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 المقدمة
بنابلس ، هذا هو استطالع الرأي الذي جتريه وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية 

العملية السلمية ، إتفاق إعالن : وتقوم هذه الوحدة شهرياً بإجراء استطرع للرأي العام الفلسطيين حول مواضيع خمتلفة مثل 
. وعلى الدوام ، جيري نشر نتائج االستطالع وحتليلها باللغتني العربية واالجنليزية . املبادىء ، االجتاهات السياسية ، االنتخابات 

ستطالعات ثمثل منبعاً حيوياً يزود الباحثني اما تحتاجونه م  معلومات إحاائية وحتليلية ، وه  تعط  الفرةة للل أرراد إن هذه اال
كما وتشلل هذه االستطالعات سجاًل . اجملتمع البداء آرائهم حبرية ، كما تسعى للتأثري على ةناع القار حول املواضيع املهمة 

وهنا نود التنويه إىل أن مركز البحوث . لفلسطيين وردود الفعل على األحداث السياسية املتعاقبة لفرتة حامسة م  تاريخ الشعب ا
قد قام بعمل هذا االستطالع قبل جمزرة احلرم االبراهيم  الشريف يف اخلليل ويقوم يف الوقت احلايل بإجراء إستطالع هذا الشهر 

 . اجملزرة ، كما يعتزم نشر نتائج هذا االستطالع قبل هناية هذا الشهر وذلك لفحص املواقف واالجتاهات السياسية بعد " آذار"
واملتعلق باملعابر احلدودية " اتفاق القاهرة"مث اجراؤه بعد عشرة أيام م  توقيع " استطالع شباط"إن االستطالع الذي حن  بادده 

ناقشته م  على ةفحات اجلرائد ومع أن وقد نشر نص هذا االتفاق يف ةحف حملية ، وكذلك ثمت م. ، الطررات ، واألم  
اللثري م  الفلسطينني ال زالوا جيهلون بإتفاق القاهرة الذي يتعرض لتفاةيل معقدة ، إال أن ذلك مل تحل دون تلون اجتاهات 

نت للقوات االسرائيلية حيث أعل" التحركات "ويف نفس الوقت ، شعر سلان قطاع غزة ببعض . الرأي العام حول هذا االتفاق 
رقد أدت التغريات السياسية إىل . باالضارة إىل ذلك . اسرائيل أهنا ستبدأ بسحب قواهتا م  بعض املناطق يف القطاع يف ررتة قريبة 

وم  عالمات هذه احلالة غياب دور القانون ، انتشار " . خاوةاً يف قطاع غزة "قيام حالة م  عدم االستقرار يف االراض  احملتلة 
ف الداخل  ، زيادة القمع االسرائيل  ، حيث قتلت القوات االسرائيلية عدداً متزايداً م  الفلسطينيني وقد أعل  األسلحة ، العن

 . ع  االضراب يف قطاع غزة بسبب ذلك ملدة ثالثة أيام م  اخلامس عشر حىت الثام  عشر م  شباط 
 

 المنهجية
إن أحد أهداف هذا االستطالع ، هو حماولة القاء الضوء حول أمناط التاويت لدى الفلسطينيني يف حالة قيام انتخابات 

أشخاص م  الضفة الغربية  3131شخاياً ، كان منهم  3991دميقراطية ، وقد ثمت لذلك مقابلة عينة عشوائية ملونة م  
 . أكرب النسب م  نوعها  شخااً م  قطاع غزة ، وتعترب هذه العينة م  389

 
 الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية 

ولقد تراوح عدد السلان " إستطالعية"دائرة  38مناطق وإىل  8خلدمة أغراض هذا االستطالع ، رقد مت تقسيم الضفة الغربية إىل 
د هذه الدوائر بناء على اللثارة مت حتدي( . باستثناء أرتحا)ررداً  3300333إىل  000333يف هذه الدوائر يف املعدل م  



وقد استطعنا احلاول على . استبانة 83إىل  03وقد حاولنا ثمثيل هذه الدوائر بعينة ترتاوح بني . السلانية ومنط توزيع السلان 
 ( . مشال رام اهلل)و ( مدينة القدس)عدد كاف م  االستبانات يف مجيع الدوائر ما عدا دائريت 

الثمانية والدوائر الثمانية عشر يف الضفة الغربية ، وميل  احلاول م  مركز البحوث والدراسات على  وريما يل  وةف للمناطق
 . قائمة كاملة للقرى واملخيمات يف كل دائرة 

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة 

 مدن 011 96 583,58 مدينة نابلس 

 خميمات% 33قرى، % 56 57 503668 شرق نابلس 

 خميمات% 8قرى ، % 67 89 9,39,5 غرب نابلس 

       منطقة نابلس 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 خميمات%33مدن، قرى، %78 58 0183966 مشال طوللرم 

 قرى% 70مدن، % ,, 56 6935,5 جنوب طوللرم 

 توزيع العينة 052 71732,7 منطقة طوللرم 

 مخيمات% 91مدن، قرى % 45 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 توزيع العينة 90 693570 شرق جنني 

 خميمات% 43قرى، % 41مدن، % 88 قرى،% 011 0113261 غرب جنني 

 توزيع العينة 098 0653700 منطقة جنني 

 مخيمات% 96قرى، % 45 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 خميمات% 31قرى، % 03مدن، %5, 27 783685 أرتحا 

 خميمات% 8قرى % 33مدن، % 57 عدد االستبانات عدد السلان الدائرة 



   ,, ,59365 مشال رام اهلل 

   ,6 ,,5538 جنوب رام اهلل 

   55 583055 مدينة رام اهلل 

   ,71 7763962 منطقة رام اهلل 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 خميمات% 37قرى، % 52 ,5 573625 مشال اخلليل 

 خميمات% 34قرى،%55 55 ,51315 جنوب اخلليل 

 مدن% 011 59 693828 مدينة اخلليل 

   725 7863898 منطقة اخلليل 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 خميمات% 37قرى، % 03مدن، % ,, 95 953929 مدينة بيت حلم 

