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 (النسب املئوية بعد الرتجيح* )التوزيع العشوائي للعينة حسب املناطق (: 1)جدول 

 المنطقة

النسبة / حجم االعينة)
 (المئوية

 الموقع

 المنطقة

النسبة / حجم العينة)
 (المئوية

 الموقع

 (111/1,01)نابلس 
حوارة، برقة، بيتا، خميم عني بيت 

 (موقعني)املاء، مدينة نابلس 

 قلقيلية/طولكرم

أنظر ( * 642/8)
املقدمة وصفحة رقم 
لتوضيح حجم عينة 

 طولكرم

 طولكرم، زيتا، الزاوية، عنبتا

 (31/507)جنني
جنني، خميم جنني، عرابة، 

 الزبابدة، زبده

 أرحيا

(62/6,6) 

 أرحيا

البرية /رام اهلل
(1,1/1,01) 

عارورة، البرية، اجليب، بيت لقيا، 
 رام اهلل، خميم قلنديا

 اخلليل

(464/44,4) 

الشيوخ، مدينة اخلليل، خميم 
 العروب، بيت أمر، دير سامت

 (31/507)القدس 
خميم شعفاط، الصوانة، الشيح 

 جراح، سلوان

 بيت حلم

(44/2,2) 

خميم الدهيشة، بيت فجار، بيت 
 جاال

 غزة الشمال

(26/2,6) 

 خميم جباليا، النزلة، بيت حانون

 غزة املدينة

(421/41,4) 

الشيخ رضوان، الشاطيء الرمال، 
 التفاح، الشجاعية، الدرج



 غزة الوسط

(464/44,1) 

خميم النصريات، خميم دير البلح، 
خميم الربيج، خميم بني سهيال، 
 عبسان الكبرية، خميم خان يونس

 غزة اجلنوب

(22/2,6) 

 مدينة رفح، خميم رفح

 .وحدة استطالعية 117قرية ومدينة وخميم، ومت إجراء املقابالت يف أكثر من  ,1لقد مت زيارة * 

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

 (.مدينة، خميم
، (بالتعاون مع باحثي املركز)بشكل عشوائي  1 - 2خيتار منها عدد ( بلوكات)يتم تقسيم مواقع البحث اىل عدة مناطق  -

وحصرها ( البلوك)ود املنطقة اليت سيتم فيه اجرء املقابالت، ورسم حد( البلوك)وعمل جولة اولية ألخذ فكرة عن حدود املنطقة 
. بيت ,,2حبيث ال يتجاوز ( البلوك)يتم تقدير عدد البيوت يف املنطقة (. العالمات املميزة/أمساء الشوارع احملددة)بشكل حمدد 

، والبدء عند نقطة منطقية مثل أول (,2= استمارات  ,1بيت تقسيم  ,,2مثال )ويقسم عدد البيوت على عدد االستمارات 
والتحرك بشكل دائري او متعرج او حسب متطلبات املنطقة اذا كان فيها عدة شوارع أو متفرعة من أجل تغطية كافة  الشارع

يتم اختيار البيت رقم . مركز واضح فيحصل البدء يف املركز والتحرك باالجتاهات األربعة( البلوك)واذا كان للمنطقة . االجتاهات
 . اخل.. لعمل املقابلة الثانية  ,1البيت رقم من أجل اجراء املقابلة األوىل مث  ,2

/ ذكر ( 1: وهنا تلزم قرعتان( قبل االدخول للبيت)عند اختيار البيت يتم اختيار الشخص للمقابلة حسب نظام القرعة املسبقة 
فات يذهب الباحث للبيت ويطلب مقابلة شخص يتناسب مع الص(. عاما هي نقطة الفصل ,1)كبار السن / صغار ( 2أنثى 

صغرية السن قد يطلب مقابلة األخت / واذا كانت أنثى . كبري السن، قد يطلب مقابلة رب األسرة/اليت يريدها، فاذا كان ذكر
اذا تعذر وجود الشخص املناسب يف هذا البيت خيتار الباحث البيت الذي يليه وحياول ان جيد الصفات اليت . الكربى، او الزوجة

واحدة فقط من ( ذكر، أنثى)صفة أساسية ( يف البيت التايل)توفر الصفتان يف الشخص، أما اذا توفر القاعدة ان ت. )يهدف اليها
و اذا وجد يف البيت أكثر من شخص تنطبق عليهم الصفات املطلوبة يلجأ . الصفتني املطلوبتني فإن الباحث جيري املقابلة

ويطلب من أحدمهان خيتار احد األرقام املوجودة، وجيري املقابلة  الباحث لالختيار العشوائي بواسطة اعطاء كل منهم رقما معينا،
وقد مكننا النظام العشوائي املتبع يف اختيار العينة من احلصول على التوزيع املبني يف . مع الشخص الذي اختري بشكل عشوائي

