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 مقدمــــة
وكما يف االستطالعات . هذا هو استطالع الرأي العام اخلامس الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بنابلس

السابقة، فقد تعلق هذا االستطالع باملواضيع اليت تشغل اهتمام الفلسطينيني مثل املفاوضات، الدميقراطية، االنتخابات، أمناط 
 .سية، ومواضيع سياسية واقتصادية أخرىالتصويت، املشاركة والفعالية السيا

لقد قامت وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام مبركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإجراء هذه االستطالعات هبدف فهم 
وها هي وحدة املسوح تقوم بتزويدكم بتحليل لنتائج . وحتليل املوقف السياسي واالجتاهات الفكرية يف اجملتمع الفلسطيين
ويستفيد من نتائج هذا االستطالع أعضاء وحدة التحليل . االستطالع األخري وعالقة هذه النتائج بالظروف السياسية العامة

وسيقوم املركز . وخياراهتا املستقبلية" املعارضة الفلسطينية"السياسي يف مركز البحوث الذي يقومون اآلن بتحضري دراسة حول 
كما يهدف هذا االستطالع إىل تزويد الباحثني داخل وخارج املركز وصانعي القرار . لقادمةبنشر هذه الدراسة خالل األيام ا

وتشكل هذه االستطالعات أيضا آلية دميقراطية . واألفراد واجملموعات املهتمة، بنتائج علمية وحتليالت الجتاهات الفلسطينيني
 .يستطيع الفلسطينيون من خالهلا إمساع آرائهم لصانعي القرار

، وذلك بعد يومني من قيام السلطات العسكرية 4991د مت إجراء هذا االستطالع يف السادس عشر من كانون ثاين لق
. اإلسرائيلية بقتل مخسة من الفلسطينيني يف اخلليل وغزة، وقد أعلن لذلك احلداد واإلضراب اجلزئي يف الضفة الغربية وقطاع غزة

ويف نفس . دينة اخلليل والذي انتهى يف اليوم الذي أجري فيه االستطالعوفرضت السلطات العسكرية منع التجول على م
وقد ساد الشارع . الوقت، ما زال الفلسطينيون واإلسرائيليون يبحثون تفاصيل اتفاق حمتمل بدون أخبار عن تقدم ملحوظ

سرائيلي، حيث اخنفضت نسبة اإل-الفلسطيين شعور من اإلحباط ودرجة من الالمباالة حنو اتفاق إعالن املبادئ الفلسطيين
ويتابع مركز البحوث والدراسات (. 4991يف أيلول % 56مقارنة بـ ) 4991يف كانون أول % 14التأييد لالتفاق إىل 

الفلسطينية دراسة االجتاهات السياسية الفلسطينية، حيث أنه يقوم بإجراء استطالع شهري للرأي العام الفلسطيين حول 
والورقة املقدمة بني أيديكم هي عرض وحتليل . السياسية، التعاطف السياسي، ومواضيع مهمة أخرىاالنتخابات، االتفاقات 

 .لنتائج آخر استطالعات الرأي العام اليت مت إجراؤها يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 المنهجية
أجل احلصول على نتائج يقوم باحثو املركز وبشكل مستمر بتطوير منهجية البحث وزيادة مصداقية املعلومات وذلك من 

وقد مت توجيههم لزيارة أماكن . باحثا ميدانيا 61وهلذه األسباب فقد شارك يف علمية البحث امليداين . موضوعية وعلمية
املقابالت اليت جتتذب كافة أفراد اجملتمع وشرائحه مثل مواقف السيارات والباصات املؤدية للقرى واملخيمات، األسواق الرئيسية، 

 (.اخل. . . ملدن، مداخل املساجد واملستشفيات واجلامعات مراكز ا
وللتأكد من موضوعية املعلومات ولتشديد الرقابة على عدم احنياز الباحث، فقد عمل الباحثون يف جمموعات عمل، وقام باحثو 

واملقابالت بشكل املركز بزيارات عشوائية ومفاجئة لبعض مواقع البحث، حيث تأكدوا من سري عملية توزيع االستبانات 



 .موضوعي وعلمي
. وذلك لضمان متثيل عينة مناسبة وكافية من النساء( من اجملموع الكلي للباحثني% 65)وقد حرص املركز على إشراك باحثات 

فقد وزع كل باحث عددا حمدودا من . ومت إجراء مجيع املقابالت يف نفس اليوم من أجل احلصول على معلومات معادلة
وقد مت استخدام برنامج حاسوب إحصائي . وذلك من أجل مقابالت مركزة ودقيقة( استبانة يف املتوسط 15)االستبانات 

(SPSS )من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء إجابات غري ممكنة أو غري منطقية. 
وهناك عوامل قد يكون هلا (. أو ناقص زائد% )1، أي أن نسبة اخلطأ هي %96إن نسبة التمثيل اإلحصائي للعينة تصل إىل 

كما أن . تأثري على نتائج االستطالع وخصوصا فيما يتعلق بالظروف السياسية احمليطة بإجراء االستطالع واملذكورة يف املقدمة
من الذين حاول الباحثون % 45وتقدر نسبتهم بـ . هناك جمموعة من األشخاص مل يستجيبوا للمشاركة يف االستطالع

وتشكل النساء نسبة غري قليلة . وقد كان للظروف املناخية واألمطار املباركة دور يف ارتفاع نسبة هؤالء األشخاص. تهممقابل
أضف إىل ذلك أن هناك أشخاصا رفضوا . منهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إىل أن املقابالت قد متت يف أماكن عامة

رائهم وأنه لن يؤخذ هبا أو ألهنم يرفضون بشكل مبدئي العملية السياسية االستجابة ألهنم يعتقدون أنه ليس هناك أية قيمة آل
 .احلالية

وعليه، ومن أجل زيادة . وقد تعود نسبة اخلطأ إىل صياغة األسئلة واالختيارات املعطاة هلا واليت قد يكون له أثر يف اإلجابات
ن أجل احلصول على أية تصورات إضافية قد تكون عند يف بعض األسئلة م(( حدد" )غري ذلك)"الثقة، فقد مت استخدام اختيار 

و " القيادة اجلماعية"وكذلك، فقد زود الباحثون بنفس التوضيحات حول ماهية بعض املصطلحات، مثل . املشاركني يف العينة
 .، الستخدامها يف حالة االستفسار عنها أثناء إجراء املقابلة"الفصائل العشرة"

 قطاع غزةفي " الدوائر االنتخابية"
. إن أحد أهداف هذا االستطالع، هو حماولة التنبؤ بأمناط التصويت لدى الفلسطينيني يف حالة إجراء انتخابات دميقراطية

شخصا ممن تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك كعينة عشوائية  4551ولذلك فقد مت مقابلة 
 . مقابلة يف الضفة 969لة يف القطاع و مقاب 546وقد مت إجراء . للبحث

وذلك باالعتماد على حجم وتوزيع الكثافة " دوائر انتخابية"ومن أجل أغراض هذا البحث، فقد مت تقسيم قطاع غزة إىل سبعة 
 :وهذه الدوائر هي. السكانية