 خميمات% 37قرى، % 01مدن، % 01 50 51،401 حميط بيت حلم 

   0,5 0,53606 منطقة بيت حلم 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 قرى%87مدن، % 02 009 503,51 مدينة القدس 

 خميمات% 9قرى، 0 مدن% 26 77 5,3851 حميط القدس

   0,5 0983,01 منطقة القدس 

ميل  احلاول على الئحة بأمساء القرى واملخيمات يف كل دائرة م  خالل االتاال امركز البحوث والدراسات الفلسطينية يف * 
 .نابلس 



 :الدوائر االنتخابية في قطاع غزة  

 :حة كما يل  وإىل سبعة دوائر انتخابية موض( مشال ، وسط ، وجنوب)لقد مت تقسيم القطاع إىل ثالثة مناطق 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 بيت حانون ، بيت الهيا ، خميم جباليا ، النزلة 009 0203608 جباليا والشمال 

 خميم الشاطىء ، الشيخ رضوان ، النار 58 913111 (3)مدينة غزة 

 التفاح ، الشجاعية ، الزيتون 61 0013111 ( 4)مدينة غزة 

 الرمال ، الدرج ، الاربة 55 01103111 ( 1)مدينة غزة 

   56, 2203608 مشال قطاع غزة 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 008 0093911 املخيمات الوسطى
خميمات الربيج ، املغازي ، الناريات ، الزوايدة ، دير 

 البلح

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة 

 007 0213802 منطقة خان يونس 
خان يونس ، خميم خان يونس ، قراره ، بين سهيال ، 

 خزاعة ، عبسان اللبرية ، عبسان الاغرية

 مدينة ررح ، خميم ررح ,5 0173,29 منطقة ررح 

   068 7273591 جنوب القطاع 

حس  أبو لبدة ، مركز التخطيط واالحباث ، . زياد عابدي  ود. د" اللتاب السلاين الفلسطيين"اعتمدنا هنا على االحاائيات املقدمة يف ** 
3991 . 

 : إن التقسيم السابق ميلننا م  رهم أمناط التاويت يف 

  . مجيع املناطق احملتلة  .3
 . كل م  الضفة الغربية وقطاع غزة على حدة  .4



 . كل منطقة رئيسية على حدة  .1
 . كل دائرة انتخابية  .1

وبرغم حمدودية وأولية هذا التقسيم ، إاّل أنه قد يلون له دور يف مساعدةاملختاني املسؤولني على وضع قواعد لنظام انتخايب 
 . عتبار املعطيات يف هذا االستطالع رلسطيين يأخذ بعني اال

ونود التأكيد هنا أن باحث  املركز يدركون أنه ليس م  الضروري إذا ما مت إجراء االنتخابات يف املستقبل القريب أن تلون على 
لوحيدة واألمثل وكذلك رإننا ندرك أن الطريقة اليت استخدمناها يف تقسيم الدوائر ليست ه  الطريقة ا. أساس الدوائر االنتخابية 

وباجململ رإن هذا االستطالع ميلننا م  تلوي  ةورة واضحة ودقيقة قدر اإلملان للخريطة السياسية يف كل م  قطاع . للتقسيم 
غزة والضفة الغربية ودوائرها املختلفة ، حيث أن البيانات اليت مت مجعها وعرضها م  خالل النتائج االحاائية تظهر بشلل واضح 

ويستطيع املهتمون االتاال امركز البحوث والدراسات الفلسطينية للحاول . النتخابية للفلسطينيني يف هذه املناطق اخليارات ا
 . أو غري ذلك م  املعلومات ( مدينة ، قرية ، خميم)على نتائج امناط التاويت يف كل م  هذه املناطق بناءاً على ملان السل  

 (كنسبة من المجموع)توزيع العينة 

 مكان السكن التوزيع الجغرافي

 م  سلان املدن% 539, قطاع غزة% 1107إمنا ريها القدس العربية )الضفة الغربية % 9832

 البلدات/م  سلان القرى % 2735  

 م  سلان املخيمات% 0539  

 الحالة الشخصية وضع االقامة

 اعزب% 038, غري الجىء% 0403الجىء % 5236

 متزوج% 9537  

 مطلق أو أرمل% ,03  

 الفئات العمرية الجنس

 41-38م  عمر % 7932 م  الذكور% 9235

 13-40م  عمر % 7632 م  االناث% ,83,



 18-14م  عمر % 0637  

 10-19م  عمر % 0737  

 07-17م  عمر % 832  

 يوماً رما روق 01م  عمر % 532  

 العمل التحصيل العلمي

 جتار% 900عمال % 0530 لغاية هناية املرحلة االلزامية% 7536

 طالب% 801حرريون % 010, توجيه % 238,

 مزارعون% 308ربات بيوت % 0237 (سنتني بعد التوجيه  )معهد % 0935

 متقاعدون% 301* متخااون% 932 (جامع )بلالوريوس % 0539

 عاطلون ع  العمل%009** موظفون % 0637 ماجستري رما روق% 037

 ( وغريها... مدرس جامعة ، مهندس ، طبيب ، حمام ، ةيدالين ، إداري عايل : )متخااون * 
 ( وغريها... مدرس مدرسة ، موظف حلومة ، ممرضة ، موظف شركة ، سلرتري : )موظفون ** 

 اتجمع البيان
منهم املدن الرئيسية يف الضفة الغربية ، وأجرى  17باحثاً ميدانياً مدربني بشلل جيد ، زار  07لقد شارك يف اجراء هذا البحث 

هؤالء الباحثون مقابالهتم يف االماك  اليت جتتذب كارة أرراد اجملتمع وشرائحه ، ومت اختبار أماك  املقابالت بناء على جتاربنا يف 
وقد ركز الباحثون على مناطق تتناسب معع تقسيم الدوائر االنتخابية مما ساعد على ررع نسبة . خلمس السابقة االستطالعات ا

 . التمثيل االحاائ  للعينة حيث تأكدنا م  ثمثيل أمشل للل منطقة وللعينة بشلل عام 
مت إجراء حوايل ( . موضح يف اجلدولكما هو )أما يف قطاع غزة ، رقد زار الباحثون أغلباملدن والقرى وخميمات الالجئني 

م  املقابالت يف زيارات بيتية للتأكد م  ثمثيل عينةالنساء ، أما باق  املقابالت رقد مت اجراؤها يف مناطق مجاهريية عامة %( 03)
 . 