ل يتناسب مع التوزيع السكاين للشرائح وكما هو واضح من اجلدول فان العينة العشوائية البيتية أدت اىل متثي(. 2)اجلدول رقم 
 (. 2أنظر جدول رقم )املختلفة يف جمتمع الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (النسب املئوية بعد الرتجيح( )العينة مقارنة باجملتمع)التوزيع السكاين ( : 2)جدول رقم 

 % التحصيل العلمي % التوزيع الجغرافي

 (21) 2.26 لغاية املرحلة االلزامية 4/( 21) 2624 الضفة الغربية 



 (64) 1421 ثانوي (14) 1421 قطاع غزة 

 2/( ,2) ,1،- معهد % الديانة

 822 شهادة جامعية (6222) 6224 مسلم

   (422) 421 مسيحي

 % الجنس % مكان السكن

 (46) 4826 من الذكور  1224 من سكان املدن 

 (24) 2428 من األناث  1424 من سكان القرى والبلدات 

 % احلالة االجتماعية  6421 من سكان املخيمات

 6.28 أعزب % وضع االقامة

 4426 متزوج (46) 4222 الجيء 

 421 أرمل او مطلق (28) 2124 غري الجيء 

 % العمل % العمر

 622 عمال  (6.24) .442 66 -48

 624 حرفيون  (4126) 4421 62 - 61

 4.28 ربات بيوت (4126) 4422  .1 - 64

 428 متخصصون *  (4624) 4224 12 - 14

 4.22 موظفون **  (4422) 4426  46 - 12

 222 جتار  (4.22) 4424  .2 - 41

 228 طالب  (.462) 4224 فما فوق  24



 126 مزارعون     

 628 متقاعدون    

 622 بال عمل    

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

  النسب بني االقواس متثل النسبة احلقيقية يف اجملتمع 1/
 متثل نسبة خرجيي املعاهد واجلامعات معا  2

 جمع البيانات . 4
د شاركوا يف عدد من الورشات الدراسية حيث شارك يف اجراء هذا البحث مخسة وستون باحثا ميدانيا مدربني بشكل جيد، وق

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

كل )وقد عملوا يف جمموعات . ، حيث مت توضيح طريقة رسم اخلرائط وتقدير عدد البيوت واختيار العينة(التدريب)من أجل 
يشرف عليها باحثون أكفاء، وقام باحثو املركز بزيارات خمتلفة ألماكن املقابالت وناقشوا سري العملية ( جمموعة منها شاب وفتاة

مت اجراء مجيع املقابالت خالل فرتة ثالثة أيام، اخلميس واجلمعة والسبت بعد الساعة الواحدة ظهرا، لقد . مع الباحثني امليدانيني
 . وذلك من أجل احلصول على متثيل أدق للعينة

وقد . من باحثينا هم من النساء، ومت اجراء مجيع املقابالت وجها لوجه مع افراد العينة%( ,7)ومما جيدر ذكره ان أكثر من 
. وذلك لضمان مقابالت دقيقة ومركزة( استبانة ملقابالت البيوت 17معدل )باحث عدد حمدود من االستبانات  أعطي لكل

. من عينة البيوت، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء األشخاص% 5وبشكل عام رفض االستجابة للمشاركة يف االستطالع حوايل 
ومت استخدام . تقادنا بسبب اخلوف، قلة التعليم أو امللل من السياسةومل يصرح بعض الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك يف اع

ومن اجلدير . من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء اجابات غري ممكنة( SPSS)برنامج حاسوب احصائي 
 %. 1بالذكر هنا ان نسبة اخلطأ هي أقل من 

 النتائج. 5

 أوال، البطالة
ونالحظ من . حيث ما زالت ضمن معدهلا منذ شهر آذار% 11نتائج االستطالع احلايل أن نسبة البطالة تصل إىل تظهر 

وتكون ضمن املعدل يف ( شهر شباط)يف أوقات اإلغالق احملكم % ,7أن نسبة البطالة تصل إىل أكثر من ( 1)اجلدول رقم 
وجند . يف غزة% ,1يف الضفة و % 25ضفة الغربية، حيث بلغت وما زال الفرق واضحا بني قطاع غزة وال. االوقات االخرى

ووسطه وجنوبه حيث تتواجد خميمات الالجئني بشكل ( باستثناء مدينة غزة)أن أعلى نسب البطالة توجد يف مشال قطاع غزة 



وزيع البطالة فإن أما بالنسبة لت%. ,1لتصل إىل ( القدس ورام اهلل)وتنخفض نسبة البطالة يف وسط الضفة الغربية . رئيسي
. يف املعدل عن غري الالجئني% ,1املخيمات تعاين أكثر من املناطق االخرى، وكذلك فإن نسبة البطالة بني الالجئني تزيد 

%. 27وتقل بني األكرب عمرا لتصل إىل % 11عاما حيث تصل إىل  ,1-13وتنتشر البطالة بشكل كبري بني الفئة العمرية 
أنه برغم أن النسبة االكرب من العاطلني عن العمل هم من الرجال، إال أن نسبة البطالة بني النساء  باالضافة لذلك فإننا جند

