
 (7)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
 االسرائيلية –المفاوضات الفلسطينية 

  
 4991/آذار/02

 المقدمة
قامت وحدة املسوح واستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإجراء االستطالع الشهري السابع للرأي 
العام الفلسطيين حول مواضيع املفاوضات، احلماية الدولية، املستوطنات، انتخابات اجمللس الوطين، والتعاطفات السياسية، وذلك 

 .استطالعات شهرية تتعلق هبذه املواضيع اهلامةاستمراراً لنهجها يف اجراء 
ويشكل هذا االستطالع سجاًل ملا جييش يف صدور فلسطينيي األرض احملتلة ووثيقة تعرب عن حقبة حامسة من تاريخ الشعب 

، والتحق الفلسطيين تلت جمزرة احلرم االبراهيمي الشريف يف مدينة اخلليل، واليت أدت اىل استشهاد أكثر من مخسني فلسطينياً 
 .هبم عشرات الشهداء يف كافة األراضي احملتلة

، بعد مرور أقل من (يوم األحد) 4991/اذار/02ونود التنويه هنا، إىل أنه مت اجراء املقابالت املتعلقة هبذا االستطالع بتاريخ 
ة حيث استمرت املظاهرات إال أنه كان من الواضح أن صداها ظل يتفاعل يف األراضي احملتل. شهر واحد على حدوث اجملزرة

ومن املفيد هنا أن نذّكر ببعض األحداث املهمة يف يوم االستطالع واليت كان هلا أثر . والصدامات وتزايد عدد الشهداء واجلرحى
 :على النتائج وعلى عملية البحث امليداين 

 .ما زالت مدينة اخلليل ترزح حتت نظام منع التجول أواًل،
 .م اهلل صدامات قوية ومت حظر التجول يف مركزها يف ساعات الصباحشهدت مدينة را ثانياً،
 .شهدت مدينة نابلس مظاهرات ورشق حجارة واطالق رصاص وغاز مسيل للدموع ثالثاً،
 .حصل اشتباك مسلح يف مدينة غزة وصدامات يف مناطق متعددة رابعاً،

ممتنعة عن املشاركة يف املفاوضات الرمسية مع اسرائيل وذلك وعلى املستوى السياسي، فإن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت 
احتجاجاً على اجملزرة، واشرتطت املنظمة لعودهتا للمفاوضات إخالء املستوطنني من مدينة اخلليل ونزع أسلحتهم واختاذ إجراءات 

، والذي نص 921القرار رقم  ويف نفس الوقت، وبعد انتظار دام حوايل الشهر، توصل جملس األمن اىل. حلماية الفلسطينيني
على احلاجة اىل توفري احلماية واألمن للشعب الفلسطيين وتوفري وجود دويل مؤقت وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي 
احملتلة مبا فيها القدس، وطالب القرار اسرائيل يف مواصلة تدابري مصادرة األسلحة ومنع أعمال العنف غري املشروع من جانب 

 .ملستوطننيا
وال شك أن مشاعر الفلسطينيني واراءهم بعد جمزرة اخلليل هي أكرب بكثري من أن ختتصر يف دراسة أو استطالع، إال أن دالالت 

وهلذا كله فقد قررنا أن . النتائج املرفقة هلي تعبري واضح عن مدى تفاعل الشعب الفلسطيين مع طبيعة األحداث على أرض الواقع
 . االستطالع بشكل خمتصر ومبسط ألن النتائج تتحدث عن نفسها بنفسهانشر معطيات هذا 



 :المنهجية 
يف حماولتهم للتعامل مع األحداث اليومية املتمثلة يف إطالق النار والغاز املسيل للدموع واملظاهرات ومنع التجول واحلواجز اليت 
فرضها اجليش االسرائيلي، وكذلك يف سعيهم لتطوير القيمة العلمية واملوضوعية للبحث فقد قام باحثو املركز باختاذ جمموعة من 

 :يت االجراءات، وهي كاآل

فباإلضافة اىل تقسيم حمافظة اخلليل اىل ثالث . اجراء مقابالت يف مدينة اخلليل وقراها وخميماهتا برغم منع التجول .4
، فإنه مت انتقاء عينة من التجمعات السكانية يف احملافظة لتكون مشمولة يف (مدينة، مشال، وجنوب)دوائر انتخابية 

، بيت أمر وتفوح (بلدة)حلحول : ة مشال اخلليل بالتجمعات السكنية التالية فعلى سبيل املثال مت متثيل دائر . البحث
ومت اختيار العينة عشوائياً يف كل جتمع على أساس تقسيمها اىل عدة مناطق سكنية (. خميم)، والعروب (قريتان)
ث بعدد املنازل ، ومن مث توزيع االستمارات يف كل منها على أساس نظام عددي يتناسب مع تقدير الباح"بلوكات"

  .يف املنطقة
من املقابالت يف مركز مدينة رام اهلل وكراجات الباصات، مت اتباع خطة بديلة إثر إغالق مركز % 02بعد أن مت إجراء  .0

واتبع . ولذلك فقد مت أخذ عينة من القرى واملخيمات املشمولة بالعينة. املدينة حيث كان املفروض أن تتم املقابالت
  .تبع يف منطقة اخلليلنفس النظام امل

ومت اجراء املقابالت يف مراكز التجمع ( تقريباً بدون استثناء)يف قطاع غزة مت توزيع االستمارات على مجيع املناطق  .0
  .واملنازل

يف مناطق بيت حلم والقدس مت توزيع العينة بشكل مسبق ومتت غالبية املقابالت يف التجمعات السكنية املشمولة يف  .1
  .ومت هنا اتباع النظام املستخدم يف منطقة اخلليل. العينة