 عدد االستمارات *عدد السكان  المناطق الدائرة

بيت حانون، قرية بني الهيا، مشروع بيت الهيا، خميم  األوىل
 النزلة/جباليا، جباليا

414.141 404 

 38 10.000 الشاطئ، الشيخ رضوان، النصر الثانية

 30 440.000 ، الصربة، الدرج(مشال، جنوب)الرمال  الثالثة



 31 400.000 التفاح، الزيتون، الشجاعية الرابعة

 31 446.600 الربيج، املغازي، النصريات، الزوايدة اخلامسة

 30 401.141 (خميم ومدينة)خان يونس  السادسة

رفح، القرارة، بين سهيال، خزاعة، عبسان الكبرية،  السابعة
 عبسان الصغرية

483.816 400 

 643   جممــــــــوع االستمارات  

 :التقديرات السكانية تعتمد على اإلحصائيات املنشورة يف املصادر الثالثة التالية* 
 , Dr. Ziad Abdeen، 4991الصادر عن مركز التخطيط واألحباث، " الكتاب السكاين الفلسطيين"حسن أو لبده . زياد عابدين ود. د-

Dr. Hasan Abu-Libdeh - "Palestinian Population Handbook" 

. 4991النروجيية، " فافو"الصادر عن مؤسسة " اجملتمع الفلسطيين يف غزة، الضفة الغربية والقدس العربية"ريان هايربغ وغيري أوفنسني ما -
Marianne Heiberg , Geir Ovensen - "Palestinian Society in Gaza, West Bank , Arab 

Jerusalem: A Survey of Living Conditions. Jerusalem FAFO, 1993" 

 .4991الصادر عن مركز اإلحصاء اإلسرائيلي، " الكتاب اإلحصائي اإلسرائيلي" -
Statistical Abstract of Israel, Central Bureau of Statistics, 1993. 

كون على ومن الواضح أن باحثي املركز يدركون أنه ليس من الضروري إذا ما مت إجراء االنتخابات يف املستقبل القريب، أن ت
وكذلك فإننا ندرك أن الطريقة اليت استخدمناها يف تقسيم الدوائر ليست هي الطريقة الوحيدة اليت ". الدوائر االنتخابية"أساس 

 .ولكننا نعتقد بأهنا طريقة مقبولة للتعبري عن حجم التعاطفات السياسية يف قطاع غزة ودوائره املختلفة. ميكن استخدامها

 الضفة الغربية
أما يف الوقت احلايل فقد مت إجراء املقابالت . باحثو املركز يف استطالعاهتم املقبلة بتقسيم الضفة الغربية إىل دوائر انتخابية سيقوم

 .حمافظة/يف املدن الرئيسية لتشمل سكان القرى واملخيمات يف كل لواء

 عدد االستمارات المنطقة عدد االستمارات المنطقة

 416 نابلس 401 القدس

 84 أرحيا 463 اخلليل

 483 طولكرم 13 بيت حلم



 486 جنني 411 رام اهلل

ولذلك، . إن النتائج اليت مت استخالصها من املعلومات اليت جرى مجعها تظهر بصورة واضحة ألمناط التصويت يف هذه املناطق
ويستطيع . فإن باستطاعتنا تزويد القارئ بنتائج التعاطفات السياسية يف املناطق املختلفة، كما هو ظاهر يف املالحق املرفقة

والدراسات الفلسطينية، وذلك للحصول على نتائج أمناط التصويت يف أي من هذه املناطق  املهتمون االتصال مبركز البحوث
 .وغري ذلك من املعلومات( خميم-بلدة/قرية-مدينة)وعالقتها مبكان السكن 

 (كنسبة من اجملموع)توزيع العينة 

 النسبة مكان السكن النسبة التوزيع الجغرافي

مبا فيها )الضفة الغربية 
 (القدس العربية

 11.1 من سكان املدن 64.1

 88.1 والبلديات/ من سكان القرى 83.1 قطاع غزة

 24.2 من سكان املخيمات    

 النسبة الجنس النسبة الحالة الشخصية

 64 من الذكور 81.2 أعزب

 81 من اإلناث 11.2 متزوج

     4.6 مطلق أو أرمل

 النسبة التحصيل العلمي النسبة الفئات العمرية

 24.1 لغاية املرحلة اإللزامية 84.6 21 - 43

 82.6 توجيهي 80.1 84 - 21

سنتني بعد )معهد  43.6 83 - 82
 (التوجيهي

41.6 



 28.1 (جامعي)بكالوريوس  40.1 11 - 81

 2.1 ماجستري فما فوق 1.1 12 - 16

     1.1 فما فوق 61من عمر 

 النسبة العمل  النسبة العمل 

 40.3 طالب 1.3 عمال

 1.2 جتار 42.1 ربات بيوت

 4.1 مزارعون 0.3 متقاعدون

 44.6 حرفيون 23.1 موظفون

 1.3 عاطلون عن العمل 1.8 متخصصون

     النسبة وضع اإلقامة

     18.3 الجىء

     16.2 غري الجىء

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

 مالحظات 
لقد كان للظروف احمليطة هبذا االستطالع أثر واضح يف نتائجه وخصوصا فيما يتعلق باملوقف من املفاوضات والتعاطف 

 :السياسي، وميكن إمجال هذه الظروف باآليت
اإلسرائيلية كانت وما زالت يف تراجع مستمر، ويتمثل هذا -لقة باملفاوضات واالتفاقات الفلسطينيةإن الظروف السياسية املتع. 4

وكذلك فإن التأييد الكبري التفاق إعالن املبادئ عند توقيعه . يف تعثر املفاوضات والتعنت اإلسرائيلي حول قضايا احلدود واملعابر
وح الصورة لدى البعض وبسبب عدم إحراز أي تقدم يف تطبيق االتفاق سرعان ما بدأ بالرتاجع، وانتشر اإلحباط بسبب وض

وولد . وعلى العكس، فإن السلطات اإلسرائيلية كثفت محالت القمع ضد الفلسطينيني. على أرض الواقع لدى البعض اآلخر
والتأثري على جمريات  هذا مجيعه تساؤالت حول قدرة املفاوض الفلسطيين يف إقناع اإلسرائيليني بوجهة النظر الفلسطينية

 .األحداث



لقد كان لألحداث العنيفة اليت شهدهتا الضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة اليت مت فيها إجراء االستطالع أثر يف تكريس . 2
 وقد أدى استشهاد أربعة فلسطينيني يف مدينة اخلليل إىل حزن وغضب عم. التشكك يف النوايا اإلسرائيلية حول عملية السالم

وانعكس هذا سلبا على تأييد الفلسطينيني ملنظمة التحرير الفلسطينية واليت ما زالت حسب رأي الكثريين . الشارع الفلسطيين
 .منهم غري قادرة على رفع املعاناة عنهم

ون إن العنف الداخلي وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي أصبحت من املشاكل الرئيسة اليت يعاين منها الفلسطيني. 1
، حيث أن انتشار األسلحة واستخدامها أو التهديد باستخدامها أدى إىل شعور عام بعدم األمان (وخصوصا يف قطاع غزة)

ويعتقد الكثري من الفلسطينيني بأن مسؤولية هذا الوضع، سواء من ناحية حدوثه أو . وخيبة األمل من حتسن األوضاع املستقبلية
وقد أدى هذا مجيعه إىل قدر من االمتعاض . لسياسية املتواجدة على الساحة الفلسطينيةإيقافه، تقع على عاتق التنظيمات ا