 . أعلى منها بني الرجال

 7,أيار  - 1,كانون أول " نظرة مقارنة"البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة (: 1)جدول رقم 

 4995أيار  4995آذار  4995شباط  4994كانون أول   

 %0.03 %0.03 %0.03 %0303 معدل البطالة 

 التوزيع الجغرافي 

المجموع الكلي للضفة 
 الغربية

..03% 0.03% 0003% ..03% 

 %.142 %4.28 %.222 %.142 مشال الضفة الغربية

 %.4.2 %4622 %.142 %.422 وسط الضفة الغربية

 %.162 %4422 %.262 %.482 جنوب الضفة الغربية

 %.162 %.412 %.242 %.442 اجملموع الكلي لغزة

 %.112 %6828 %.242 %.142 مدينة غزة

 %.462 %2.24 %.222 %.462 مناطق أخرى/غزة

 مكان السكن

 %.642 %.622 %.412 %.6.2 مدينة

 %.1.2 %4424 %.222 %.122 بلدة/قرية

 %.4.2 %4624 %.282 %.162 خميم



 الجنس

 %.1.2 %1224 %.462 %.662 ذكور 

 %.462 %2.28 %.2.2 %.142 إناث

 وضع اللجوء

 %.142 %4124 %.222 %.142 الجيء

 %.642 %1226 %.442 %.622 غري الجيء

 التحصيل العلمي

 %.112 %4226 %.2.2 %.142 املرحلة االلزامية

 %.122 %4626 %.212 %.142 املرحلة الثانوية

 %.462 %1422 %.412 %.642 معهد/سنتان كلية

 %.642 %6126 %.162 %.662 شهادة جامعية

 الحالة الزوجية 

 %.182 %1.28 %.422   أعزب

 %.162 %1222 %.212   متزوج

 العمر

48-1. 462.% 242.% 4224% 442.% 

14-41 622.% 242.% 1226% 642.% 

44-24 6.2.% 282.% 6224% 622.% 

 ثانيا، االذاعات
عندما سئل الفلسطينيون حول اإلذاعات اليت يستمعون إليها أخذت إذاعة صوت فلسطني االختيار األول، واإلذاعة اإلسرائيلية 



وبرغم حصول صوت فلسطني على . االختيار الثاين وتالمها إذاعة مونت كارلو واإلذاعة االردنية ومن مث جمموع اإلذاعات املصرية
من )ول بشكل عام إال أهنا مل تكن اإلذاعة األوىل يف قطاع غزة حيث كان االستماع لإلذاعة االسرائيلية أكثر بقليل الرتتيب اال

أما يف الضفة فقد كانت نسبة االستماع إلذاعة صوت فلسطني أكرب بكثري من (. ناحية إحصائية هناك تساو بني االذاعتني
لفلسطينيني ال يستمعون أبدا لصوت فلسطني، بينما ال يستمع لصوت من ا% 27وكذلك الحظنا أن . اإلذاعات االخرى

فإن "األخري"إىل " االختيار االول"ومبا أنه مت الطلب من املبحوثني ترتيب اإلذاعات حسب اختياراهتم من . فقط% 15إسرائيل 
كما هو واضح من اجلدول . ماعاحلصول على أعلى نسبة يف االختيار األول ال يعين بالضرورة احلصول على أعلى معدل لإلست

والثالث % 15.3من املبحوثني وكانت اإلختيار الثاين لـ % 15فإن إذاعة صوت فلسطني كانت اإلختيار األول من قبل  1رقم 
وكذلك فإن الذين ال يستمعون أبدا لإلذاعة الفلسطينية تصل نسبتهم إىل %. ,.2واخلامس لـ % 1.2والرابع لـ % 11.3لـ 

يف املعدل، وإذا نظرنا إىل اإلذاعات األخرى من  7عالمات من  1عين أن إذاعة صوت فلسطني حتصل على ، وهذا ي27%
حيث حتصل اإلذاعة اإلسرائيلية على عالمة . نفس املنطلق، فنجد أن معدل اإلستماع لصوت إسرائيل أعلى من صوت فلسطني

 (1أنظر جدول رقم ) 2.7/7ل على واإلذاعة االردنية حتص 2/7أما مونت كارلو فتحصل على . 1.1/7

 االذاعات حسب اختيار املبحوث(: 1)جدول رقم 

 مونت كارلو صوت فلسطين اإلذاعة األردنية اإلذاعة االسرائيلية  

 %4421 %.122 %4122 %.622 االختيار األول 

 %4626 %4428 %.642 %6421 االختيار الثاين

 %622 %4428 %6621 %4824 االختيار الثالث

 %4226 %226 %624 %224 االختيار الرابع

 %221 %626 %426 %424 االختيار اخلامس

االختيار )ال استمع 
 (االخري

4422% 6824% 6221% 4.26% 

 42626/2 62662/2 62412/2 12461/2 املتوسط احلسايب

 االختيار االخري االختيار االول االختيار االخري االختيار الثاين املنوال

 6/2 4/2 1/2 4/2 الوسيط احلسايب



 12248 42.44 .1214 12.64 التباين

وتدلل هذه االحصائيات املذكورة أعاله أن هناك تنافسا شديدا بني إذاعة صوت فلسطني واالذاعة االسرائيلية جلذب اهتمام املستمع 
فإذا كانت اإلذاعة الفلسطينية هي االختيار األول ألكرب نسبة من الفلسطينيني إال أن معدل االستماع هلا يقل عن اإلذاعة . الفلسطيين