أما يف مناطق مشال الضفة الغربية فقد مت استخدام مراكز املدن والكراجات املؤدية للقرى واملخيمات للحصول على  .5
  .العينة

 :الدوائر االنتخابية 
 :ة الغربية وقطاع غزة اىل دوائر استطالعية كاآليت ومن أجل أغراض هذا االستطالع ومن أجل رفع مصداقية العينة فقد مت تقسيم الضف

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 مدن% 011 29 583.58 مدينة نابلس

 خميمات% 44قرى، % 52 82 503228 شرق نابلس

 خميمات% 8قرى، % 29 55 5..3.. غرب نابلس

   995 9.13225 منطقة نابلس



 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 44قرى، % 41مدن، % 98 5. 0183.22 مشال طولكرم

 قرى% 46مدن، % .. 51 2.35.5 جنوب طولكرم

   0.5 91932.9 منطقة طولكرم

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 40قرى، % 01مدن، % 82 55 2.3590 شرق جنني

 قرى% 011 2. 0113221 غرب جنني

   080 0253900 منطقة جنني

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 04قرى، % 01مدن، % 88 20 983285 أرحيا

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 44قرى، % 52 80 .5.325 مشال رام اهلل

 خميمات% 40قرى، % 02مدن، % 5. 59 ..5538 جنوب رام اهلل

 خميمات% 8قرى، % 42مدن، % 59 .2 583055 مدينة رام اهلل

   902 9923.22 منطقة رام اهلل

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 44قرى، % 52 59 593225 مشال اخلليل

 خميمات% 40قرى، % 55 59 .51315 جنوب اخلليل

 مدن% 011 2. 2.3828 مدينة اخلليل



   .90 98238.8 منطقة اخلليل

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 خميمات% 44قرى، % 04مدن، % .. 52 .53.2. مدينة بيت حلم

 خميمات% 44قرى، % 61مدن، % 01 58 .51395 حميط بيت حلم

   022 0.53202 منطقة بيت حلم

 *توزيع العينة  عدد االستبانات **عدد السكان  الدائرة

 قرى% 84مدن، % 02 52 503.51 مدينة القدس

 خميمات% 9قرى، % 10مدن، % 22 52 5.3851 حميط القدس

   025 0.83.01 منطقة القدس

 

يمكن الحصول على الئحة بأسماء القرى والمخيمات في كل دائرة من خالل االتصال بمركز البحوث والدراسات الفلسطينية * 

 3في نابلس

 :الدوائر االنتخابية في قطاع غزة  
 :وإىل سبعة دوائر انتخابية وموضحة كما يلي ( مشال، وسط، جنوب)لقد مت تقسيم القطاع اىل ثالثة مناطق 

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 بيت حانون، بيت الهيا، خميم جباليا، النزلة .00 0203208 جباليا والشمال

 خميم الشاطىء، الشيخ رضوان، النصر 20 213111 (4)مدينة غزة 

 الرمال، الدرج، الصربة 21 0013111 (0)مدينة غزة 

 التفاح، الشجاعية، الزيتون 55 0103111 (0)مدينة غزة 

   59. 2203208 مشال قطاع غزة



 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

خميمات الربيج، املغازي، النصريات، والزوايدة، ودير  008 00.3.11 املخيمات الوسطى
 البلح

 توزيع العينة عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

خان يونس، خميم خان يونس، قراره، بين سهيال،  008 0213802 منطقة خان يونس
 خزاعة، عبسان الكبرية، عبسان الصغرية

 مدينة رفح، خميم رفح 51 .0193.2 منطقة رفح

   028 92935.1 جنوب القطاع

حسن أبولبدة، مركز التخطيط 3 زياد عابدين ود3 د" الكتاب السكاني الفلسطيني"اعتمدنا هنا على االحصائيات المقدمة في ** 

 022.3واألبحاث، 

 :إن التقسيم السابق يمكننا من فهم أنماط التصويت في 

  3جميع المناطق المحتلة 03

  3كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حدة 93

  3ئيسية على حدةكل منطقة ر 3.

 3كل دائرة انتخابية 23

وبرغم حمدودية وأولية هذا . يف القطاع 490يف الضفة و  4084استمارة من الضفة الغربية وقطاع غزة منها  4968وقد حصلنا على 
التقسيم، إال أنه قد يكون له دور يف مساعدة املختصني واملسؤولني على وضع قواعد لنظام انتخايب فلسطيين مستقبلي يأخذ بعني االعتبار 

 .يف هذا االستطالع املعطيات الواردة
بنية ونود التأكيد هنا على أن باحثي املركز يدركون متاماً أنه ليس من الضروري إذا ما مت اجراء االنتخابات يف املستقبل القريب أن تكون م

طريقة الوحيدة واملثلى وكذلك األمر، فإننا ندرك أن الطريقة اليت استخدمناها يف تقسيم الدوائر ليست هي ال. على أساس الدوائر االنتخابية
وباجململ فإن هذا االستطالع ميكننا من تكوين صورة واضحة ودقيقة قدر االمكان للخريطة السياسية يف كل من قطاع غزة . للتقسيم

رات والضفة الغربية ودوائرها املختلفة، حيث ان البيانات اليت مت مجعها وعرضها من خالل النتائج االحصائية تظهر بشكل واضح اخليا
ويستطيع املهتمون االتصال مبركز البحوث والدراسات الفلسطينية للحصول على نتائج أمناط . االنتخابية للفلسطينيني يف هذه املناطق

 .أو غري ذلك من املعلومات( مدينة، قرية، خميم)التصويت يف كل من هذه املناطق بناءاً على مكان السكن 

 (كنسب من المجموع)توزيع العينة 

 %مكان السكن  %التوزيع الجغرافي 



 من سكان املدن 39.. (مبا فيها القدس العربية)الضفة الغربية  8.