نة البحث مم  حول الباحثون مقابالهتم ومل تتضم  عي%( 33_وبشلل عام ررض االستجابة للمشاركة يف االستطالع ، حوايل 
 . هؤالء االشخاص 

إن االغلبية م  باحثينا امليدانيني قد شاركت يف عدد م  الورشات الدراسية حيث نوقشت أهدف االستطالع ، كما التحقوا 
امحاضرات حول آليات اختبار العينة ، طرق املسح ، البحث العلم  والعمل امليداين ، وقد عمل هؤالء الباحثون يف جمموعات 



ا باحثون أكفاء ، وقام باحثو املركز بزيارات خمتلفة ألماك  املقابالت وناقشوا سري عملية البحث مع الباحثني يشرف عليه
 . امليدانيني 

م  باحثينا م  النساء وذلك لضمان ثمثيل عينة كارية منه  ، ومت اجراء مجيع مقابالت االستطالع %( 03)ويالحظ أن هناك 
( استبانة يف املتوسط 13)وقد أعطى للل باحث عدداً حمدود م  االستبانات . مع ارراد العينة يف نفس اليوم وذلك وجهاً لوجه 

م  أجل التدقيق والتحليل حيث مل  ( SPSS)وذلك لضمان مقابالت دقيقة ومركزة ، ومت استخدام برنامج حاسوب احاائ  
 .الباحثني م  استثناء إجابات غري مملنة 

 : تزام باآليت وقد مت توجيه الباحثني لالل

 ( . اخل...  38-34-7مثل )اتباع نظام عددي حمدد يف اختيار العينة : أوالا 
عدم إجراء أية مقابالت يف مؤسسات عامة مثل النقابات ، امللاتب السياسية للتنظيمات ، املنظمات الطالبية والنسائية :  ثانياا 
 . وغري ذلك ... 
 .ع ع  مقابلة جمموعة م  االشخاص املرتبطني بالاداقة أو املعررة مع بعضهم البعض عدم مقابلة معاررهم ، واالمتنا : ثالثاا 
 . إجراء مقابلة واحدة رقط يف كل وقت : ًً رابعا

وإذا ما طلب منهم توضيح " . غري منطقية"االمتناع التام ع  التدخل غ  اجابات املبحوثني حىت لو بدت اجاباهتم :  خامساا 
وإذا مل يل  لديهم ذلك رعلى الباحث إعطاء . م الرجوع لتعريف معني زودوا م  قبل مركز البحوث سؤال أو تغيري ما رعليه

 . املبحوث الفرةة اللاملة ليوضح لنفسه الغموض املوجود 

 : مالحظات 
  اتفاق القاهرة واتفاق اعالن المبادىءأوالا، 
  النظرة المستقبليةثانياا، 
  االنتخاباتثالثاا، 
  التعاطف السياسيثالثاا، 

 
 أوالا ، اتفاق القاهرة واتفاق اعالن المبادىء 

م  رلسطيين الضفة % 33.8رقد ةرح . ادىء يبدو أن التفاق القاهرة تأثرياً حمدوداً على نظرة الفلسطينيني التفاق إعالن املب
الغربية وقطاع غزة بأن تأييدهم التفاق إعالن املبادىء قد زاد مساعهم باتفاق القاهرة وباملقابل رإن الذي  اعلنوا أن تأييدهم نقص 

 . م  املشاركني يف االستطالع % 3408شللوا 
م  املؤيدي  و % 801وا أرائهم جتاه اتفاق إعالن املبادىء ، منهم مل يغري %( 07)وقد كان واضحاً أن الغالبية م  الفلسطينيني 

م  الذي  ةرحوا بأهنم غري متأكدي  وذلك بسبب عدم تورر معلومات كارية % 43م  املعارضني ، هذا باالضارة إىل % 4000
 . حول االتفاق 

ا جند أن املوقف م  اتفاق إعالن املبادىء مل يتغري  ، رإنن 3991إذا ما قارنا هذه النتائج بتلك اليت ظهرت يف شهر كانون أول ، 



%( 3308% + 4801% )1304م  الفلسطينيني بأهنم يؤيدون االتفاق باملقارنة مع % 13رف  كانون أول ، ةرح . كثرياً 
هذا الشهر % 1301وأةبحت % 1803أما بالنسبة ملعارضة االتفاق رقد كانت .  3991أظهروا تأييدهم يف شهر شباط 

 (" . 3408)أو بأن تأييدهم نقص %( 4000)الء هم االشخاص الذي  ةرحوا بأهنم ما زالوا معارضني لالتفاق هؤ "
منهم بأهنم ما زالوا ضد % 09وقد اظهر هذا االستطالع بأن مؤيدي اجلبهة الشعبية هو األكثر معارضة لالتفاق ، حيث ةرح 

وما زالت املعارضة لالتفاق قوية ما بني مؤيدي محاس . فاق القاهرة ةرحوا بأن تأييدهم لالتفاق قل إثر ات% 901االتفاق و 
 . واجلهاد اإلسالم  واجلبهة الدميقراطية 
منهم بأهنم % 1007منهم اظهروا موقفاً مؤيداً التفاق إعالن املبادىء حيث ةرح % 7001أما بالنسبة ملؤيدي حركة رتح رإن 
وجيدر هنا مقارنة نسبة . يدهم إلعالن املبادىء قد زاد نتيجة التفاق القاهرة بأن تأي% 4300ما زالوا يؤيدون االتفاق وةرح 

م  % 93حيث أيد االتفاق يف حينه أكثر م   3991مع تلك اليت ظهرت يف شهر أيلول %( 7001)التأييد احلالية لالتفاق 
" سلبية"يظهرون مواقف % 3003إن أما حالياً ر. منهم معارضتهم لالتفاق % 0ويف نفس الشهر أظهر أقل م  . مؤيدي رتح 