.  1واالتباين يف حالة صوت فلسطني حوايل . 1ويتضح ذلك إذ جند أن االحنراف املعياري يف حالة االذاعة االسرائيلية حوايل االسرائيلية، 
وهذا يعين أنه يف حالة صوت فلسطني هناك حالة من االستقطاب فهي اما االختيار االول أو االختيار االخري، وقد يكون هذا شيء 

 . ديدة حيث ان الكثري من االشخاص يودون جتربة االذاعة اجلديدة وأخرون ال يعرفون بوجودها أصالطبيعي يف حالة االذاعات اجل
ونالحظ أن الرجال والنساء يستمعون بصورة متشاهبة الذاعة صوت فلسطني وكذلك احلال بالنسبة لإلذاعة االسرائيلية، لكن الرجال أكثر 

إن االستماع لإلذاعة االسرائيلية ينتشر بشكل . أكثر استماعا من الرجال لإلذاعة األردنيةمن النساء استماعا الذاعة مونتكارلو، والنساء 
وكذلك جند أن سكان . متساو يف القرى واملدن واملخيمات، ولكن يالحظ أن االستماع لصوت فلسطني ينتشر بشكل أكرب يف القرى

. املناطق استماعا لصوت فلسطني، فهي القدس وبيت حلم وأقلها جننيأما أكثر . املخيمات اقل استماعا هلذه اإلذاعة من سكان البلدات
 (. 7أنظر جدول رقم )

 املناطق مع االستماع لإلذاعات(: 7)جدول رقم 

 مونت كارلو اذاعة فلسطين االذاعة االردنية االذاعةاالسرائيلية  
االذاعة 
 المصرية

 %428 %4221 %6628 %4422 %1424 نابلس

 %626 %4424 %1126 %6626 %4624 طولكرم

 %128 %4126 %4126 %6222 %1224 جنني

 -- %824 %4122 %4424 %6224 أرحيا

 %624 %426 %2122 %4222 %4622 رام اهلل

 %424 %.42 %.212 %4222 2%.6 اخلليل

 %624 %222 %2422 %4621 %6426 بيت حلم

 %622 %221 %2121 %4424 %4222 القدس



 %424 %624 %6824 %4222 %1226 غزة الشمال

 %4622 %4228 %6824 %.42 %6422 غزة املدينة

 %4128 %6424 %6424 %426 %6422 غزة الوسط

 %4.26 %6824 %6222 %428 %6222 غزة اجلنوب

أنظر )أما بالنسبة للتعليم فإننا جند أنه كلما زاد التعليم كلما قل االستماع لالذاعة االردنية وزاد االستماع الذاعة مونت كارلو 
 (.1جدول رقم 

 التعليم واالستماع لإلذاعات (: 1)جدول رقم 

االذاعة  
 االسرائيلية

االذاعة 
 االردنية

االذاعات  مونت كارلو إذاعة فلسطين
 المصرية

 %222 %822 %4421 %4224 %6224 حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %222 %.442 %1224 %4624 %6428 شهادة الثانوية العامة

 %224 %6221 %.1.2 %4124 %6.26 " معهد"سنتان كلية 

 %.22 %6826 %6424 %224 %6628 شهادة جامعية 

  

أما مؤيدو محاس واجلهاد االسالمي واجلبهة الشعبية فيستمعون لإلذاعة . ويستمع مؤيدو فتح لصوت فلسطني أكثر من غريهم
. وكانت إذاعة مونت كارلو االختيار االول بني مؤيدي اجلبهتني الدميقراطية والشعبية. االسرائيلية أكثر من صوت فلسطني

اعة املفضلة والتأييد للمفاوضات حيث كان التأييد هلا أكثر ما يكون بني املستمعني ونالحظ أن هناك عالقة بني إختيار االذ
 (.  5أنظر جدول رقم . )لصوت فلسطني وأقل التأييد للمفاوضات كان بني املستمعني إلذاعة مونت كارلو وإذاعة لندن

 االستماع لالذاعات والتأييد الستمرار املفاوضات (: 5)جدول رقم 

 غير متأكد ال  نعم  ...لـ  المستمعون



 %4424 %6624 %2628 االذاعة االسرائيلية 

 %4626 %4224 %2122 االذاعة االردنية

 %.4.2 %4224 %4126 إذاعة فلسطني

 %428 %1126 %2821 مونت كارلو

 %4224 %4221 %2422 االذاعات املصرية

 %4626 %4426 %1226 غري ذلك

 ثالثا، إنتقاد السلطة الفلسطينية

أما النصف الباقي فقد اعتقدوا بأن ذلك . صرح نصف الفلسطينيني بأن الناس يستطيعون إنتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف
ونالحظ يف هذا الصدد إختالفا بني الضفة . م ال يعرفون االجابة على هذا السؤالأو بأنه غري ممكن أو بأهن" إىل حد ما"ممكن 