 البلدات/ من سكان القرى  2832 قطاع غزة 8.

 من سكان املخيمات 0532 %وضع اإلقامة 

 %الحالة الشخصية  الجىء .2

 أعزب 931. غري الجىء 85

 متزوج .83. %الجنس 

 مطلق أو أرمل 932 من الذكور 35..

 %الفئات العمرية  من اإلناث 39..

 01-48من عمر  9.35 %العمل 

 04-00من عمر  931. عمال 0.32

 08-00من عمر  0539 حرفيون .083

 10-09من عمر  0032 ربات بيوت 0.39

 00-14من عمر  .83 *متخصصون 31.

 وما فوق 00من عمر  835 **موظفون 0535

 %التحصيل العلمي  جتار 0930

 لغاية هناية املرحلة االلزامية 9231 طالب 0039

 توجيهي 238. مزارعون .93

 (سنتني بعد التوجيهي)معهد  0235 متقاعدون 138

 (جامعي)بكالوريوس  9132 عاطلون عن العمل .3.



 ماجستري فما فوق 032    

 (وغيرها… مدرس جامعة، مهندس، طبيب، محام، صيدالني، إداري عال  : )متخصصون * 

 (وغيرها… مدرس مدرسة، موظف حكومة، ممرضة، موظف شركة، سكرتير: )موظفون ** 

 :جمع البيانات 
. عمل الباحثون امليدانيون حتت أقسى الظروف حيث كان عليهم التعامل مع منع التجول يف اخلليل وإطالق النار واحلواجز يف مناطق أخرى

. ومع طول اخلربة والتدريب فقد استطاع هؤالء الباحثون التعامل مع الظروف الصعبة وإجراء املقابالت واجناز البحث يف الوقت احملدد له
أشعر بأمهية العمل الذي قمت به وذلك "شحدة من اخلليل . فحسب قول الباحث ف. ا أيضاً اىل القناعة الذاتية للباحثنيويعود هذ

عمرو، أيضاً من . وأكدت على هذا الباحثة أ". بسبب وجود املخاطر، ومع ذلك عاهدت نفسي على أن أقوم بالبحث يف هذه الظروف
وذلك بسبب منع التجول .. اجب البحث يف ظروف مثل هذه تتسم باملغامرة والتنقل يف الشوارعما أمجل القيام بو "اخلليل، حيث قالت 

لقد "شحادة من اخلليل . والسبب االساسي يف اجناح البحث امليداين ميكن أن يتلخص فيما قالته الباحثة ن". الذي كان خيرتقه الناس
 ".وف يف حياة هذه املنطقةصممنا على عمل هذا البحث يف هذه الظروف اليت هي أصعب ظر 

فاستناداً اىل . وهنا فإننا نود أن نرفق بعض املالحظات اليت أبداها الباحثون عن جتربتهم، موضحني من خالهلا املوقف يف الشارع الفلسطيين
وحول ..". ا زال ثائراً بالرغم من مضي ما يقرب ثالثة أسابيع على جمزرة اخلليل إال أن الشارع الفلسطيين م"الباحث مجال ربايعة فإنه 

شاهدت يف هذه اجلولة ومسعت مامل تسمعه أذين "السويطي يقول . الظروف اليت يعيشها أهل مدينة اخلليل فقد كتب الباحث امليداين جـ
أنه مل أشعر باخلوف مع . فما أصعب ظروف الناس، وخاصة األطفال منهم الذين كانوا يعانون من نقص احلليب… من قبل ومل تراه عيين

منع جتول، إال أنين كنت قوياً جداً، وكذلك كان الناس أقوى مما أتصور، ورأيت الكثريين منهم خيرتقون نظام منع التجول ويتوجهون حنو 
باحثاً ميدانياً مدربني بشكل جيد،  04لقد شارك يف إجراء هذا البحث ". بيوت الشهداء حيث كان اجليش يستقبلهم باطالق النار عليهم

وقد ركز الباحثون على مناطق تتناسب مع تقسيم الدوائر . يار أماكن املقابالت بناء على جتاربنا يف االستطالعات الستة السابقةومت اخت
 .االنتخابية مما ساعد على رفع نسبة التمثيل االحصائي للعينة حيث تأكدنا من متثيل أمشل لكل منطقة وللعينة بشكل عام

ومت إجراء حوايل (. كما هو موضح يف اجلدول السابق)احثون أغلب املدن والقرى وخميمات الالجئني أما يف قطاع غزة، فقد زار الب
وبشكل . من املقابالت يف زيارات بيتية للتأكد من متثيل عينة النساء، أما باقي املقابالت فقد مت اجراؤها يف مناطق مجاهريية عامة%( 02)

. ممن حاول الباحثون مقابلتهم، ومل تتضمن عينة البحث هؤالء االشخاص%( 42)، حوايل عام رفض االستجابة للمشاركة يف االستطالع
 .وتشكل النساء اجلزء األكرب من الرافضني للمشاركة يف االستطالع، ومل يصرح بعض الفلسطينيني بآرائهم السياسية وذلك بسبب اخلوف

ن الورشات الدراسية حيث نوقشت أهداف االستطالع، كما التحق هؤالء إن األغلبية من باحثينا امليدانيني قد شاركت مراراً يف عدد م
مبحاضرات حول آليات اختيار العينة، طرق املسح، البحث العلمي والعمل امليداين، وقد عملوا يف جمموعات يشرف عليها باحثون أكفاء، 