بأن تأييدهم لألتفاق قد تراجع باالضارة إىل ارتفاع % 900بأهنم ما زالوا يعارضون ، وأظهر % 007م  االتفاقية ، حيث ةرح 
 %( . 3000)يف عدد غري املتأكدي  

ي هذا احلزب بأهنم ما زالوا م  مؤيد% 0008يظهر االستطالع أن أكثر اجملموعات تأييداُ لالتفاق ه  حزب ردا حيث ةرح 
وم  امللفت للنظر أن تغيرياً واضحًا قد حال يف موقف . بأن تأييدهم قد زاد إثر اتفاق القاهرة % 4309يؤيدون االتفاق وةرح 

. منهم بأن تأييدهم التفاق إعالن املبادىء قد تناقص نتيجة التفاق القاهرة % 43مؤيدي حزب الشعب حيث وضح حوايل 
منهم بأهنم ما زالوا ضد االتفاق وقد يلون هذا مؤشراً جملموعة م  اخلالرات ما بني حزب الشعب وقيادة منظمة  %901وةرح 

 . التحرير الفلسطينية حول موضوع املفاوضات السلمية وطبيعتها ، وكذمل نتيجة ملوقفهم الرارض التفاق القاهرة 
يظهر . ة التفاق إعالن املبادىء اةبحت أوضح م  أي وقت سابق ، رإن مواقفهم املعارض" واالخري "وبالنسبة للمستقلني 

منهم ةرحوا بأن تأييدهم % 4و41هم أكثر اجملموعات اليت تغري موقفها حيث أن " املستقلني الفلسطينيني"االستطالع بأن 
للمستقلني "أما بالنسبة . فاق منهم بأهنم ما زالوا معارضني لالت% 37وأعل  . العالن املبادىء قد تناقص نتيجة التفاق القاهرة 

منهم نقص تأييدهم % 4307وأظهر االستطالع بأن . منهم ةرحوا بأهنم ما زالوا ضد االتفاق % 4901رإن " االسالميني
رإن مواقفهم تبدوا " ال أحد " أما ريما يتعلق بالفلسطينيني الذي  مل يظهروا أي تعاطف سياس  . التفتاق إعالن املبادىء 

الذي  ةرحوا بأن % 3107منهم قالوا بأهنم ما زالوا معارضني لالتفاق ، باالضارة إىل % 1301غالبها حيث أن معارضة يف 
 . تأييدهم قد تناقص

وبشلل عام رإن مواقف املعارضني اةبحت أكثر معارضة لالتفاق ومواقف املؤيدي  ترتاوح ما بني التأييد وعدم التأكد ، أما 
ويؤكد .  3991ت أكثر معارضة مما كانت عليه عند توقيع اتفاق اعالن املبادىء يف شهر ايلول املستقلني رإن مواقفهم اةبح

 . االستطالع ظعاهرة االنقسام الواضحة يف اجملتمع الفلسطينيني يف االراض  احملتلة حول اتفاق اعالن املبادىء 

 : ثانياا النظرة المستقبلة 
وم  خالل املقابالت . ىل تباي  واضح يف نظرة رلسطني االراض  احملتلة للمستقبلأدت حالة عدم الوضوح السياس  واالقتاادي إ

منهم ينظرون للمستقبل نظرة تشاؤمية ، % 1700م  الفلسطينيني متفائلون م  املستقبل وأن % 19اليت اجراها باحثونا تبني أن 
 . ةرحوا بأهنم غري متأكدي  ريما يتعلق باملستقبل % 41.1هذا باالضارة إىل 



بأهنم م  املتشائمني ، % 13رم  بني سلان القطاع ةرح . وهنا ، رإننا نالحظ ررقاً ما بني الوضع يف قطاع غزة والضفة الغربية 
وقد يعود هذا الفرق ، بشلل جزئ  ، إىل أن سلان القطاع يتوقعون تغيريات % 13أما يف الضفة رإن نسبة املتشائمني تال إىل 

أما يف الضفة رإن . اادي كنتيجة للون تطبيق اتفاق اعالن املبادىء سيتم عندهم يف املرحلة املقبلة يف الوضع السياس  واالقت
وقد يعود هذا الفرق بشلل جزئ  ، إىل أن سلان القطاع يتوقعون تغيريات يف الوضع السياس  % 13نسبة املتشائمني تال إىل 

أما يف الضفة رإن الوضع ليس واضحاً . تم عندهم يف املرحلة املقبلة واالقتاادي كنتيجة للون تطبيق اتفاق اعالن املبادىء سي
وقد يعود الفرق ما بني الضفة والقطاع بالنسبة هلذا . بالنسبة للمستقبل ، وعما إذا كانت االتفاقات ستؤدي لتحسني أوضاعهم 

للتشاؤم حيث أهنم أكثر اجملموعات تأثراً يف الضفة ، وهؤالء مييلون يف نظرهتم " واخري "املوضوع إىل تواجد أكرب للمستقلني 
%( 9بفارق )وكذلك رإن نسبة ربات البيوت يف قطاع غزة ه  أكرب منها يف الضفة الغربية . بالتغيريات احلاةلة على أرض الواقع 

 . ويظهر االستطالع بأن هذه اجملموعة ه  األقل تشاؤماً يف نظرهتا للمستقبل . 
وهنا نالحظ أألن مؤيدي . ننا جند أن هناك عالقة ما بني االنتماء السياس  والنظرة املستقبلية وم  خالل نتائج االستطالع رإ

. أما مؤيدو جمموعات املعارضة رهم األكثر تشاؤماً . اتفاق إعالن املبادىء م  رتح وردا وجزب الشعب هم األكثر تفاؤاًل 
 . رهم مييلون للتشاؤم " اآلخري "وبالنسبة للمستقلني و 