وأرحيا أقل ( حيث السلطة الوطنية)يف قطاع غزة %( 11)الغربية وقطاع غزة، حيث كانت نسبة االعتقاد بامكانية إنتقاد السلطة 
 . بكثري من الضفة الغربية

 د السلطة بدون خوفمكان االقامة وامكانية انتقا(: 3)جدول رقم 

 ال أعرف ال  الى حد ما  نعم   

 %4226 %4622 %.422 %4822 نابلس

 %4.26 %6226 %4122 %4824 طولكرم

 %4.28 %6226 %4121 %2.22 جنني

 %.42 %.122 %.6.2 %.4.2 أرحيا

 %.642 %4821 %.642 %1124 رام اهلل

 %822 %428 %4426 %4624 اخلليل

 %228 %624 %824 %8624 بيت حلم



 %4426 %222 %4224 %2622 القدس

 %4.24 %6224 %4424 %2424 غزة الشمال

 %4126 %6424 %6.24 %4424 غزة املدينة

 %4426 %6122 %6424 %1428 غزة الوسط

 %4122 %6228 %4624 %4.26 غزة اجلنوب

  

من محلة البكالوريس بعدم إمكانية % 27وجند ايضا أن املتعلمني اقل اعتقادا بوجود حرية االنتقاد من غري املتعلمني حيث صرح 
 (.,أنظر جدول رقم . )من األقل تعليما% 11إنتقاد السلطة بدون خوف بينما صرح بذلك 

 التعليم واالعتقاد بإمكانية انتقاد السلطة بدون خوف(: ,)جدول رقم 

 ال أعرف ال الى حد ما  نعم  

 %4822 %4426 %4628 %2.24 حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %624 %6.22 %6.24 %4621 شهادة الثانوية العامة

 %821 %4228 %6626 %2628 " معهد"سنتان كلية 

 %622 %6122 %.622 %.462 شهادة جامعية 

 -- -- %1628 %2426 ماجستري فما فوق 

 رابعا، المفاوضات
. هذا الشهر% 17يف شهر آذار، و % 11.1مل يطرأ أي تغيري على نسبة التأييد للمفاوضات يف الفرتة االخرية حيث كان 

بني محلة شهادة البكالوريس ويف منطقة اخلليل وبني املوظفني % ,1ونالحظ أن املعارضة الستمرار املفاوضات يزيد عن 
  . واملتخصصني والتجار

 خامسا، خميمات الالجئني يف الضفة والقطاع
مت استطالع آراء الفلسطينيني حول مستقبل املخيمات يف الضفة والقطاع، وتبني أن اجملموعة االكرب تؤيد بقاء املخيمات مع 



وأقل من  حتسني الظروف السكنية واملعيشية فيها، واختار ربع الفلسطينيني نقل سكان املخيمات إىل مشاريع إسكانية جديدة،
وقد الحظنا ارتفاعا كبريا يف التأييد الختيار . ذلك اختاروا بقاء الوضع كما هو حىت يتم التوصل التفاق هنائي حول املخيمات

حيث كانت نسبة التأييد هلذا االختيار  1,,1حتسني الظروف يف املخيمات باملقارنة مع استطالع اجريناه يف شهر نيسان 
 (. ,1أنظر جدول رقم . )نالحظ أن سكان املخيمات هم األكثر تأييدا هلذا االختيارو % 15.1وأصبحت اآلن % 11

 مكان السكن ومخيمات الالجئين(: 41)جدول رقم 

 تبقى كما هي  

 انتقال السكن الى 

 مشروع سكني آخر

 تبقى مع تحسين

 الظروف المعيشية

 غير ذلك

 %424 %4624 %6826 %6.24 مدينة 

 %826 %2224 %4622 %4224 بلدة

 %224 %4426 %.622 %6122 قرية

 %424 %2222 %4824 %6424 خميم 

 (.11أنظر جدول رقم )وكذلك جند أن التأييد هلذا االختيار منتشر بني غالبية االجتاهات السياسية وخصوصا املعارضة منها 

 التعاطف السياسي والنظرة لمستقبل مخيمات الالجئين (: 44)جدول رقم 

 تبقى كما هي  الحركات السياسية

 انتقال السكن الى 

 مشروع سكني آخر

 تبقى مع تحسين

 الظروف المعيشية

 غير ذلك

 %221 %2422 %6.21 %4628 اجلبهة الدميقراطية

 -- %1824 %4222 %4428 حزب الشعب

 %222 %4426 %6422 %4622 فتح

 %124 %2428 %4828 %6224 اجلبهة الشعبية



 %128 %2626 %4222 %6.24 محاس

 %124 %4421 %.622 %.622 اجلهاد االسالمي

 %124 %4226 %6424 %6222 املستقلون االسالميون

 %.42 %6824 %6224 %4.22 املستقلون الوطنيون

 %4624 %4226 %4622 %6622 آخرون 

 %4628 %.442 %6221 %4226 ال أحد

 سادسا، إضراب التاسع من كل شهر
بينما صرح اقل من ربع الذين . تؤيد الغالبية العظمى من الفلسطينيني إلغاء إضراب التاسع من كل شهر أو حتويله ملناسبة سنوية

