحة بني عينة اخلليل تزيد قلياًل عن بعض مناطق الضفة والقطاع
 . لضفة بالنسبة للنظرة الداء السلطة الوطنيةال ختتلف اخلليل عن باقي مناطق ا. 2

 أوجه االختالف  -ب
عن املناطق االخرى حيث وصلت النسبة ( وخصوصاً يف مدية اخلليل) تزيد املعارضة الستمرار املفاوضات يف منطقة اخلليل. 6

 . من جمموع العينة% 11باملقارنة مع % 18اىل 
وخصوصاً يف مدينة ) فلسطينية ولكل من أمحد ياسني وجورج حبش يف منطقة اخلليل تزيد نسبة التأييد جملموعات املعارضة ال. 1

 . عن املناطق االخرى( اخلليل
بالنسبة القرتاح بسط السلطة الوطنية على جنني، فإن منطقة اخلليل أعطت أعلى نسب التأييد وأقل نسب املعارضة هلذا . 1

 . االقرتاح باملقارنة مع املناطق االخرى
من سكان % 77وا الفرق واضحاً بني منطقة اخلليل وباقي الضفة والقطاع عند النظر للوضع االقتصادي ، حيث صرح يبد. 2

 . يف باقي مناطق الضفة% 28يف العينة العامة و % 21املنطقة بأن االوضاع ساءت باملقارنة مع 
 .عن املناطق االخرى %(92)تزيد نسبة التأييد لفكرة االنتخابات واملشاركة فيها يف اخلليل . 2
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 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 .225 2151 .2.5 أؤيدها . 1

 5551 5.51 .525 أعارضها. 1

 .15. .5.. 551. ال رأي. 1

قبل مناطق الضفة الغربية ) بالنسبة لالقتراح االسرائيل بإعطاء السلطة الفلسطينية الصالحيات البلدية واالقتصادية في جنين -.
 :فإنني( األخرى

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 .55. .215 2.55 أؤيد هذا االقرتاح . 1

 155. .5.5 51.. أعارض هذا االقرتاح. 1

 1.51 1551 .1.5 ال رأي. 1

 :بعد عملية السالم وتطبيق الحكم الذاتي في غزة وأريحا،فإن أوضاعي االقتصادية ومستواي المعيشي أصبح -6

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 1.51 251 55. أفضل5 1

 .25. 51.. 51.. أسوأ5 .

 .15. .515 2.55 كما هو5 2

 251 52. .5. ال أعرف5 5

 ما هو تقييمك ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية؟ -7

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 .115 .115 1551 ممتاز . 1 .1

 55.. .25. .25. جيد. 1



 2251 51.. .15. متوسط. 1

 .5. 152 151 ضعيف. 2

 151 152 52. سيئ. 2

 .15 151. 1.51 ال أعرف. 7

 :لو جرت إنتخابات مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية، وترشح التالية امساؤهم فإنك ستختار -.

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 1.51 1551 .125 أمحد ياسني5 1

 151. .55. .5.. ياسر عرفات5 .

 .15 .15 .15 حيدر عبد الشايف5 2

 .55 .5. .25 جورج حبش5 5

 1551 1551 (حدد ) غري ذلك 5 .
 

 1151 .5. .115 غري متأكد. 1

 :إذا ما جرت انتخابات سياسية عامة، وقررت أن تنتخب، فإنك ستصوت لمرشحين من -33

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

 .15 52. .15 اجلبهة الدميوقراطية5 1

 151 .15 151 حزب الشعب5 .

 51.. 5152 .515 حركة فتح5 2

 52. .5. .25 اجلبهة الشعبية5 5

 .155 1151 1.55 حركة محاس5 .

 .15 155 152 حزب فدا5 .



 1151 .5. 51. اجلهاد اإلسالمي5 1

 155 251 55. املستقلني اإلسالميني5 .

 .15 51. 555 املستقلني الوطنيني5 1

 .15 1155 1151 (____ حدد )غري ذلك 5 11

 .1.5 1255 1251 ال أحد مما سبق ذكره( 11

 