الحظ كذلك أن هناك عالقة ما بينالتحايل العلم  والنظرة املستقبلية رم  امللفت للنظر أم أكثر اجملموعات تفاؤاًل ه  تلك وي
ولتفسري ذلك ( . ماجستري رما روق)وكذلك األكثر تعليماً ( األميون ، والذي  مل يزد حتايلهم ع  املرحلة االلزامية)األقل تعليماً 

بة للذي  حالوا على نسبة ضئيلة م  التعلني أن يلون سقف توقعاهتم املستقبلية منخفضاً ، ولذلك رإهنم رإنه م  اململ  بالنس
أما هؤالء األكثر تعليما . يرضون باحلد األدىن م  االجنازات على املستوى السياس  واالقتاادي ، وهذا يفسر سبب تفاؤهلم 

ات املستقبلية ستلون لااحلهم إذ أهنم حاةلون على شهادات تعطيهم ررضًا رربغم توقعاهتم العالية رإهنم يعتقدون بأن التغيري 
 . أرضل م  غريهم 

 : ثالثاا ، االنتخابات 
اةرارها على أن االنتخابات السياسية العامة ه  أرضل الطرق %( 0301)مرة أخى ، تظهر غالبية عظمى م  الفلسطينيني 

م  مؤيدي رتح % 1304وبرغم أن . واضح ما بني مجيع االجتاهات السياسية وهذا . لتشليل جملس احللم الذايت االنتقايل 
يزيدون إجراء انتخابات عامة ، ويشاركهم %( 7100)مييلون إىل قيام منظمة التحرير بتعيني اعضاء هذا اجمللس ، إال أن غالبيتهم 

 ( منهم% 0400)يف هذا مؤيدو كل م  حركة محاس 
يف تأييد %( 4)ضاء هذا اجمللس م  قبل قيادة املنظمة أو الفاائل السياسية رإن هنام زيادة طفيفة أما ريما يتعلق بفلرة تعيني أع

وتستطيع أن نرد ذلك إىل تزايد الشك حول املانية إجراء االنتخابات يف املوعد املقرر هلا اموجب اتفاق إعالن . هذه الفلرة 
م  % 7300واضحة حول نزاهة االنتخابات حيث ةرح  ونالحظ أيضًا أن هناك شلوكاً .  31/0/3991املبادىء يف 

ومما ال شلفيه بأن وجود قناعة حول نزاهة االنتخابات . الفلسطينيني بأن االنتخابات ل  تلون نزيهة أو بأهنمغري متأكدي  
 . سيلون له دور كبري يف زيادة حجم املشاركة ريها 

م  الفلسطينيني بأهنم سيشاركون يف انتخابات %( 7700)، رارح وقد تعرضنا ملوضوع املشاركة م  خالل هذا االستطالع 
وتتضح الرغبة يف املشاركة بني اجملموعات . وينطبق هذا بشلل كبري على مجيع االجتاهات السياسية . جملس احللم الذايت 



مؤيدي محاس واجلهاد االسالم   وكذلك رإن الراغبني يف املشاركة يف االنتخابات م  بني. املنخرطة يف عملية املفاوضات السلمية 
 . ملوضوع بني مؤيدي اجلبهة الشعبيةوكذلك رإننا نالحظ انقساماً حول نفس ا. واجلبهة الدميقراطية هم أكثر عدداً م  الرارضني 

 : رابعاا ، التعاطف السياسي 
. بالنسبة للتعاطفات السياسية اليت تظهر م  خالل هذا االستطالع رإهنا متنارسة بشلل كبري مع نتائج استطالعاتنا السابقة

، حيث اخنفض عدد ( كانون الثاين)ا كان عليه يف الشهر املنارم رحركة رتح ، على سبيل املثال ، عادت لتلسب تأييداً أعلى مم
هذه احلاة م  التعاطف السياس  مع حركة . هلذا الشهر % 14باملقارنة مع حوايل % 10مؤيديها يف ذلك الوقت إىل حوايل 

سيب الذي ساد يف الشهر الذي وهذا بشلل اساس  إىل اهلدوء الن. تح تتناسق مع املعدل العام اليت تظهره استطالعاتنا الشهرية 
وقد يعود . مت ريه االستطالع حيث مل تل  هناك أحداث رئيسية تؤثر على املوقف م  املفاوضات أو املنظمة أو حركة رتح 

 . ارتفاع التأييد النسيب إىل اتفاق القاهرة الذي بدا للبعض كتقدم يف املفاوضات السلمية 

 : يتعلق اموضوع التعاطف السياس  على النحو التايل  وميل  امجال نتائج هذا االستطالع اما
وتأيت حركة محاس يف املرتبة الثانية حيث حالت على % . 1307، تظهر العينة الللية لالراض  احملتلة التأييد حلركة رتح هو أوالا 
رتح ومحاس واجلبهة الشعبية وجند أيضاً أن حجم التعاطف مع كل م  " . املستقلون الوطنيون"م  التأييد يليها يف ذلك % 108

وهذا يؤكد مرة أخرى ظاهرة " . اآلخري "يف قطاع غزة هو أعلى منه يف الضفة الغربية حيث يظهر واضحاً تواجد املستقلني و 
يف % 1401مقابل % 4109تقل هناك لتال إىل " اآلخري "االستقطاب السياس  يف القطاع حيث أن نسبة املستقلني و 

 . الضفة الغربية 
ومع ذلك ، رإهنا تواجه . رإننا جند أن حركة رتح تتمتع بأعلى نسبة م  التأييد ( األلوية)، إذا ما نظرنا لعينة املنلطق الرئيسية ثانياا 

 . منارسة غري بسيطة م  حتالف جمموعات املعارضة يف مناطف اخلليل وبيت حلم ومجيع مناطق قطاع غزة 
شرق نابلس ، مدينة نابلس ، مشال : االنتخابية رإن رتح تتمتع بأعلى التأييد يف كل م  " االستطالعية"، بالنسبة للدوائر ثالثاا 

طوللرم ، شرق جنني ، غرب جنني ، أرتحا ، جنوب رام اهلل ، مدينة رام اهلل ، حميط بيت حلم ، حميط القدس ، وكل الدوائر يف 
 . قطاع غزة 