 .اليت تؤدي إىل صراعات مدمرة يف الشارع الفلسطيين" الفئوية"والتخوف من 

إىل العصبية وإذا ما أخذنا كل هذه املعطيات بعني االعتبار، فإنه ينبغي أن ننظر لنتائج االستطالع مبوضوعية ودقة بدون اللجوء 
 :وميكن تلخيص هذه النتائج كما يلي. السياسية

 النتائج
 انقسام الفلسطينيين حول استمرار المفاوضات: أوال

%( 19.6)تؤيد استمرار املفاوضات بني منظمة التحرير وإسرائيل، إال أن أقلية كبرية %( 65.9)مع أن غالبية من الفلسطينيني 
من ذلك عند استطالع " غري متأكدين"من الفلسطينيني صرحوا بأهنم % 9.1كذلك فإن و . تعارض االستمرار يف املفاوضات

أكرب منه يف %( 16.6)وينبغي اإلشارة إىل أن حجم املعارضة الستمرار املفاوضات يف قطاع غزة . آرائهم حول هذا املوضوع
. عارضة للمفاوضات يف قطاع غزةويعود ذلك بشكل أساسي إىل تواجد أكرب للمجموعات امل%(. 15.1)الضفة الغربية 

، وهناك القليل من "الرافضني"أو " املوافقني"وكذلك إىل انتشار ظاهرة االستقطاب يف القطاع، حيث أن الغالبية العظمى هم من 
يث وليس من الغريب أن يكون حجم املعارضة الستمرار املفاوضات يف القطاع أكرب منه يف الضفة الغربية، ح". غري املتـأكدين"

أن التوقعات من اتفاق إعالن املبادئ يف القطاع هي أعلى بكثري منها يف الضفة الغربية، فقد كان من املفروض أن يبدأ 
، وبعد شهر من ذلك التاريخ ال يوجد أي دليل على تطبيق 61/61/6991االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع بتاريخ 

فإن العنف املوجه من اجليش اإلسرائيلي مل يتوقف وزادت األوضاع االقتصادية  وعلى العكس،. اإلسرائيلية-االتفاقات الفلسطينية
 .والسياسية تعقيدا يف القطاع

من ناحية، واملوقف من استمرار املفاوضات من ناحية " التحصيل العلمي"و " مكان السكن"وجند أيضا أن هناك عالقة بني 
هم األكثر معارضة الستمرار املفاوضات، حيث أن نسبة املعارضني  وتشري نتائج االستطالع إىل أن سكان املخيمات. أخرى

. فقط% 11.6باملقارنة مع القرى حيث تصل نسبة املعارضة الستمرار املفاوضات %( 15)لذلك تساوي نسبة املؤيدين 
تمرار املفاوضات بني التحصيل العلمي وتأييد اس( إىل حد كبري)وكذلك، فإن نتائج االستطالع تظهر أن هناك عالقة عكسية 

وجند أقل نسبة %(. 11.1)بني خرجيي املعاهد املتوسطة أكرب من نسبة املوافقة %( 11.1)حيث جند أن نسبة الرفض 
وهذه النسبة مساوية %(. 29.9)معارضة الستمرار املفاوضات ما بني اجملموعة اليت يقل حتصيلها العلمي عن املرحلة اإللزامية 

 %(.15.5)لدراسات العليا لتلك املوجودة عند ذوي ا



ومن اجلدير ذكره هنا أن املوقف من استمرار املفاوضات ال يعين بالضرورة املوافقة أو املعارضة التفاق إعالن املبادئ، حيث أن 
، وكذلك فإن املوقف من %14أشار إىل أن نسبة املؤيدين لالتفاق تقل لتصل إىل ( شهر كانون أول)استطالعنا السابق 

 (.كما يتبني الحقا يف هذا التحليل)ال يرتبط بالضرورة باالنتماء السياسي  املفاوضات

 ف واألردن.ت.شعور عام بالحاجة لتوثيق التعاون والتنسيق بين م: ثانيا
ف واألردن يف الشؤون .ت.من الفلسطينيني إىل أن هناك حاجة للمزيد من التعاون والتنسيق الوثيق بني م% 51.1أشار 

% 41.1أشاروا إىل عدم احلاجة ملثل هذا التنسيق، وأبدى % 22.1وباملقابل، فإن . تصادية يف هذه املرحلةالسياسية واالق
وقد يفسر املوقف املؤيد ملثل هذا التنسيق بشعور عام بني الفلسطينيني بعدم فعالية الفريق . عدم تأكدهم من هذا املوضوع

أثر يف  4/4/4991وقد يكون خلطاب امللك حسني املتلفز بتاريخ . ىالفلسطيين املفاوض وحاجته لدعم من أطراف عربية أخر 
وقد تشكل هذه النتائج مؤشرا لرؤيا فلسطينية مستقبلية تتوثق فيها . نفوس الفلسطينيني من حيث العالقة املتميزة مع األردن

نيني ملزيد من التعاون والتنسيق بني ومن اجلدير بالذكر هنا أن تأييد الفلسطي. العالقات مع األردن والدول العربية بشكل عام
أردنية، فقد اتضح لدينا يف استطالع أجراه مركز -منظمة التحرير الفلسطينية واألردن ال يعين املوافقة على كونفدرالية فلسطينية

بينما %( 25.1)أردين مل يتجاوز -بأن تأييد الفلسطينيني لقيام احتاد كونفدرايل فلسطيين( 4991كانون أول   42)البحوث يف 
 .قيام كيان فلسطيين مستقل( 62.6)أيدت أغلبية واضحة 

 الوقت غير مناسب إلنهاء المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل: ثالثا
بأهنم مع إهناء % 41.6بينما صرح . من الفلسطينيني بأهنم ضد إهناء املقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل% 12.6صرح 

أوضحوا بأهنم رغم موافقتهم املبدئية على إهناء املقاطعة % 11ن اجملموعة األكرب، واليت يصل حجمها إىل ولك. املقاطعة حاليا
إال أن الوقت احلايل غري مناسب لذلك، وجيب تأجيل اختاذ قرار هبذا الشأن حىت تتوضح العملية السياسية ونتائج املفاوضات 

للسالم الدائم ( أيديولوجي)واقف املؤيدين إلهناء املقاطعة كمؤشر لقبول مبدئي ومن املمكن النظر إىل م. اإلسرائيلية-الفلسطينية
 .يأخذ بعني االعتبار العملية السياسية احلالية واملتطلبات االقتصادية يف املنطقة( براغمايت)مع إسرائيل، وإىل أنه موقف عملي 

 نيين لمناصب مهمةالكفاءة العلمية والتخصص المعيار األهم عند اختيار فلسطي: رابعا
كان من الواضح أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني تنظر إىل الكفاءة العلمية والتخصص كأهم املعايري عند اختيار أشخاص 

. من الفلسطينيني% 66.4حيث أن الكفاءة والتخصص كان االختيار األول لـ . ملناصب مهمة يف املؤسسات الفلسطينية
وكذلك %(. 45.1" )التدين"أو %( 46.6" )الدور يف النضال الوطين"ني إىل أن العامل األهم هو وأشار أقلية من الفلسطيني