 .الباحثني امليدانينيوقام باحثو املركز بزيارات خمتلفة ألماكن املقابالت وناقشوا سري العملية مع 
من باحثينا من النساء وذلك لضمان متثيل عينة كافية من اجلنسني، ومت اجراء مجيع مقابالت االستطالع يف %( 02)ويالحظ أن هناك 

ان وذلك لضم( استبانة يف املتوسط 02)وقد أعطي لكل باحث عدد حمدود من االستبانات . نفس اليوم وذلك وجهاً لوجه مع أفراد العينة
من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء ( SPSS)ومت استخدام برنامج حاسوب احصائي . مقابالت دقيقة ومركزة

 %.90وأن نسبة التمثيل االحصائي تزيد عن % 0ومن اجلدير بالذكر هنا أن نسبة اخلطأ هي أقل من . إجابات غري ممكنة



 
 :آليت وقد مت توجيه الباحثني لاللتزام با

 .يتناسب مع طبيعة التجمعات السكانية( اخل… 48-40-4مثل )اتباع نظام عددي حمدد يف اختيار العينة  أواًل،
وغري … عدم إجراء أية مقابالت يف مؤسسات عامة مثل النقابات، املكاتب السياسية للتنظيمات، املنظمات الطالبية والنسائية ثانياً،
 .ذلك
 .هم، واالمتناع عن مقابلة جمموعة من األشخاص املرتبطني بالصداقة أو املعرفة مع بعضهم البعضعدم مقابلة معارف ثالثاً،
 .إجراء مقابلة واحدة فقط يف كل وقت رابعاً،

وإذا ما طلب منهم توضيح سؤال أو ". غري منطقية"االمتناع التام عن التدخل يف اجابات املبحوثني حىت لو بدت اجاباهتم  خامساً،
وإذا مل يكن لديهم ذلك فعلى الباحث اعطاء . ، فقد كان عليهم الرجوع لتعريف معني زودوا به مسبقاً من قبل مركز البحوثمصطلح ما

 .املبحوث الفرصة الكاملة ليوضح بنفسه الغموض املوجود
 

 :مالحظات 
 المجزرة في الحرم االبراهيمي الشريفأواًل، 
 المفاوضات، الحماية الدولية، والمستوطناتثانياً، 
 اداء منظمة التحريرثالثاً، 
 النظرة المستقبليةرابعا، 

 االنتخاباتخامسا، 
 االنتماء السياسيسادسا، 

 :أواًل، المجزرة في الحرم االبراهيمي الشريف 
وعصابات املستوطنني واجليش االسرائيلي " باروخ غولدتشتاين"ينظر الفلسطينيون اىل جمزرة احلرم على أهنا ناجتة عن تعاون ما بني القاتل 

بأنه عمل فقط مع % 41.4وصرح . مع جمموعة ارهابية وبالتعاون مع اجليشمن الفلسطينيني بأن القاتل عمل % 02.8حيث صرح 
وهكذا فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيني حيّملون اجليش . بأنه عمل بالتعاون مع اجليش االسرائيلي% 09.0جمموعة ارهابية و 

 .االسرائيلي املسؤولية الرئيسية حلصول هذه اجملزرة
 
 :اية الدولية، والمستوطنات ثانياً، المفاوضات، الحم 

منهم بأهنم ضد % 08.0حيث صرح حوايل . أبدى الفلسطينيون يف األراضي احملتلة حتفظات حول فكرة العودة للمفاوضات مع اسرائيل
. آخرون توفر محاية دولية يف الضفة والقطاع من أجل الشروع يف املفاوضات مرة أخرى% 08.8العودة للمفاوضات مع اسرائيل، واشرتط 

 (.دون شروط مسبقة)للعودة للمفاوضات عن تأييدهم % 46.0وصرح 
فحول سؤال يتعلق بالعودة للمفاوضات مع تأجيل . من الواضح أن موضوع املستوطنات هو من أهم املواضيع اليت تشغل بال الفلسطينيني

% 02.8شرتط من فلسطينيي األراضي احملتلة بأهنم ضد ذلك، وا% 00.0نقاش موضوع املستوطنات للمرحلة النهائية، صرح أكثر من 
من الفلسطينيني يبدون حتفظات حقيقية على % 84.4وهكذا فإن . خروج املستوطنني من مدينة اخلليل أواًل من أجل العودة للمفاوضات



 .تأجيل حل مسألة االستيطان االسرائيلي يف الضفة الغربية والقطاع
ل حيث عارض الرجوع للمفاوضات مع تأجيل النقاش حول إن املعارضة لتأجيل مسألة املستوطنات كانت على أشدها يف منطقة اخللي

وشعر . فقط أيدوا العودة للمفاوضات بدون شروط% 0.0باملقابل فإن . من سكان املنطقة% 40.1املستوطنات للمرحلة النهائية 
ومن . ن داخل مدينة اخلليلمن سكان منطقة اخلليل بأنه قد يكون من املقبول العودة للمفاوضات إذا ما مت إخالء املستوطنني م% 00.4

باحلاجة للعودة للمفاوضات مع تأجيل النقاش حول مسألة % 48.0املمكن مقارنة هذا مع املوقف يف منطقة أرحيا حيث شعرت الغالبية 
ات يف من الفلسطينيني وافقوا على العودة للمفاوض% 0.1املستوطنات بشرط اخالء املستوطنني من مدينة اخلليل، أما يف القدس، فإن 

 .حالة تأجيل مسألة املستوطنات
 

 :ثالثاً، اداء منظمة التحرير 
ربى من فيما يتعلق بأداء منظمة التحرير الفلسطينية بعد جمزرة احلرم اإلبراهيمي وطريقة تعاملها مع األحداث املرتتبة عليها، فإن النسبة الك