شرق : تفاق اعالن املبادىء رإنه سيظهر قوة غري بسيطة يف الدوائر التالية وإذا ما حال حتالف ما بني اجملموعات املعارضة ال
نابلس ، غرب نابلس ، شرق جنني ، غرب جنني ، أرتحا ، مشال اخلليل ، مدينة اخلليل، جنوب اخلليل ، مدينة بيت حلم ، حميط 

 . بيت حلم ، ومجيع الدوائر يف القطاع وخاوةاً يف الشمال والوسط 
وعلى الدوام جيب مقارنتها مع املعطيات الناجتة ع  استطالعات الرأي . هذه النتائج إذا ما نظرنا هلا بشمولية وتعمق  وتأيت أمهية
 : وهنا رإننا نستطيع أن نستنتج اآليت . السابقة 

  . إذا ما حالت انتخابات دميقراطية رإن اخلليل ستشلل أكرب التحديات بالنسبة حلركة رتح  .3
غزة ، رإنه برغم ظاهرة االستقطاب السياس  هناك ، إاّل أن االوضاع السياسية املتغرية جتعل التنبؤ بأمناط بالنسبة لقطاع  .4

 .وستعتمد نتائج االنتخابات على ما هو موجود على أرض الواقع يف حينه . انتخابية معينة م  الاعوبة املان 
 . بات ستجري يف الضفة الغربية دوراً حامساً يف أية انتخا" اآلخري "سيلون للمستقلني و  .1



قد تتمل  رتح م  اجتذاب تأييد نسبة كبرية م  الذي  يافون أنفسهم باملستقلني الوطنيني وذلك لتشابه آرائهم ،  .1
وأولئك " املستقلني االسالميني"أما محاس رإهنا قد تستطيع أن جتتذب تأييد . بشلل عام ، مع مؤيدي حركة رتح 

وهذا . حوا بأهنم ل  ينتخبوا أحداً ، وجزء غري قليل م  الذي  يررضون االجابة على االستطالع الفلسطينيون الذي  ةر 
كما هو ظاهر يف % 3109يدعونا ألن نتوقع بأن حجم التأييد حلركة محاس يف األراض  احملتلة هو أكرب م  

 االستطالع 

االنتخابية ال تتعدى كوهنا مؤشرات " االستطالعية" تعلق بالدوائر وأخرياً ، رإننا نود تذكري القارىء أن النتائج املررقة ريما ي
للخريطة السياسية يف األراض  احملتلة ، وبسبب ةغر حجم العينة يف كل دائرة رإننا ال نستطيع أن نأيت الستنتاجات هنائية م  

ومع النتائج ( لواء)ع نتائج كل منطقة رئيسية ولذلك رإنه م  املفيد أن نقارن النتائج للدوائر االنتخابية م. خالل استطالع واحد 
وكذلك رإنه م  خالل تلرار االستطالعات رإننا . لقطاع غزة والضفة الغربية كل على حدة والنتائج الللية لألراض  احملتلة 

 . نستطيع أن نتوةل إىل أمناط معينة لآلراء يف اجملتمع الفلسطيين 

 فاق القاهرة واالنتخاباتاستطالع للرأي العام الفلسطينية حول ات
91/2/9115 

، " اتفاق القاهرة"اسرائيلي حول المعابر واألمن والطرق يسمى  -تم التوقيع على اتفاق فلسطيني  1/1/9111بتاريخ ( 9)
 ؟" غزة وأريحا أوالا "بعد سماعك عن االتفاق هل تغير موقفك من اتفاق إعالن المبادىء 

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   

 %0736 %0037 %0035 . زاد تأييدي لالتفاق

 %0735 %0,30 %0735 . نقص تأييدي لالتفاق 

 %7937 %7638 %7532 .مل يتغري موقف  ، رما زلت مؤيداً لالتفاق 

 %7835 %7532 %7538 . مل يتغري موقف  ، رما زلت معارضاً لالتفاق

غري متأكد ، حيث أنه ليس لدي معلومات كارية ع  اتفاق 
 . القاهرة 

0638% 0535% 7735% 

بالنظرة للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها البالد والمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية الحالية ، هل أنت متفائل ( 2)
 أم متشائم من المستقبل ؟ 

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   



 %2732 %537, %6, متفائل 

 %7636 %,213 %935, متشائم

 7535 %7738 %,723 غري متأكد 

 : رأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي ( 3)

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   

 %0537 %,023 %,083 . تعيينات م  قبل منظمة التحرير الفلسطينية 

 %937 %538 %535 .تعيينات م  قبل احلركات واالجتاهات والتنظيمات 

 %9635 %5737 %,503 . انتخابات سياسية عامة 

 %936 %8 %835 ( _____ حدد )غري ذلك 

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي ؟ ( 5)

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   

 %9235 %9535 %9935 نعم 

 %0537 %0537 %0538 ال 

 %0530 %08 %0835 غري متأكد 

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة ؟ ( 4)

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   

 %35,, %20 %538, نعم

 %0639 %77 %7037 ال 

 %2935 %5, %,213 غريمتأكد 



 : لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطين للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم ، فإنك ستصوت لمرشحين من ( 6)

 قطاع غزة  الضفة الغربية الضفة وقطاع غزة معاا   

 %537 %838 %930 اجلبهة الشعبية 

 %,03 %739 %737 ردا 

 %0530 %0737 %0,36 حركة محاس 

 %031 %039 %032 اجلبهة الدميقراطية

 %2231 %,213 %2039 رتح 

 %37, %37, %37, اجلهاد االسالم 

 %,73 %,73 %,73 حزب الشعب 

 %235 %,53 %932 مستقلني اسالميني

 %631 %0739 %0032 مستقلني وطنيني

 %036 %,73 %730 (حدد ـــــ )تنظيمات أخرى 

 %,53 %0130 %632 (مما سبق ذكره ) ال أحد 

 االنتماء السياسي مع اسئلة االستطالع: الملحق األول

، بعد " اتفاق القاهر"اسرائيلي حول المعابر واألمن والطرق يسمى  -تم التوقيع على اتفاق فلسطيني .  1/1/11بتاريخ ( 9)
 ؟ " عزة وأريحا أوالا "سماعك عن االتفاق ، هل تغير موقفك من اتفاق اعالن المبادىء ، 