وبرغم أنه مت إلغاء االضراب يف قطاع غزة منذ تسلم السلطة . مت استطالع آرائهم بأهنم مع إبقاء هذا االضراب بشكل شهري
وجند أن أكثر اجملموعات تأييدا . من سكان القطاع ما زالوا يؤيدون إبقاءه% 27اال أن حوايل  الفلسطينية زمام االمور هناك،

أنظر جدول رقم )هذا ويؤيد املستقلون إلغاء االضراب أكثر من مؤيدي االجتاهات االخرى . اللغاء االضراب التجار والعمال
12.) 

  التعاطف السياسي والنظرة اللغاء االضراب(: 41)جدول رقم 

 بقاء االضراب الغاء االضراب  
بقاء االضراب  

 كذكرى
 غير ذلك

 --- %1124 %1121 %1121 اجلبهة الدميقراطية

 --- %4124 %4.22 %4228 حزب الشعب

 %426 %.122 %6.24 %1624 فتح

 %124 %1426 %1628 %6226 اجلبهة الشعبية

 %622 %1426 %1424 %1421 محاس

 %121 %1121 %1121 %.1.2 اجلهاد االسالمي



 %221 %1422 %6424 %4624 املستقلون االسالميون

 --- %1422 %6422 %4126 املستقلون الوطنيون

 %4224 %1624 %4224 %1226 غري ذلك 

 %4.26 %1421 %4422 %.442 ال أحد

 سابعا، نزاهة االنتخابات 
وقال . بأهنا لن تكون نزيهة% ,1من الفلسطينيني بأهنم يعتقدون بأن االنتخابات ستكون نزيهة، بينما صرح % 25.1صرح 

ابة على هذا عند االج( ال يعرفون)قالوا بأهنم % ,1ومن امللفت للنظر أن أكثر من . بأهنا ستكون نوعا ما نزيهة% 22.1
وكذلك . ومن اجلدير بالذكر أن الكبار يف العمر يعتقدون بإمكانية حصول إنتخابات نزيهة أكثر من الصغار يف العمر. السؤال

  (.11أنظر جدول رقم )جند أن االقل تعليما هم االكثر اعتقادا بإمكانية حصول انتخابات نزيهة 

 التعليم والنظرة المكانية نزاهة االنتخابات (: 41)جدول رقم 

 ال أعرف ال الى حد ما  نعم  

 %1222 %.422 %4421 %1424 حىت هناية املرحلة االلزامية 

 %6826 %6124 %6224 %6622 شهادة الثانوية العامة

 %4222 %6422 %1422 %6424 " معهد"سنتان كلية 

 %.642 %6224 %1426 %6624 شهادة جامعية 

وكذلك فإن هناك عالقة بني التعاطف السياسي والنظرة لنزاهة االنتخابات حيث أن مؤيدي املعارضة يرون أن االنتخابات لن 
 (11أنظر جدول رقم )تكون نزيهة أكثر من غريهم 

 التعاطف السياسي ولنظرة المكانية نزاهة االنتخابات (: 44)جدول رقم 

 ال أعرف  ال اىل حد ما  نعم   

 %.422 %1224 %4628 %6622 اجلبهة الدميقراطية



 %4426 %4422 %6422 %4222 حزب الشعب

 %6622 %622 %6622 %1821 فتح

 %6.24 %1226 %6422 %4224 اجلبهة الشعبية

 %1.24 %1.22 %6426 %4224 محاس

 %.622 %.622 %4824 %6621 اجلهاد االسالمي

 %4624 %6422 %1822 %4426 املستقلون االسالميون

 %4821 %6422 %4.26 %4424 املستقلون الوطنيون

 %1221 %6224 %4126 %6224  آخرون

 %4221 %.642 %4428 %4628 ال أحد 

 ثامنا، املقاطعة لإلنتخابات
وباملقارنة % . 73سيقاطعوهنا، ويف املقابل سيشارك % 21فيما لو دعت املعارضة الفلسطينية ملقاطعة االنتخابات فإن حوايل 

، وقد أدى افرتاض املقاطعة %51مع استطالعاتنا السابقة، جند أنه يف حالة عدم املقاطعة فإن النية يف املشاركة ترتفع اىل حوايل 
بأنه ال رأي هلم حول % 21.2حيث صرح أكثر من ( وليس املقاطعة)رتفاع يف نسبة عدم التأكد يف السؤال املطروح إىل ا

وستلتزم اجملموعة األكرب من مؤيدي الفصائل املعارضة بقرار املقاطعة، مع أنه سيشارك ثلث مؤيدي محاس وربع مؤيدي . املوضوع
  (.11أنظر جدول رقم )اجلبهة الشعبية برغم الدعوة للمقاطعة 