من الفلسطينيني أداء املنظمة على % 00.4وقيم %. 18.4بذلك  الفلسطينيني تنظر هلذا األداء على أنه أقل من املطلوب حيث صرح
 .على أنه جيد بشكل عام% 48.8بينما نظر إليه . أنه متوسط

فنجد أن املتعلمني هم . ومن املالحظ أن هناك عالقة عكسية واضحة ما بني درجة التحصيل العلمي واملوقف من أداء منظمة التحرير
من ذوي التحصيل االلزامي أو أقل بأن أداء املنظمة هو % 04.4فعلى سبيل املثال، صرح . بعد جمزرة اخلليلاألقل رضاءاً عن أداء املنظمة 

 .من أصحاب الشهادات العليا كما هو مبني يف اجلدول املرفق% 1.0جيد بشكل عام بينما صرح بذلك 
بأن ما % 00.0نظمة هو جيد بشكل عام، بينما صرح تشعر بأن أداء امل%( 0.9) وجند أيضاً أن نسبة قليلة من أهايل منطقة اخلليل
فنجد على سبيل . وهذا الشعور سائد يف كافة املناطق يف األراضي احملتلة بتباين قليل. قامت به املنظمة بعد اجملزرة هو أقل من املطلوب

 .منهم بأن اداءها جيد% 04.8 من سكان أرحيا يعتقدون بأن أداء املنظمة هو أقل من املطلوب، بينما يعتقد% 41.4املثال أن 

 :رابعاً، النظرة المستقبلية 
% 04.0فقد أظهر االستطالع أن . مل يكن من املستغرب أن جند أن الغالبية من الفلسطينيني تنظر للمستقبل نظرة تشاؤمية

بد أنه كان جملزرة اخلليل وما تبعها من قبل وال . هم غري متأكدين% 08.0هم متشائمون يف نظرهتم للمستقبل وأن 
ومن املفيد أن نقارن هذه النتيجة باستطالعنا السابق الذي مت . للفلسطينيني على أيدي اجليش االسرائيلي أثر يف هذه النظرة

من % 04.6فقد أظهر االستطالع السابق أن نسبة املتشائمني هي (. مخسة أيام قبل اجملزرة) 49/0/4991اجراؤه بتاريخ 
كما تبني من االستطالع السابق أن نسبة املتفائلني هي (. يف نسبة التشاؤم بعد جمزرة اخلليل% 41.0أي بزيادة )الفلسطينيني 

 %(.48.0أي نقص يف التفاؤل بنسبة % )02.0أما بعد اجملزرة فإن نسبة املتفائلني اخنفضت لتصل اىل أقل من %. 09
% 02فمن بني سكان القطاع صرح . واضحاً يف نسبة التشاؤم بني الضفة الغربية وقطاع غزة وقد أظهر استطالعنا السابق فرقاً 

ويف استطالع هذا الشهر وبعد اجملزرة فقد %. 12بأهنم من املتشائمني، أما يف الضفة فإن نسبة املتشائمني فقد وصلت اىل 
من فلسطينيي الضفة بأهنم متشائمون بينما % 06.4 فقد صرح. ازدادت الفجوة يف النظرة املستقبلية ما بني الضفة والقطاع

% 02.8بينما تصل اىل % 40.8وباملقابل فإن نسبة التفاؤل يف الضفة هي . من فلسطينيي قطاع غزة% 12.4صرح بذلك 
 .يف القطاع

يجة لكون وقد يعود هذا الفرق، بشكل جزئي، اىل أن سكان القطاع يتوقعون تغيريات يف الوضع السياسي واالقتصادي كنت



أما يف الضفة فإن الوضع ليس واضحاً بالنسبة للمستقبل، وعما إذا  . تطبيق اتفاق اعالن املبادىء سيتم عندهم يف املرحلة املقبلة
ويبدو أن جمزرة اخلليل عززت عدم الوضوح واإلحباط عند فلسطينيي الضفة الغربية . كانت االتفاقات ستؤدي لتحسني أوضاعهم

لنتائج اجيابية ملموسة من خالل املفاوضات، وخصوصاً يف ظل التواجد املكثف للمستوطنات واملستوطنني  من امكانية التوصل
 .على أراضيهم

يف الضفة، وهؤالء مييلون يف " واالخرين"وقد يعود الفرق ما بني الضفة والقطاع بالنسبة هلذا املوضوع اىل تواجد أكرب للمستقلني 
 .اجملموعات تأثراً بالتغيريات احلاصلة على أرض الواقعنظرهتم للتشاؤم حيث أهنم أكثر 

وهنا نالحظ أن مؤيدي . ومن خالل نتائج االستطالع فإننا جند أن هناك عالقة ما بني االنتماء السياسي والنظرة املستقبلية
. هم األكثر تشاؤماً أما مؤيدو جمموعات املعارضة ف. اتفاق اعالن املبادىء من فتح وفدا وحزب الشعب هم األكثر تفاؤالً 

 .فهم مييلون للتشاؤم" االخرين"وبالنسبة للمستقلني و 
، وباملقابل فإن نسبة املتشائمني %4.0ويظهر التشاؤم واضحاً يف نظرة أهل اخلليل للمستقبل حيث أن نسبة املتفائلني تصل اىل 

 %.60.1تصل اىل 

 :خامساً، االنتخابات 
حول رأيهم يف أفضل الطرق الختيار أعضاء اجمللس الوطين الفلسطيين املمثلني للضفة عندما استطلع الفلسطينيون ألول مرة 