  
زاد تأييدي 

 لالتفاق

نقص تأييدي 
 لالتفاق

لم يتغير موقفي 
فما زلت مؤيداا 

 لالتفاق

لم يتغير موقفي 
فما زلت معارضاا 

 لالتفاق

غير متأكد حيث أنه 
ليس لدي معلومات 
 كافية عن االتفاق

 %32, %5631 %831 %637 %32, اجلبهة الشعبية 



 %0035 %,73 %8835 %,63 %7136 ردا

 %0038 %,993 %538 %0132 %37, حركة محاس 

 %532 %8839 %0538 %0538 ــ اجلبهة الدميقراطية 

 %0539 %839 %2839 %638 %7035 رتح 

 %7831 %8935 %,3, %,53 %935 اجلهاد االسالم  

 %,093 %,63 %2237 %7136 %,63 حزب الشعب 

 %,3,, %7632 %0735 %7139 %231 مستقلون اسالميون 

 %35,, %0931 %7038 %7237 %239 مستقلون وطنيون 

 %0239 %035, %7232 %0638 %635 تنظيمات أخرى 

 %7535 %,203 %0235 %0,39 %735 ال أحد 

بالنظر للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها البالد والمفاوضات االسرائيلية الحالية ، هل أنت متفائل أم متشائم من ( 2)
 المستقبل ؟ 

 غير متأكد متشائم متفائل  

 %7135 %9637 %0131 اجلبهة الشعبية 

 %7839 %0539 %8835 ردا

 %7035 %,923 %0211 حركة محاس 

 %7831 %9536 %530 اجلبهة الدميقراطية 

 %0636 %0238 %9839 رتح 

 %,063 %9632 %,003 اجلهاد االسالم  



 %,773 %7232 %,8,3 حزب الشعب 

 %231, %2931 %0635 مستقلون اسالميون 

 %531, %535, %,723 مستقلون وطنيون 

 %7637 %2038 %,763 تنظيمات أخرى 

 %7535 %,8,3 %0536 ال أحد 

 : برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي ( 3)

  
تعيينات من قبل 

 ف.ت.م

تعيينات من قبل 
الحركات 

واالتجاهات 
 والتنظيمات

 غير ذلك انتخابات سياسية عامة

 %738 %5131 %0237 %,3, اجلبهة الشعبية 

 ـــــــ %9031 %0717 %7915 ردا

 %0132 %5738 %0,31 %230 حركة محاس 

 %35, %8839 %7639 %0030 اجلبهة الدميقراطية 

 %039 %9,35 %238 %137, رتح 

 %636 %,973 %7939 %039 اجلهاد االسالم  

 %,73 %9635 %0039 %,093 حزب الشعب 

 %235 %,593 %938 %732 مستقلون اسالميون 

 %37, %6132 %37, %37, مستقلون وطنيون 

 %,073 %5736 %732 %732 تنظيمات أخرى 



 %7131 %5131 %930 %36, ال أحد 

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار اعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي ؟( 5)

 غير متأكد ال نعم  

 %7136 %2135 %537, اجلبهة الشعبية 

 %531 ــ %6,31 ردا

 %,703 %039, %2530 حركة محاس 

 %7831 % 7831 %8131 اجلبهة الدميقراطية 

 %532 %836 %5835 رتح 

 %0937 %139, %8,37 اجلهاد االسالم  

 %0,30 %,23 %5739 حزب الشعب 

 %7635 %0,35 %8938 مستقلون اسالميون 

 %7730 %537 %5135 مستقلون وطنيون 

 %0638 %0638 %9031 تنظيمات أخرى 

 %7030 %2539 %,13, ال أحد 

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسيةالعامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة ؟ ( 4)

 غير متأكد ال نعم  

 %637, %2538 %,0,3 اجلبهة الشعبية 

 %137, %,63 %9138 ردا

 %2,32 %635, %0936 حركة محاس 



 %,63, %835, %7831 اجلبهة الدميقراطية 

 %132, %539 %9731 رتح 

 %,223 %535, %0531 اجلهاد االسالم  

 %,8,3 %536 %535, حزب الشعب 

 %,893 %0538 %7937 مستقلون اسالميون 

 %9135 %0035 %7538 مستقلون وطنيون 

 %2738 %738, %7831 تنظيمات أخرى 

 %,2,3 %,223 %0732 ال أحد 

 النظرة المستقبلية: الملحق الثاني

 النظرة المستقبلية مع التحصيل العلمي  -9

بالنظر للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها البالد والمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية الحالية ، هي أنت متفائل أم متشائم 
 من المستق 

 غير متأكد متشائم متفائل  

 %7730 %732, %2839 املرحلة االبتدائية 

 %7736 %931, %2030 التوجيه  

 %7535 %535, %38,, (سنتني بعد التوجيه  )معهد 

 %7938 %2030 %732, (بلالوريوس)جامع  

+ ماجستري )دراسات عليا 
 (دكتوراه

2535% ,235% 0532% 



 النظرة المستقبلية مع الوطنية  -2

بالنظر للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها والمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية الحالية ، هل أنت متفائل أم متشائم من 
 المستقبل ؟ 