 التعاطف السياسي والنظرة للمشاركة في االنتخابات (: 45)دول رقم ج

 ال رأي  سأشارك في االنتخابات  سأقاطع االنتخابات الحركات السياسية

 %624 %2422 %1224 اجلبهة الدميقراطية

 %6624 %2228 %6624 حزب الشعب

 %4426 %4226 %826 فتح



 %4824 %6421 %2424 اجلبهة الشعبية

 %4824 %1124 %4822 محاس

 %.422 %2224 %6621 اجلهاد االسالمي

 %4422 %2226 %6624 املستقلون االسالميون

 %6621 %2224 %.462 املستقلون الوطنيون

 %4828 %2424 %4628 آخرون 

 %2124 %624 %6122 ال أحد

ويظهر من المعطيات أن هناك عالقة واضحة بين العمر والنية في مقاطعة االنتخابات، حيث تزيد النية لتصل الى حوالي 
أنظر جدول رقم )عاما  51بين الذين يزيد عمرهم عن % 41وتقل لتصل إلى  11-41بين المجموعة العمرية % 11
45) 

 للمشاركة يف االنتخابات  العمر مع النظرة(: 11)جدول رقم 

 ال رأي  سأشارك في االنتخابات  سأقاطع االنتخابات  المرحلة العمرية 

48 - 66 1622% 4626% 4821% 

61 - 62  6.24% 2626% 4628% 

64 - 1.  4628% 262.% 4826% 

14 - 12  6.24% 2822% 6424% 

12 - 46 6422% 2226% 6422% 

41 - 2. 4428% 282.% 6426% 

 %6128 %2222 %624 فما فوق  24



ويعود . وقد يعود هذا إىل أن نسبة اقل بني ذوي االعمار الصغرية تعتقد بامكانية حصول انتخاباتنزيهة باملقارنة مع االكرب عمرا
بني % 11باملقارنة مع % 11تصل إىل حوايل  22-13ذلك أيضا اىل أن نسبة التأييد للفصائل املعارضة يف اجملموعة العمرية 

 . ماعا ,7الذي تزيد أعمارهم عن 

 تاسعا، مشاركة المرأة في االنتخابات 
رفضهم % 25من الفلسطينيني استعدادهم النتخاب امرأة كفية اذا ما ترشحت لالنتخابات، بينما أبدى % 51.2أبدى 

ونالحظ فرقا بني الضفة والقطاع حول هذا املوضوع حيث أبدت نسبة اكرب من سكان الضفة استعدادا . النتخاب امرأة
ومل يكن هناك فرق كبري بني النساء والرجال بالنسبة المكانية انتخاب امرأة كفية، اال أن هناك نسبة أكرب من . أةالنتخاب امر 

 (11أنظر جدول رقم )الرجال ترفض املبدأ من أصلة ونسبة أكرب من النساء تعتقد بأن الرجل أكفأ 

 اجلنس والتأييد النتخاب امرأة (: 15)جدول رقم 

 نعم، اذا كانت كفؤة  

 ال، فالرجل غالبا 

 ما يكون هو االكفأ 

 ال، فأنا ال أؤيد أن 

 تترشح المرأة 

 لالنتخابات

 غير ذلك

 %.42 %4624 %4424 %4626 ذكر 

 %624 %224 %6.22 %4.21 أنثى

يرتبط التأييد النتخاب امرأة بشكل أساسي بدرجة التعليم حيث أنه كلما زاد التعليم كلما زاد االستعداد النتخاب امرأة كفية 
 (.15أنظر جدول رقم )

 التعليم والتأييد النتخاب امرأة (: 13)جدول رقم 

  
نعم، اذا كانت  

 كفؤة

ال، فالرجل غالبا ما 
 يكون هو االكفأ 

ال، فأنا ال أؤيد 
أن تترشح المرأة 

 لالنتخابات

 غير ذلك 

 %624 %826 %6426 %2422 أمي ولغاية املرحلة االلزامية

 %424 %4624 %4428 %4424 املرحلة الثانوية 



 --- %821 %621 %8624 " معهد"كلية 

 --- %4.24 %624 %8.24 شهادة جامعية 

منهن % ,,وكذلك جند أن النساء احلاصالت على شهادة جامعية هن أكثر اجملموعات استعدادا النتخاب امرأة، حيث صرح 
أما بالنسبة لألقل تعليما فليس هناك فرقا بني النساء والرجال من حيث . من الرجال حاملي البكالوريس% 57بذلك مقابل 

التعليم تزداد الفجوة بني النساء والرجال من حيث النظرة للمواضيع املتعلقة حبقوق  وهذا يعين أنه مع زيادة. نظرهتم للموضوع
 (13أنظر جدول رقم )املرأة 

 االستعداد النتخاب امرأة بني الرجال والنساء حسب درجة التحصيل العلمي (: ,1)جدول رقم 