صرحوا بضرورة اجراء انتخابات من أجل ذلك، واعتقد %( 82أكثر من )فإن غالبية كبرية ( يف حالة حدوث ذلك)والقطاع 
ني بأهنم يؤيدون أن يعني هؤالء من الفلسطيني% 9آخرون بأن االختيار جيب أن يتم على أساس احلصص، بينما صرح % 9

 .األشخاص من قبل قيادة منظمة التحرير
بالنسبة للسؤال األخري حول العالقة احملتملة بني اجمللس الوطين وجملس احلكم الذايت االنتقايل فقد تبني لنا أن صياغة السؤال مل 

ولذلك فإننا ال نستطيع .  االمتناع عن اجابتهتكن واضحة بشكل كاف مما أدى بعدد كبري من األشخاص الذين مت مقابلتهم اىل
 .أن نقدم أي حتليل لنتائج هذا السؤال، وسنحاول يف املستقبل صياغته بشكل أفضل إذا لزم طرحه مرة أخرى

 :سادساً، االنتماء السياسي 
فقد أظهر . ألراضي احملتلةلقد كان جملزرة اخلليل وما تبعها من أحداث تأثري واضح على شعبية حركة فتح ما بني فلسطينيي ا

 %.10استطالع أجريناه قبل مخسة أيام من اجملزرة أن التأييد حلركة فتح وصل اىل حوايل 
حيث يبدو من كافة االستطالعات اليت اجريناها سابقًا أن % 04.1أما يف االستطالع احلايل فقد اخنفضت نسبة التأييد اىل 

وقد يعود هذا اىل التواجد الواسع حلركة فتح يف . بية حركة فتح، يف الشارع الفلسطيينلألحداث السياسية تأثرياً مباشراً على شع
وكذلك فإن وضع املفاوضات مع اسرائيل له تأثري . اجملتع الفلسطيين ولكون مؤيديها يأتون من خلفيات اجتماعية وفكرية متباينة

. جلياً يف قطاع غزة%( 49.8)وحركة محاس %( 12.4)فتح ويظهر تأييد حركة . مباشر على تأييد احلركة ما بني الفلسطينيني
 .وإذا ما نظرنا اىل باقي االجتاهات السياسية والصغرية منها خصوصاً فإن هناك شبه ثبات يف تأييدها ما بني الفلسطينيني

محاس، )ع حتالف املعارضني م( فتح، فدا، وحزب الشعب)أما اذا ما قارنا نسبة التأييد لتحالف املؤيدين التفاقية اعالن املبادىء 
مشال : ، فإننا جند أن حتالف املعارضني قد يفوز بكافة مناطق اخلليل وهي (اجلبهة الشعبية، اجلبهة الدميقراطية، واجلهاد االسالمي

لك يف ، وكذ(يطا، دورا، السموع، وخميم الفوار)، مدينة اخلليل، جنوب اخلليل (حلحول، بيت أمر، تفوح، وخميم العروب)اخلليل 



ويتعادل (. قلقيلية، وسلفيت وقرامها)ويفوز بصعوبة يف منطقة جنوب طولكرم (. مناطق التفاح، الزيتون، والشجاعية)غزة املدينة 
 .جباليا والشمال، رفح وخميمها، ومدينة بيت حلم: تقريباً مع حتالف املؤيدين يف دوائر 

نابلس املدينة، طولكرم : أقل يف العديد من الدوائر االنتخابية وهي  أو% 02ومن امللفت للنظر أن جند أن تأييد حركة فتح هو 
وتزيد نسبة التأييد حلركة فتح . اجلنوب، رام اهلل اجلنوب، رام اهلل املدينة، دوائر اخلليل الثالث، بيت حلم املدينة، وضواحي القدس

 .يف كافة دوائر قطاع غزة% 00عن 
أوضح ما يكون حيث حصلت ( أحياء التفاح، الشجاعية، والزيتون)اس يف مدينة غزة وكذلك فإننا نالحظ أن التأييد حلركة مح

ويزيد التأييد حلركة محاس يف مشال اخلليل عن التأييد % 00من األصوات بينما حصلت فتح على حوايل % 00على أكثر من 
اً كبرياً حلركة محاس يف وجند تأييد%. 48.4من األصوات وحصلت فتح على % 00حلركة فتح، حيث حصلت محاس على 

 %(.04.0)ضواحي بيت حلم 
وعلى الدوام جيب مقارنتها مع املعطيات الناجتة عن استطالعات الرأي . وتأيت أمهية هذه النتائج إذا ما نظرنا هلا بشمولية وتعمق

 :ومن هنا فإننا نستطع أن نستنتج اآليت . السابقة

 .ليل ستشكل أكرب التحديات بالنسبة حلركة فتحإذا ما حصلت انتخابات دميقراطية فإن اخل -4
بالنسبة لقطاع غزة، فإنه برغم ظاهرة االستقطاب السياسي هناك، إال أن األوضاع السياسية املتغرية جتعل التنبؤ بأمناط  -0

 .انتخابية معينة من الصعوبة مبكان، وستعتمد نتائج االنتخابات على ما هو موجود على أرض الواقع يف حينه
 .دور حاسم يف أية انتخابات ستجري يف الضفة الغربية" اآلخرين"سيكون للمستقلني و  -0
قد تتمكن فتح من اجتذاب تأييد نسبة كبرية من الذين يصفون أنفسهم باملستقلني الوطنيني وذلك لتشابه آرائهم، بشكل  -1

وأولئك الفلسطينيني الذين " ستقلني االسالمينيامل"أما محاس فإهنا قد تستطيع أن جتتذب تأييد . عام، مع مؤيدي حركة فتح
وهذا يدعونا ألن نتوقع بأن حجم . صرحوا بأهنم لن ينتخبوا أحداً، وجزء غري قليل من الذين يرفضون االجابة على االستطالع