 غير متأكد متشائم متفائل  

 %7,31 %837, %2305 طالب 

 %7136 %635, %,63, عمال 

 %7632 %7632 %2037 ربات بيوت 

 %7835 %2139 %35,, موظفون 

 %7,35 %937, %2131 جتار 

 %930, %,53 %8839 مزارعون

 %7137 %2135 %630, حرريون

 %7639 %735, %539, متخااون 

 %7036 %2131 %530, عاطلون ع  العمل 

 %7635 %7639 %2135 متقاعدون 

 االنتماء السياسي : الملحق الثالث

 (اللواء)االنتماء السياسي حسب المنطقة  -9

 رام اهلل أريحا جنين طولكرم نابلس  

 %,53 %830 %036 %37, %,23 اجلبهة الشعبية

 %736 %535 %036 %036 - ردا



 %,53 %0536 %0036 %0836 %0138 حركة محاس

 %731 %739 %036 %139 %032 اجلبهة الدميقراطية

 %2731 %2,39 %2630 %2032 %2,30 رتح

 %732 ـ %835 ـ %036 اجلهاد االسالم 

 %732 %830 %139 %139 %732 حزب الشعب

 %,93 %739 %036 %639 %530 مستقلون اسالميون

 %0135 %535 %0135 %0135 %0736 مستقلون وطنيون

 %36, ـ %835 %,03 %35, تنظيمات أخرى

 %0035 %535 %535 %0235 %0039 ال أحد

  

 (اللواء)االنتماء السياسي حس المنطقة  -9

 غزة الجنوب غزة الوسط غزة الشمال القدس بيت لحم الخليل  

 %935 %536 %51 %,53 %0138 %238 اجلبهة الشعبية

 %138 %035 %039 %232 %31, %35, ردا

 %0535 %,023 %0536 %835 %0835 %,093 حركة محاس

 - %735 %030 %39, %038 %135 اجلبهة الدميقراطية

 %2,31 %,253 %2,39 %535, %630, %,03, رتح

 %730 %238 %37, %038 %238 %930 اجلهاد االسالم 

 %039 %238 %730 %531 %,73 %135 حزب الشعب



 %739 %136 %830 %39, %931 %0,31 مستقلون اسالميون

 %,63 %531 %630 %0239 %,023 %0831 مستقلون وطنيون

 %230 %035 %135 %135 ـ ـ تنظيمات أخرى

 %632 %,83 %538 %0035 %31, %538 ال أحد

 التعاطف السياسي حسب الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية -2 

 فتح الديمقراطية حماس فدا الشعبية  

 %8237 - %0,36 - %839 نابلس الشرق

 %932, %39, %0735 - %838 نابلس الغرب

 %2739 - %232 - - نابلس مدينة

 %2,32 - %0530 %732 %037 طوللرم الشمال

 %5,39 %030 %0032 %030 %935 طوللرم اجلنوب

 %2637 %,3, %0235 - %,3, جنني الشرق

 %2530 %731 %0135 %736 %031 جنني الغرب

 %2138 %732 %7,35 %530 %235 %108ارتحا 

 ** ** ** ** ** *رام اهلل الشمال 

 %2037 %037 %530 %732 %530 رام اهلل اجلنوب

 %2237 %739 %739 %36, %535 رام اهلل املدينة

 %738, %732 %,063 %39, %732 اخلليل الشمال

 %,7,3 - %0935 %,03 %932 اخلليل اجلنوب



 %7630 - %0735 %835 %235 اخلليل املدينة

 %7936 %038 %0932 %931 %631 بيت حلم املدينة

 %,263 %032 %0836 - %0238 بيت حلم الضواح 

 %2,38 %,23 %837 %,23 %930 القدس الضواح 

 ** ** ** ** * القدس املدينة

 التعاطف السياسي حسب الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية -2

  
الجهاد 
 االسالمي

 حزب الشعب
مستقلون 
 اسالميون

مستقلون 
 وطنيون

 ال أحد تنظيمات

 %0738 %032 %032 %936 %735 %032 نابلس الشرق

 %838 %838 %0938 %0238 - - نابلس الغرب

 %0937 %836 %7,38 %736 - %232 نابلس مدينة

 %,0,3 %037 %537 %0731 %037 - طوللرم الشمال

 %0836 %030 %0738 %531 %32, - طوللرم اجلنوب

 %938 %938 %0038 - %039 %,3, جنني الشرق

 %635 %236 %0135 %736 - %535 جنني الغرب

 %530 - %530 %732 %235 - %108ارتحا 

 ** ** ** ** ** ** *رام اهلل الشمال 

 %0231 %835 %632 %836 %38, %732 رام اهلل اجلنوب

 %0,11 %738 %,023 %36, %36, %,03 رام اهلل املدينة



 %236 ـــــــــ %0530 %532 %732 %931 اخلليل الشمال

 %,013 - %0735 %0735 - %932 اخلليل اجلنوب

 %0132 - %0231 %0532 - %835 اخلليل املدينة

 %232 - %,773 %238 %31, %931 بيت حلم املدينة

 %038 - %836 %537 %032 %736 بيت حلم الضواح 

 %0132 %136 %0,31 %,23 %930 %035 القدس الضواح 

 ** ** ** ** ** ** القدس املدينة

 . مل تتورر نعلومات كارية ع  هاتني الدائريت بسبب ةغر حجم العينة * 

 التعاطف السياسي حسب الدوائر في قطاع غزة -3

 فتح الديمقراطية حماس فدا الشعبية  

 %638, %035 %,063 %035 %0032 جباليا

 %2632 %037 %7736 - %39, (أ)غزة املدينة 

 %2132 - %0936 %32, %238 (ب)غزة املدينة

 %2931 %030 %0739 %030 %936 (ج)غزة املدينة 

 %2539 %735 %,023 %035 %536 املخيمات الوسطى

 %639, - %0232 %136 %,93 منطقة خانيونس

 %2537 - %7138 - %537 منطقة ررح

 

الجهاد 
 االسالمي

 حزب الشعب
مستقلون 
 اسالميون

مستقلون 
 وطنيون

 ال أحد تنظيمات أخرى



 %837 - %639 %930 %035 %38, جباليا

 %930 %037 %639 %235 - %037 (أ)غزة املدينة 

 %0732 - %536 %839 %737 %935 (ب)غزة املدينة

 %0035 %,73 %637 %32, %239 %030 (ج)غزة املدينة 

 %,83 %035 %531 %136 %238 %238 املخيمات الوسطى

 %0735 %238 %530 %631 %735 %035 منطقة خانيونس

 %236 %39, %0135 %732 - %732 منطقة ررح

 

 