 مستعد النتخاب امرأة كفية التحصل العلمي/ الجنس

 %26 (توجيهي أو أقل)رجال 

 %28 (توجيهي أو أقل)نساء 

 %86 (معهد)رجال 

 %48 (معهد)نساء 

 %42 (جامعة)رجال 

 %.6 (جامعة)نساء 

  

ونالحظ أيضا عالقة بني التعاطف السياسي والنظرة للموضوع حيث أن مؤيدي اجلهاد االسالمي ومحاس هم االقل استعدادا 
  (.,1أنظر جدول رقم )النتخاب امرأة 

 التعاطف السياسي والنظرة النتخاب امرأة (: ,1)جدول رقم 

  
نعم، إذا كانت 

 كفؤة 

 ال، فالرجل غالبا ما 

 يكون هو االكفأ 

 غير ذلك ال، فأنا ال أؤيد أن 



 تترشح امرأة 

 لالنتخابات

 %428 %4.24 %428 %8.26 اجلبهة الدميقراطية

 %424 %222 %224 %8626 حزب الشعب

 %22. %222 %4224 %4424 فتح

 --- %222 %424 %8228 اجلبهة الشعبية

 %626 %6424 %6822 %4422 محاس

 --- %421 %1.24 %2621 اجلهاد االسالمي

 --- %4.24 %1226 %2124 املستقلون االسالميون

 --- %4422 %.62 %8122 املستقلون الوطنيون

 %424 %4426 %824 %4124 آخرون 

 %124 %4628 %6122 %2.26 ال أحد 

 عاشرا، رئيس السلطة الفلسطينية
ونالحظ اختالفا يف هذا % 77.1مل تتغري نسبة التأييد لعرفات يف هذا االستطالع عن االستطالعات السابقة حيث ما زالت 

على  ومل يطرأ تغيري يذكر. يف الضفة عنها يف قطاع غزة% 11الصدد بني الضفة والقطاع حيث أن نسبة التأييد لعرفات تقل 
  (.,2أنظر جدول رقم )شعبية الشخصيات االخرى املذكورة يف االستطالع باملقارنة مع الشهر الفائت 

 " نظرة مقارنة"انتخاب رئيس السلطة (: ,2)جدول رقم 

 أحمد ياسين ياسر عرفات  
حيدر عبد 

 الشافي
 آخرون  جورج حبش 

 %6.24 %228 %826 %4624 %4426 1,/2تشرين 



 %4824 %228 %822 %4824 %4822 1,/1كانون 

 %4824 %122 %.4.2 %4422 %2124 7,/ شباط 

 %4626 %126 %422 %4122 %2222 7,/ آذار 

 %6.21 %.42 %824 %4426 %2224 7,/ أيار 

 حادي عشر، التعاطف السياسي
مل حيصل أي تغيري على نسبة التأييد لالجتاهات السياسية املختلفة حيث ما زالت شعبية حركة فتح حتوز على أعلى التاييد من  

قائما ( محاس واجلهاد االسالمي واجلبهتني الشعبية والدميقراطية)وما زال االخنفاض يف شعبية االجتاهات املعارضة . كل االجتاهات
% 21.1أما املستقلني والذين مل حيددوا اجتاههم السياسي فإن نسبتهم تصل اىل . االصواتمن % 21.1حيث حصلت على 

 (. 21أنظر جدول )بالنسبة حلزب فدا فإن االستطالعات االخرية تشري اىل شبه تالشي يف التأييد له 

 التعاطف السياسي حسب املناطق (: 21)جدول رقم 

 الديمقراطية المنطقة
حزب 
 الشعب

 فتح
الشع

 بية
 حماس

الجهاد 
 االسالمي

المستقلون 
 االسالميون

المستقلون 
 الوطنيون

 ال أحد آخرون

 %4228 %26. %424 %426 %428 %4424 %122 %2124 %428 %428 نابلس

 %4222 %222 %.62 %424 %422 %4424 %624 %4422 %24. %426 طولكرم

 %.442 %426 %224 %426 %224 %822 %224 %.2.2 -- %426 جنني

 %.682 -- -- %.82 -- %.422 %.82 %.122 -- %.42 أرحيا

 %4122 %4626 %228 %.42 %.42 %424 %626 %4424 %.42 %.42 رام اهلل

 %4824 %824 %424 %624 %121 %4622 %121 %1424 %422 %422 اخلليل

بيت 
 حلم

424% 228% 4422% 622% 424% 424% 624% 4122% 424% 4.28% 

 %6.24 %124 %822 %224 %124 %.442 %224 %1222 %426 %624 القدس



غزة 
 مشال

-- 422% 2.21% 424% 4126% 422% 422% 422% 226% 424% 

غزة 
 املدينة

421% 421% 2626% 422% 4428% 622% 62.% 121% 221% 822% 

غزة 
 وسط

422% 624% 2224% 126% 4224% 624% 422% .28% 424% 624% 

غزة 
 جنوب

-- 422% 4626% 424% 424% 124% 422% 422% 226% 4128% 

 