 .كما هو ظاهر يف االستطالع احلايل% 40.4التأييد حلركة محاس يف األراضي احملتلة هو أكرب من 

االنتخابية ال تتعدى كوهنا مؤشرات للخريطة " االستطالعية"إننا نود تذكري القارىء أن النتائج املرفقة فيما يتعلق بالدوائر وأخرياً، ف
السياسية يف األراضي احملتلة، وبسبب صغر حجم العينة يف كل دائرة فإننا ال نستطيع أن نقفز الستنتاجات هنائية من خالل 

ومع النتائج لقطاع ( لواء)املفيد أن نقارن النتائج للدوائر االنتخابية مع نتائج كل منطقة رئيسية  ولذلك فإنه من. استطالع واحد
وكذلك فإنه من خالل تكرار االستطالعات فإننا نستطيع أن . غزة والضفة الغربية كل على حدة والنتائج الكلية لألراضي احملتلة

 .ييننتوصل اىل أمناط معينة لآلراء يف اجملتمع الفلسط

 نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني
 4991آذار  02

 هل توافق على عودة منظمة التحرير الفلسطينية للمفاوضات السلمية مع اسرائيل؟( 1)



الضفة وقطاع   
 %غزة معاً 
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 35.. 238. 538. ال -9

أوافق على العودة للمفاوضات إذا ما توفرت ضمانات بتوفري محاية  -.
 دولية

.535 .23. .539 

 32. 32. 838 ال أعرف -2

 ؟(41/1/4991بعد )هل توافق على استمرار المفاوضات مع تأجيل النقاش حول موضوع المستوطنات للمرحلة النهائية ( 2)

الضفة وقطاع   
 %غزة معاً 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 535 531 535 نعم -0

 32.. 9538 135. نعم، بشرط إخالء املستوطنني من داخل مدينة اخلليل -9

 8932 .8.3 .883 ال -.

 831 539 39. ال أعرف -2

 _____هل تعتقد أن المستوطن الذي ارتكب مجزرة الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل ( 3)

الضفة وقطاع   
 %غزة معاً 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 .93 031 .03 تصرف بشكل فردي -0

 0532 0935 .023 عمل مع جمموعة ارهابية -9

 35.. 9835 9239 عمل بالتعاون مع اجليش االسرائيلي-.

 .203 8.31 8135 معاً ( .+  9) -2



 232 232 230 ال أعرف -8

ف مع األحداث المترتبة على .ت.طريقة تعامل م)ما هو تقييمك ألداء منظمة التحرير الفلسطينية بعد مجزرة الخليل ( 4)
 ؟(المجزرة

الضفة وقطاع   
 %غزة معاً 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 9132 0531 0535 جيد بشكل عام-0

 9238 9.30 9.30 متوسط -9

 2.30 .253 2530 دون املستوى املطلوب -.

 538 .013 0131 ال أعرف -2

بالنظر للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها البالد والمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية هل أنت متفائل أو متشائم من ( 5)
 المستقبل؟

الضفة وقطاع   
 %غزة معاً 

الضفة الغربية 
% 

 %قطاع غزة 

 135. 0835 9138 متفائل -0

 2130 8530 8039 متشائم -9

 9230 9530 .953 غري متأكد -.

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

الضفة والقطاع   
% 

 %غزة  %الضفة 

 030 31. 938 اجلبهة الدميقراطية -0

 2130 235. 32.. فتح -9



 0235 0230 .083 حركة محاس -.

 .53 30. .53 اجلبهة الشعبية -2

 .13 .93 931 فدا -8

 38. .3. .3. اجلهاد االسالمي -.

 31 932 931 حزب الشعب -5

 .83 231 532 مستقلني اسالميني -5

 232 0938 0030 مستقلني وطنيني -2

 039 030 030 (______حدد )تنظيمات أخرى  -01

 232 0135 0138 (مما سبق ذكره)ال أحد  -00

 :من الضفة الغربية وقطاع غزة هي  أعضاء المجلس الوطني الفلسطينيبرأيك أفضل الطرق الختيار ( 7)

الضفة والقطاع   
% 

 %غزة  %الضفة 

 .593 5139 5539 إجراء انتخابات عامة يف الضفة الغربية والقطاع الختيارهم -0

 .023 231 .013 استمرار تعيينهم من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية -9

 0131 532 232 تعيينهم من قبل التنظيمات السياسية على أساس نظام احلصص -.

 30. 032 .93 (______حدد )غري ذلك  -2

 :لو جرت انتخابات في الضفة والقطاع الختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني فإنني ( 8)

الضفة والقطاع   
% 

 %غزة  %الضفة 

 9832 35.. 32.. أؤيدها كبديلة النتخاب جملس احلكم الذايت االنتقايل -0



 135. .13. 9238 أؤيدها إن كانت ليست بديلة النتخاب جملس احلكم الذايت االنتقايل -9

أؤيدها إذا كان األعضاء املنتخبون سيعتربون أيضاً اعضاء جملس احلكم  -.
 الذايت االنتقايل