فإن الفلسطينيني صرحوا وبوضوح ال يرتك جماال للشك بأن الوقت قد حان لتجاوز االنتماء احلزيب والفئوية عند اختيار 
 .حلزيبأعطوا أمهية لالنتماء ا% 1.1األشخاص ملناصب حكومية مهمة، حيث أن 

حيث جند أن الرتكيز على الكفاءة يف القطاع . ونالحظ فروقا واضحة بني الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة هلذا املوضوع
أقل منه يف الضفة %( 4.6)والرتكيز على االنتماء احلزيب يف القطاع %( 61.6)كان أعلى منه يف الضفة الغربية %( 56.1)

يف ذلك إىل أن النقاش يف موضوع تعيني رئيس لبلدية غزة ولقيادة حركة فتح ما زال حمتدما،  وقد يعود السبب%(. 5.5)الغربية 
حيث أن هناك مؤشرات إىل عدم قناعة الكثريين بالطريقة اليت متت فيها هذه التعيينات أو بالتعيينات نفسها، وظهر هذا جليا يف 



 .من قيادات القطاع جمموعة من االستقاالت املقدمة لقيادة املنظمة من قبل عدد
 

 ف.ت.في م" القيادة الجماعية"اتفاق الفلسطينيين حول مبدأ : خامسا
وكذلك، فإن . من الفلسطينيني تأييدهم للدعوات اليت تنادي بالقيادة اجلماعية يف منظمة التحرير الفلسطينية% 55.1أبدى 
وباملقابل فإن أقلية من الفلسطينيني . ري مناسب هلاصرحوا بأهنم يؤيدون هذه الدعوات ولكنهم يعتقدون بأن الوقت غ% 24.1

 .عارضت مبدأ القيادة اجلماعية يف منظمة التحرير%( 44.9)
. يؤيدون القيادة اجلماعية( من مؤيدي حركة فتح% 52.1مبا فيهم )وقد أظهر االستطالع أن غالبية كبرية من مجيع الفصائل 

وحزب الشعب %( 65.5)واجلبهة الدميقراطية %( 62.4)الصغرية مثل فدا  ويزيد التأييد بني مؤيدي اجملموعات السياسية
(19.6.)% 

ويبدو أنه ليس هناك خالف بني الفلسطينيني حول مفهوم القيادة اجلماعية كمبدأ، والذي يبدو أن الغالبية ترى فيه دعوة ملزيد 
 .خدامها للوصول إىل تطبيق هلذا املفهوممن الدميقراطية الفلسطينية، وقد يكون اخلالف حول اآللية اليت ميكن است

أقلية كبيرة تؤيد جهود التنسيق بين المجموعات العشرة المعارضة ولكنها ال تتوقع أن تكون قادرة على إيقاف : سادسا
 تطبيق االتفاق

-تفاق الفلسطيينمن الفلسطينيني بأهنم يؤيدون جهود التنسيق اجلارية حاليا بني اجملموعات العشرة املعارضة لال% 15.1صرح 
 .بأهنم ال يؤيدون مثل هذه اجلهود% 19.2اإلسرائيلي، بينما صرح 

وميكن أن نعزو التأييد الكبري جلهود التنسيق هذه على أهنا مزيج من التأييد السياسي جملموعات املعارضة والرغبة من قبل كثري من 
ورمبا يأمل املؤيدون هلذا التنسيق بأنه . ينية سياسية فعالةيف رؤية معارضة فلسط( وخصوصا املستقلني واآلخرين)الفلسطينيني 

سيكون إشارة للتأكيد على اجلانب الالعنفي للعالقة بني املعارضني واملؤيدين حيث أن مجيع األطراف تدعو إىل نبذ العنف 
تظهر أن غالبية الفلسطينيني وبرغم وجود أقلية كبرية تؤيد هذه اجلهود، إال أن نتائج االستطالع . الداخلي بني الفلسطينيني

من الفلسطينيني فقط باعتقادهم بأن هذه % 46.6يعتقدون بأن هذه اجلهود لن تثمر يف إيقاف تطبيق االتفاق حيث صرح 
. من الفلسطينيني بأن قوى املعارضة لن تستطيع إيقاف تطبيق االتفاق% 16.6اجلهود ستمنع تطبيق االتفاق، يف حني اعتقد 

 :لشعور إىل العوامل التاليةوقد يعود هذا ا
إن الظروف املوضوعية احمليطة باالتفاق تدعو الكثريين لالعتقاد بأن إسرائيل واملنظمة، وبدعم من دول العامل وخصوصا ( 4)

وكذلك، فإن احلديث الدائر حول دور سوريا يف جناح عملية السالم يف . الوالياتاملتحدة، سيكون باستطاعتها تطبيق االتفاق
 .طقة سيكون له أثر واضح يف عدم قدرة املعارضة على إيقاف تطبيق االتفاقاملن
هناك شكوك لدى الكثري من الفلسطينيني حول طبيعة التحالف بني اجملموعات العشرة املعارضة حيث أن اتفاقها املرحلي ( 2)

مد، وخصوصا إذا ما أخذنا بعني االعتبار اإلسرائيلي ال يعين بالضرورة حتالفا طويل األ-واملتمثل مبعارضة االتفاق الفلسطيين
ويظهر التشكك حول هذا التحالف واضحا إذا ما نظرنا إىل . االختالفات األيديولوجية الواضحة بني فصائل هذا التحالف

من مؤيدي محاس و % 11.1فقد صرح . موقف مؤيدي املعارضة الفلسطينية من قدرة اجملموعات العشرة على إفشال االتفاق
من مؤيدي اجلبهة الشعبية بأن % 19.6من مؤيدي اجلهاد اإلسالمي و % 14.1من مؤيدي اجلبهة الدميقراطية و  16.1%

 .اجملموعات املعارضة ستستطيع وقف تطبيق االتفاق، بينما صرح الباقون بأهنم ال يعتقدون ذلك أو بأهنم غري متأكدين



 غالبية الفلسطينيين سيشاركون في االنتخابات: سابعا
من الفلسطينيني بأهنم سيشاركون يف االنتخابات السياسية العامة النتخاب جملس فلسطيين للحكومة الذاتية % 51.9رح ص

 .اإلسرائيلي-وذلك حسب اتفاق إعالن املبادئ الفلسطيين 41/1/4991االنتقالية، واليت من املفروض أن جتري بتاريخ 

 التعاطف السياسي: ثامنا
. االستطالع املتعلقة بالتعاطف السياسي حبذر وبتمعن، بعيدا عن االستنتاجات املتسرعة والتعميمات ينبغي النظر إىل نتائج

فنتائج هذا االستطالع تشكل مؤشرا مهما حلجم التعاطفات السياسية يف الشارع الفلسطيين، ولكنها يف نفس الوقت متأثرة 
وهنا جيب التأكيد على جمموعة من النقاط . ة الغربية وقطاع غزةبطبيعة األحداث السياسية العامة والظروف املباشرة يف الضف

 :هي

هناك ميل لدى الفلسطينيني للربط بني جمريات العملية السياسية احلالية واملوقف من حركة فتح، كربى اجملموعات يف  .4
 يتوخاها الفلسطينيون وتشري املعطيات إىل أن املفاوضات السلمية ال تتحرك بالسرعة اليت. منظمة التحرير الفلسطينية

وهذا بدوره يؤثر على تعاطف الفلسطينيني مع حركة . اإلسرائيلي-وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق االتفاق الفلسطيين
  .فتح والتنظيمات األخرى

إن غياب السلطة والقانون وارتفاع معدالت العنف أدت بالكثريين لإلحباط واليأس من العملية السياسية برمتها وعدم  .2
    .كرتاث بالفئوية وامليل بشكل أكرب إىل االستقالليةاال 

إن النقاش احلايل الدائر داخل حركة فتح فيما يتعلق باملستقبل السياسي للحركة والتعيينات واالستقاالت ومسائل  .1
اإلصالح والدميقراطية كان هلا أثر سليب يف انطباعات الفلسطينيني حول احلركة، حيث شعر الكثريون بوجود 

 ".البيت الفتحاوي"سامات داخلية وبأن هناك حاجة إىل ترتيب انق
يف حماولة من باحثي املركز للتعرف على طبيعة التوجهات السياسية لفئة املستقلني، مت صياغة االختيارات املعطاة  .1

: جابات األصليةفقد مت إضافة االختيارات التالية لإل. لإلجابة على السؤال املتعلق بالتعاطف السياسي بطريقة جديدة
وقد أظهر االستطالع أن حجم ". تنظيمات أخرى"و " ال أحد"و " مستقلون وطنيون"و " مستقلون إسالميون"

وقد كان من الواضح أن إضافة هذه االختيارات قد هيأ الفرصة %. 12يصل إىل " اجملموعات"التعاطف مع هذه 
 .وطنيني أو بأهنم لن ينتخبوا أحدا لبعض املتعاطفني مع فتح على أن يعرفوا أنفسهم كمستقلني

 :وإذا ما أخذنا كل هذا بعني االعتبار ونظرنا إىل نتائج االستطالع املتعلقة بالتعاطف السياسي، فإننا جند ما يلي .6
% 11.9الع وصلت إىل إن هناك تراجعا يف تأييد حركة فتح يف الضفة والقطاع حيث أن نسبة املؤيدين هلا يف هذا االستط -أ .1

وبشكل عام، فإننا ال جند فروقا بني الضفة والقطاع (. 4991كانون أول   42)يف االستطالع السابق % 12.2باملقارنة مع 
وينبغي اإلشارة إىل أن اخنفاض التأييد حلركة فتح ال يعين ارتفاعا يف التأييد حلركات املعارضة، حيث يظهر . من هذه الناحية
ولكن، وكما أشرنا سابقا، فإن هذا االخنفاض شكل زيادة يف حجم فئات املستقلني، . تا يف تأييد هذه احلركاتاالستطالع ثبا

يبني االستطالع أيضا أن . وخصوصا املستقلني الوطنيني، والذين نعتقد بأن مواقفهم تقرتب من مواقف القوى املؤيدة لالتفاق
 .حيث تتواجدان بشكل أكرب يف قطاع غزة% 6.1عبية وللجبهة الش% 41.1نسبة التأييد حلركة محاس هي 

اإلسرائيلي ومع معارضيه، فإننا جند أن حتالفا بني فتح وحزب -وإذا ما نظرنا إىل نسبة التعاطف مع مؤيدي االتفاق الفلسطيين



أن حتالف حيث . الشعب يتفوق على حتالف يضم كل من حركة محاس واجلهاد اإلسالمي واجلبهتني الشعبية والدميقراطية
(. نقاط 45بفارق يزيد عن % )26.6وجيتذب حتالف املعارضني . من املشاركني يف االستطالع% 19.2املؤيدين جيتذب 

أما يف قطاع . للمعارضني% 26.1مقابل % 19.1وجند أن الفارق يزيد يف الضفة الغربية حيث أن حتالف املؤيدين يصل إىل 
كما جند أن نسبة تواجد (. نقاط 1بفارق أقل من )للمعارضني % 11.1مقابل % 16.2غزة فإن حتالف املؤيدين حيظى بـ 

فقط لتحالف املؤيدين، أما يف الضفة فإن نسبتهم % 2.4فدا وحزب الشعب يف قطاع غزة قليلة جدا، حيث أهنما يضيفان 
 %.1.1أعلى بقليل وتصل إىل 

اإلشارة إىل أن قوى املعارضة تتمتع بأغلبية واضحة تصل إىل لكن الصورة تبدو خمتلفة بالنسبة للطالب اجلامعيني، إذ ينبغي 
وأن هذا التأييد للمعارضة يرتفع يف قطاع غزة ليصل إىل ( 21-46)بني الطالب اجلامعيني من الفئة العمرية % 16.6
ئة العمرية أنظر جدول االجتاهات السياسية للجامعيني من الف% )11.9بينما ينخفض التأييد لفتح وحلفائها إىل % 11.9

46-21.) 
كبرية يف الشارع الفلسطيين يصل حجم " جمموعة"يشكلون " غري ذلك"ومما ال شك فيه أن املستقلني والذين لن ينتخبوا أحدا و 

% 44.6و " مستقلون إسالميون"بأهنم % 1.6وتفوق نسبة املتعاطفني مع اجملموعات املعارضة، فقد صرح % 12تأييدها إىل 
وجند أن جمموع هذه . بأهنم لن ينتخبوا أحدا% 4414بأهنم يؤيدون تنظيمات أخرى و % 1.1و " نيونمستقلون وط"بأهنم 

 %(.21.1)عنها يف القطاع %( 11.6)تزيد يف الضفة " العائمة"األصوات املستقلة و 
والتنظيمات األخرى  ومع صعوبة حتديد توجهات هذه اجملموعات، إال أن نتائج االستطالع تبني أن مؤيدي املستقلني الوطنيني

والذين صرحوا بأهنم لن ينتخبوا " املستقلني اإلسالميني"مييلون إىل املواقف املؤيدة للعملية السياسية احلالية، بينما متيل مواقف 
 .أحدا إىل مواقف املعارضة

الدوائر ) مجيع املناطق بالرغم من الرتاجع الظاهر يف شعبية حركة فتح، إال أهنا ما زالت أقوى التنظيمات السياسية يف -ب
أو نسبة التأييد لتحالف ما بينها وبني فدا )أما إذا ما قارنا نسبة التأييد حلركة فتح . من ناحية التعاطف السياسي( االنتخابية

فإن ( حركة محاس، اجلبهتني الشعبية والدميقراطية، واجلهاد اإلسالمي)مع نسبة التأييد لتحالف الفئات املعارضة ( وحزب الشعب
الصورة تصبح أكثر تعقيدا وتربهن على أن حماولة التعرف على اخلارطة السياسية التفصيلية للمجتمع الفلسطيين تشابه إىل حد  

وبالرغم من ذلك فإننا نعتقد أن النتائج املرفقة . كبري السري على رمال متحركة حيث أن للظروف السياسية يف تغري مستمر
. ية تظهر بدرجة معقولة حجم التعاطفات السياسية يف اجملتمع الفلسطيين يف الفرتة السياسية احلاليةواملتعلقة بالدوائر االنتخاب