9235 9.32 9835 

 0530 230 0932 (.___________حدد )غري ذلك  -2

 ( % اللواء)االنتماء السياسي حسب املنطقة  -االنتماء السياسي : امللحق األول

 الخليل رام اهلل أريحا جنين طولكرم نابلس  

 132 230 932 032 230 39. اجلبهة الدميقراطية

 9.31 .3.. .2.3 2231 .13. 239. فتح

 9135 831 0530 535 0832 .083 محاس

 235 0132 932 30. 32. 238 اجلبهة الشعبية

 .3. 238 235 -- 032 -- فدا

 531 39. 232 931 32. 032 اجلهاد االسالمي

 032 230 .53 032 032 138 حزب الشعب

 .903 832 932 539 39. 230 مستقلون اسالميون

 0135 0832 532 238 0.30 0.38 مستقلون وطنيون

 -- .93 -- -- 38. .03 تنظيمات أخرى

 .83 0138 -- .0.3 .053 0531 ال أحد

 بقية -( % اللواء)االنتماء السياسي حسب املنطقة  -االنتماء السياسي : امللحق األول



 غزة الجنوب غزة الوسط غزة الشمال القدس بيت لحم  

 930 -- .03 235 935 اجلبهة الدميقراطية

 2138 .53. .23. 35.. 839. فتح

 0532 .993 0530 0.30 0231 محاس

 0131 0132 535 .53 .83 اجلبهة الشعبية

 .03 132 138 838 032 فدا

 .93 035 235 930 239 اجلهاد االسالمي

 030 38. 138 838 930 حزب الشعب

 239 535 835 .53 232 مستقلون اسالميون

 532 .23 0139 0035 0.32 مستقلون وطنيون

 138 .93 135 135 -- تنظيمات أخرى

 0930 531 235 .53 32. ال أحد

 

 )%(التعاطف السياسي حسب الدوائر االنتخابية يف الضفة الغربية 

 الجهاد االسالمي فدا الشعبية حماس فتح الديمقراطية  

 32. -- 32. 0032 8832 32. نابلس الشرق

 935 -- 35. 0535 .53. .83 نابلس الغرب

 -- -- 39. 0830 9531 030 نابلس املدينة

 30. 038 038 0832 32.. 30. طولكرم الشمال



 932 032 835 0535 9538 .23 طولكرم اجلنوب

 932 -- 539 539 2235 -- جنني الشرق

 .03 -- 235 232 8131 30. جنني الغرب

 232 235 932 0530 .2.3 932 أرحيا

 -- 938 538 831 2831 831 رام اهلل الشمال

 .83 0030 0938 239 .13. 239 رام اهلل اجلنوب

 935 132 0039 .83 135. 35. رام اهلل املدينة

 .83 239 .83 9831 0530 032 اخلليل الشمال

 32. 032 239 0232 9.32 032 اخلليل اجلنوب

 .003 .23 .23 0532 .923 -- اخلليل املدينة

 35. 935 531 0931 9531 231 بيت حلم املدينة

 038 -- 932 9.38 .293 038 بيت حلم الضواحي

 932 .53 835 835 .953 .53 القدس الضواحي

 035 238 530 .083 31.. .3. القدس املدينة

 بقية -)%( التعاطف السياسي حسب الدوائر االنتخابية يف الضفة الغربية 

مستقلون  مستقلون اسالميون حزب الشعب  
 وطنيون

تنظيمات 
 أخرى

 ال أحد

 831 035 .083 -- -- نابلس الشرق

 0535 -- 231 .83 .03 نابلس الغرب



 .923 939 9132 832 -- نابلس املدينة

 0.35 39. 0135 39. 038 طولكرم الشمال

 0535 032 .003 539 032 طولكرم اجلنوب

 .023 -- 532 .23 039 جنني الشرق

 0135 -- 0938 .3. .03 جنني الغرب

 -- -- 532 932 .53 أرحيا

 0538 938 0938 -- 938 رام اهلل الشمال

 832 -- .083 .53 935 رام اهلل اجلنوب

 0032 35. 0535 38. .83 رام اهلل املدينة

 .23 -- 0030 0232 -- اخلليل الشمال

 239 -- 0938 9939 032 اخلليل اجلنوب

 31. -- 535 9.39 932 اخلليل املدينة

 .3. -- 0.31 0931 231 بيت حلم املدينة

 .53 -- .013 532 -- بيت حلم الضواحي

 .83 932 .53 0032 0032 القدس الضواحي

 539 -- .093 .3. .3. القدس املدينة

 

 )%(التعاطف السياسي حسب الدوائر االنتخابية يف قطاع غزة 

 فدا الشعبية حماس فتح الديمقراطية  



 132 0531 0.38 535. 238 جباليا والشمال

 -- 535 0.39 532. 030 (أ)غزة املدينة 

 -- 38. 0830 .283 -- (ب)غزة املدينة 

 .03 .03 35.. 830. -- (جـ)غزة املدينة 

 132 0132 .993 .53. -- املخيمات الوسطى

 .93 531 0835 2035 38. خانيونس

 -- 0235 .903 535. -- رفح وضواحيها

مستقلون  حزب الشعب الجهاد االسالمي  
 اسالميون

مستقلون 
 وطنيون

تنظيمات 
 أخرى

 ال أحد

 .23 132 .3. 539 035 .3. جباليا والشمال

 0538 -- 0.38 232 -- 030 (أ)غزة املدينة 

 531 .93 0935 531 -- 531 (ب)غزة املدينة 

 0035 -- 839 32. -- 535 (جـ)غزة املدينة 

 531 .93 .23 535 38. 035 املخيمات الوسطى

 0930 132 535 .93 035 38. خانيونس

 0931 -- .83 35. -- .03 رفح وضواحيها

 ف يف التعامل مع األحداث املرتتبة على جمزرة اخلليل.ت.العالقة ما بني املستوى التعليمي والتقييم ألداء م: امللحق الثاين

 %ال أعرف  %دون المستوى المطلوب  %متوسط  %جيد   

 0.35 .213 9035 9030 املرحلة ا اللزامية



 .53 2539 9.38 0231 التوجيهي

 .3. 8232 9135 0535 (سنتني)معهد 

 838 8.35 9931 0835 بكالوريوس

 230 938. 9239 239 دراسات عليا

 

 