 :وميكن تلخيص النتائج كما يلي
 الضفة الغربية .7

وتظهر النتائج أنه ليس هناك % 16.2إن أعلى نسبة لتأييد حركة فتح موجودة يف هذه املنطقة وتصل إىل : منطقة نابلس
فلو جرت االنتخابات يف يوم االستطالع فإن . من فئات املعارضة حلركة فتح أو لتحالفها مع فدا وحزب الشعبمنافسة كبرية 

 %.11ويشكل املستقلون وغريهم . لتحالف املعارضة% 45.9مقابل % 65.1حتالف فتح حيصل على 
وإذا ما قارنا . من السكان% 11.6يد يظهر من النتائج أن حركة فتح هي األقوى يف املنطقة وحتوز على تأي: منطقة طولكرم

 .فنجد أن فتح تستطيع وحدها أن تفوز باالنتخابات%( 24.1)هذا بنسبة التأييد للمعارضة 
من املشاركني يف % 14.2يظهر االستطالع بأن فتح تفوز يف انتخابات سياسية عامة يف املنطقة حيث صرح : منطقة جنين



 %. 25.1ملقابل فإن التأييد لتحالف احلركات املعارضة يصل إىل االستطالع بأهنم مؤيدون حلركة فتح وبا
ضمن الظروف السياسية احلالية واملتعلقة بالعملية السلمية فإنه ليس من املستغرب أن تفوز حركة فتح بتأييد : منطقة أريحا

 .%26.1بينما أيد املعارضة . من سكاهنا بأهنم يؤيدون فتح% 16.2سكان هذه املنطقة، حيث صرح 
إال أن جمموعات املعارضة تظهر %( 15.1)بالرغم من أن حركة فتح حازت على أعلى التأييد يف املنطقة : منطقة رام اهلل

وهذه هي إحدى املناطق اليت سيلعب املستقلون واآلخرون دورا رئيسا %. 21.1منافسة غري قليلة حيث تصل نسبة تأييدها إىل 
 .من الذين مت استطالع آرائهم%( 14.2)يشكلون اجملموعة األكرب يف حتديد اجتاه االنتخابات حيث أهنم 

وتظهر %(. 21.5)تواجه حركة فتح أكرب التحديات يف منطقة اخلليل، حيث حصلت على أقل تأييد هلا : منطقة الخليل
كافيا للفوز هبذه   فإن حتالفا بني حركة محاس واجلهاد اإلسالمي سيكون 45/4/4991النتائج بأنه لو متت االنتخابات يف يوم 

وكذلك، فإن حتالف اجملموعات املعارضة سيكون بإمكانه الفوز . من األصوات% 26.6االنتخابات حيث سيحصلون على 
وال شك بأن الظروف اليت واجهتها منطقة اخلليل يف تلك الفرتة %. 14إىل % 11.2على حتالف اجملموعات املؤيدة بنسبة 

نيني أعضاء يف حركة محاس على أيدي سلطات االحتالل واخلالفات الدائرة داخل حركة فتح واملتمثلة باستشهاد أربعة فلسطي
ونود أن ننوه هنا إىل أن نسبة املستقلني الوطنيني يف عينة هذه . واملتمثلة يف عدد من االستقاالت كان هلا أثر يف هذه النتائج

 %.45.2، كما أن نسبة املستقلني اإلسالميني هي %41.1املنطقة هي 
فكما هو ظاهر . يبدو أن لألحداث يف منطقة اخلليل أثرا يف اخنفاض التأييد حلركة فتح يف منطقة بيت حلم: منطقة بيت لحم

وجند أن هناك تقاربا يف نسبة التعاطف . من املشاركني يف االستطالع هم من مؤيدي فتح% 26.5من نتائج االستطالع فإن 
وهنا أيضا يكون دور املستقلني واآلخرين حامسا يف أي %(. 15.1)واملعارضني له  %(19.6)مع حتالف املؤيدين لالتفاق 

 %.21.6انتخابات حيث تصل نسبتهم إىل 
وهي أكرب نسبة لتأييد %. 15.2يظهر االستطالع أن جمموع املستقلني واآلخرين يف هذه املنطقة يصل إىل : منطقة القدس

وبذلك تفوز على جمموعات املعارضة واليت يصل تأييدها إىل % 12.1فتح إىل وتصل نسبة التأييد حلركة ". اجملموعة"هذه 
قد أشار إىل  4991وباملقابل فإن استطالعا سابقا كان قد أجراه مركز البحوث والدراسات يف شهر تشرين ثاين %. 41.1

 %.42.4س وحدها إىل ووصلت نسبة تأييد محا% 22.6حيث وصل جمموعهم إىل . تواجد أكرب للمعارضة يف هذه املنطقة
 قطاع غزة .6

 (بيت حانون، قرية ومشروع بيت الهيا، مخيم جباليا، النزله: شمال القطاع)الدائرة األولى 
من األصوات بينما حصلت املعارضة على % 15.1فتح تفوز على املعارضة يف هذه الدائرة بفارق قليل، فقد حصلت فتح على 

من عينة هذه % 14.1ييد وخصوصا إذاما عرفنا أن املستقلني واآلخرين يشكلون وال شك أن هناك تقاربا يف التأ%. 14.1
 .الدائرة

 
 (مخيم الشاطئ، الشيخ رضوان، النصر: غرب مدينة غزة)الدائرة الثانية 

من % 15.6تتقدم املعارضة على حركة فتح يف هذه املنطقة، حيث أن حتالف محاس مع اجلبهتني واجلهاد اإلسالمي حاز على 
ولكن إذا ما قارنا تأييد اجملموعات املؤيدة بالتأييد لتحالف اجملموعات املعارضة، فإن  . حلركة فتح% 26.9صوات مقابل األ

 .ويربز هنا أيضا الدور االنتخايب احلاسم للمستقلني واآلخرين". التعادل"من األصوات أي % 15.6كالمها حيصل على 



 
 (الصبرة، الدرج الرمال،: شمال مدينة غزة)الدائرة الثالثة 

% 11.1هناك تقاربا يف نسبة التأييد للفئات املعارضة والفئات املؤيدة، حيث أن حتالف فتح وفدا وحزب الشعب حيصل على 
ونالحظ هنا ارتفاع نسبة التأييد حلركة فتح حيث تصل إىل %. 11من األصوات، بينما حيصل حتالف املعارضني على 

 %.24.6هرا حلركة محاس يصل إىل وكذلك فإن هناك تواجدا ظا% 14.6
 

 (التفاح، الزيتون، الشجاعية: شرق مدينة غزة)الدائرة الرابعة 
نالحظ هنا ميال كبريا إلعالن االستقاللية ولعدم الرغبة يف التصويت أو االنتماء ألي من التنظيمات املذكورة يف االستطالع، 

% 25مقابل % 15.1التأييد حلركة فتح يصل إىل  وجند أيضا أن%. 15.1حيث تصل نسبة هؤالء األشخاص إىل 
 .للمجموعات املعارضة لالتفاق

 
 (البريج، المغازي، النصيرات، الزوايدة، دير البلح: وسط القطاع)الدائرة الخامسة 

هم مع من املشاركني يف االستطالع أظهروا تعاطف% 11.1يظهر االستطالع فارقا كبريا بني نسبة املعارضني واملؤيدين حيث أن 
مع % 14.6أظهروا تعاطفا مع حركة فتح و % 14، وباملقابل فإن (منهم من مؤيدي حركة محاس% 21)جمموعات املعارضة 

 .حتالف يضم فتح وفدا وحزب الشعب
 

 (مخيم ومدينة خانيونس: خانيونس)الدائرة السادسة 
% 15.1مقابل % 12.6تبني النتائج أن حركة فتح حتظى بأعلى نسب التأييد يف هذه الدائرة حيث وصل تأييدها إىل 

تزيد قليال عن %( 6)للمجموعات املعارضة وجند هنا، وعلى عكس مجيع الدوائر األخرى، فإن نسبة املستقلني اإلسالميني 
 %(.1.6)نسبة املستقلني الوطنيني 

 
 (رفح، القراره، بني سهيال، خزاعه، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة: جنوب القطاع)ة الدائرة السابع

، بينما حيصل حتالف %11تظهر النتائج أن التأييد حلركة فتح يف هذه الدائرة هو أعلى ما يكون بني دوائر غزة، حيث يصل إىل 
 .من األصوات% 15اجملموعات املعارضة على 

 
 خـاتمة

، فإنه سيكون باستطاعة حركة فتح الفوز على حتالف 45/4/4991ج أنه إذا ما متت االنتخابات بتاريخ وهكذا فإننا نستنت
جمموعات املعارضةيف مناطق نابلس وأرحيا وجنني والقدس وطولكرم، وستواجه صعوبات يف مناطق رام اهلل وبيت حلم، وستشكل 

أما يف قطاع غزة فإن الصورة خمتلفة ومن . فوز يف هذه املنطقةاخلليل أكرب التحديات حلركة فتح، حيث أن حتالف املعارضة ي
كما جند أن فتح تتقدم على حتالف املعارضني يف ". الدوائر االنتخابية"الصعب حتديد النتائج النهائية النتخابات قائمة على 

مشال مدينة )والدائرة الثالثة ( القطاعمشال )وتواجه صعوبات غري قليلة يف الدائرة األوىل ( خانيونس وجنوب القطاع)دائرتني فقط 



، ويتقدم حتالف املعارضة على حركة (التفاح، الزيتون، الشجاعية: شرق مدينة غزة)والدائرة الرابعة ( الرمال، الصربه، الدرج: غزة
ويظهر بأن (. عوسط القطا )والدائرة اخلامسة ( خميم الشاطئ، الشيخ رضوان، النصر: غرب مدينة غزة)فتح يف الدائرة الثانية 

الدور احلاسم يف أي انتخابات جتري يف هذه الدوائر سيكون للمستقلني ولألشخاص الذين مل يعلنوا اننتماءا سياسيا حمددا 
 (.األصوات العائمة)

وبشكل عام فإن اخلارطة السياسية الفلسطينية من ناحية التعاطف السياسي ما زالت تتشكل وقد تتغري تبعا للظروف السياسية 
ويزيد يف تعقيد اخلارطة السياسية أن . وخصوصا فيما يتعلق بنتائج املفاوضات وتأثريها على األوضاع العامة يف املناطق احملتلة

هناك ميال من قبل كثري من الفلسطينيني لالستقاللية وعدم االكرتاث بالفئوية حيث يظهر االستطالع أن هناك تقسيما ثالثيا 
ومعارضي االتفاق، ( فتح بشكل أساسي)مؤيدي االتفاق : ويتكون هذا التقسيم من. ينيةلالجتاهات السياسية الفلسط

 .ويبدو هذا التقسيم بشكل أوضح يف معظم الدوائر االنتخابية يف قطاع غزة. واملستقلني واآلخرين
اضي احملتلة، ومن الطبيعي أن ومما ال شك فيه بأن نتائج هذا االستطالع تشكل مؤشرا قويا للخارطة السياسية الفلسطينية يف األر 

 .تكون االنتخابات احلرة والدميقراطية هي الطريقة األمثل ملعرفة حجم التأييد احلقيقي لكل اجتاه سياسي
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الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 هل تؤيد استمرار المفاوضات السلمية الحالية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؟. 6

 %11.3 %14.6 %10.1 نعم -أ

 %11.1 %86.8 %81.3 ال -ب

 %1.3 %42.4 %1.8 غري متأكد -ج

ف واألردن في الشؤون السياسية .ت.هل تعتقد بأن هناك حاجة للمزيد من التعاون والتنسيق الوثيق بين م -2
 واالقتصادية في هذه المرحلة؟

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة



 %13.0 %63.1 %61.1 نعم -أ

 %80.3 %43.4 %22.1 ال -ب

 %44.2 %41.1 %48.2 غري متأكد -ج

 :بالنسبة للمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل، فإنني -3

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 %11.1 %83.2 %12.1 ال أؤيد إهناءها أبدا: أ

 %48.1 %48.8 %48.1 أؤيد إهناءها اآلن -ب

أؤيد إهناءها يف املستقبل وحسب -ج
 الظروف

1140% 13.1% 86.3% 

برأيك، أهم معيار يجب أخذه بعين االعتبار عند اختيار أشخاص لمناصب مهمة في المؤسسات الفلسطينية هو  -4
 (:اختيار واحد فقط)

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 %41.2 %43.6 %46.3 التدين -أ

 %61.3 %18.1 %13.4 الكفاءة العلمية والتخصص -ب

 %42.1 %43.3 %41.3 الدور يف النضال الوطين -ج

 %4.1 %6.6 %1.3 االنتماء احلزيب -د

 %1.3 %1.6 %1.3 ( ____حدد )غري ذلك  -هـ

 ف، ما رأيك؟.ت.في م" للقيادة الجماعية"في اآلونة األخيرة هناك دعوات  -5

 قطاع غزةبما فيها )الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة   



 (القدس الشرقية معا

 %61.6 %63.1 %66.3 أؤيدها -أ

 %48.1 %40.1 %44.1 أعارضها -ب

أويدها ولكن الوقت غري مناسب  -ج
 لطرحها

24.1% 24.6% 24.0% 

 اإلسرائيلي؟0هل تؤيد جهود التنسيق الجارية حاليا ما بين المجموعات العشرة المعارضة لالتفاق الفلسطيني -6

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 %11.6 %14.8 %16.3 نعم -أ

 %81.3 %14.8 %81.2 ال -ب

 %3.6 %43.1 %41.4 غري متأكد -ج

        

 هل تعتقد بأن المجموعات العشرة المعارضة لالتفاق ستكون قادرة على إيقاف تطبيقه؟ -7

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 %43.3 %41.1 %43.3 نعم -أ

 %18.1 %16.0 %13.1 ال -ب

 %23.3 %81.1 %82.8 غري متأكد -ج

  هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخابات مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ -8

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة



 %61.4 %61.1 %61.1 نعم -أ

 %26.3 %20.3 %2842 ال -ب

 % 1.4 %48.3 %44.1 غري متأكد -ج

: لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم، فإنك ستصوت لمرشحين من -9
 (61/7/6991الموعد المقترح لتشكيل هذا المجلس هو )

الضفة الغربية وقطاع غزة   
 معا

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 %43.8 %48.4 %41.3 حركة محاس -4

 %4.1 %2.2 %4.1 اجلبهة الدميقراطية -2

 %8.3 %8.3 %8.3 اجلهاد اإلسالمي -8

 %0.1 %2.1 %4.3 فدا -1

 %4.6 %8.0 %2.1 حزب الشعب -1

 %86.4 %81.2 %81.1 فتح -6

 %44.3 %6.8 %3.1 اجلبهة الشعبية -3

 %8.8 %1.3 %1.3 مستقلني إسالميني -3

 %3.3 %48.3 %44.3 مستقلني وطنيني -1

 %1.6 %8.1 %1.8 (حدد)تنظيمات أخرى  -40

 %1.3 %42.0 %44.4 ال أحد -44

 االتجاهات السياسية حسب مناطق السكن الضفة الغربية .60



بيت  الخليل رام اهلل أريحا جنين طولكرم نابلس  
 لحم

 القدس

 %8.3 %41.8 %43.0 %3.6 %46.4 %41.4 %41.0 %42.8 محاس

 %2.1 %1.4 %4.3 %2.1 %8.2 %2.1 %4.1 %0.6 اجلبهة الدميقراطية

 %4.1 %6.4 %40.3 %8.3 %8.2 --- %2.2 %0.6 اجلهاد اإلسالمي

 %2.1 %1.4 %6.0 %0.6 %6.1 %4.1 %0.3 %0.6 فدا

 %1.3 %6.4 %8.0 %8.2 %6.1 --- --- %1.1 حزب الشعب

 %82.3 %23.6 %21.6 %80.1 %11.2 %14.2 %88.3 %11.2 فتح

 %1.3 %42.2 %6.6 %40.3 %8.2 %1.1 %8.3 %8.2 اجلبهة الشعبية

 %6.3 %1.2 %40.2 %1.1 %8.2 %2.1 %1.1 %4.1 مستقلون إسالميون

 %43.8 %40.2 %48.3 %43.4 %6.1 %44.0 %46.2 %44.6 مستقلون وطنيون

 %4.0 --- --- %6.8 %6.1 %3.1 %1.1 %2.0 تنظيمات أخرى

 %20.2 %1.4 %1.8 %48.8 --- %1.6 %46.4 %43.1 ال أحد

 قطاع غزة .66

شمال   
(6) 

 (7)غزة  (1)غزة  (5)غزة  (1)غزة  (1)غزة  (1)غزة 

 %43.0 %43.3 %28.0 %43.0 %24.1 %44.4 %42.4 محاس

 %2.0 --- %4.4 --- %2.1 %2.1 %2.0 اجلبهة الدميقراطية

 %1.0 %3.1 %4.4 %8.6 %8.3 %4.2 %1.4 اجلهاد اإلسالمي



 --- --- --- --- --- %8.3 --- فدا

 %2.0 %4.8 %4.4 %2.1 %2.1 %4.2 %4.0 حزب الشعب

 %11.0 %12.1 %84.0 %80.3 %14.3 %21.1 %86.1 فتح

 %3.0 %40.0 %43.2 %1.3 %41.2 %46.0 %42.4 اجلبهة الشعبية

 %8.0 %1.0 %4.4 %2.1 %4.8 %3.1 %8.0 مستقلون إسالميون

 %6.0 %8.3 %40.8 %43.1 %1.4 %48.6 %1.4 مستقلون وطنيون

 %1.0 %8.3 %1.0 %3.8 %4.8 %42.1 %1.4 تنظيمات أخرى

 %44.0 %3.1 %3.4 %40.3 %1.0 %1.0 %43.4 ال أحد

 عالقات ما بين المتغيرات .61

 العالقة ما بين التحصيل العلمي والموقف من استمرار المفاوضات السلمية -أ

 غير متأكد ال نعم  

 %44.1 %21.1 %13.6 لغاية هناية املرحلة اإللزامية. 4

 %3.1 %83.2 %11.1 لغاية التوجيهي. 2

 %3.1 %13.8 %11.8 (سنتني بعد التوجيهي)معهد . 1

 %3.3 %11.6 %13.3 (جامعي)بكالوريوس . 1

 %22.2 %80.6 %13.2 ماجستري فما فوق. 6

 العالقة ما بين مكان السكن والموقف من استمرار المفاوضات السلمية -ب

 غير متأكد ال نعم  

 %1.0 %10.4 %10.1 مدينـــة. 4



 %40.1 %81.1 %11.0 قريـــة. 2

 %3.0 %16.0 %16.0 خميـــم. 1

 العالقة ما بين التعاطف السياسي والموقف من القيادة الجماعية -جـ

أؤيدها، لكن الوقت  ال أؤيدها أؤيدها  
 غير مناسب لطرحها

 %42.1 %22.2 %61.1 محاس. 4

 %42.1 %6.1 %30.6 اجلبهة الدميقراطية. 2

 %40.2 %46.1 %32.1 اجلهاد اإلسالمي. 1

 %40.3 %3.4 %32.4 فدا. 1

 %42.3 %3.3 %31.1 حزب الشعب. 6

 %26.1 %40.3 %62.8 فتح. 5

 %48.1 %44.1 %31.6 اجلبهة الشعبية. 1

 %21.3 %3.2 %63.4 مستقلون إسالميون. 6

 %21.2 %1.1 %30.1 مستقلون وطنيون. 9

 %21.1 %1.6 %61.1 تنظيمات أخرى. 45

 %21.1 %41.3 %11.1 ال أحد. 44

 العالقة ما بين التعاطف السياسي واالعتقاد بقدرة مجموعات المعارضة العشرة على إيقاف تطبيق االتفاق -د

 غير متأكد ال  نعم  

 %80.3 %24.3 %13.1 محاس. 4



 %81.1 %21.3 %83.3 اجلبهة الدميقراطية. 2

 %14.6 %26.3 %84.3 اجلهاد اإلسالمي. 1

 %81.3 %13.4 %3.4 فدا. 1

 %80.0 %13.1 %42.1 حزب الشعب. 6

 %24.0 %38.1 %1.4 فتح. 5

 %81.4 %24.4 %81.3 اجلبهة الشعبية. 1

 %10.3 %80.4 %41.2 مستقلون إسالميون. 6

 %81.1 %10.8 %40.2 مستقلون وطنيون. 9

 %13.8 %86.8 %46.1 تنظيمات أخرى. 45

 %23.0 %68.2 %3.3 ال أحد. 44

 (11-61عمر )التعاطف السياسي لدى فئة الطالب الجامعيين  .61

 مؤيدون

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة معا  

 %23.3 %83.3 %88.3 فتح. 4

 --- %2.3 %4.1 فدا. 2

 %2.3 %2.3 %2.3 حزب الشعب. 1

 %84.1 %11.4 %83.1 المجموع

 معارضون

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة معا  



 %23.1 %42.0 %41.6 محاس. 4

 %6.3 %3.0 %3.1 اجلهاد اإلسالمي. 2

 %42.8 %1.8 %40.3 اجلبهة الشعبية. 1

 %4.1 --- %0.3 اجلبهة الدميقراطية. 1

 %13.1 % 21.8 %83.1 المجموع

 مجموعات أخرى

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة معا  

 %1.1 %1.8 %3.1 مستقلون وطنيون. 4

 %4.1 %2.3 %2.0 مستقلون إسالميون. 2

 %1.6 %41.6 %42.2 ال أحد. 1

 %1.4 --- %240 آخرون. 1

 %20.6 %26.6 %28.6 المجموع

 

 


