
 (3)استطالع للرأي العام رقم 
 االنتخابات الفلسطينية

 3993( نوفمبر)تشرين الثاني  11

 

  :مقدمة. 3
بنشر نتائج استطالع حول االنتخابات الفلسطينية، وقد (تشرين أول)مركز البحوث والدراسات الفلسطينية يف الشهر املاضي قام 

القى هذا االستطالع ردود فعل اجيابية، وخصوصا ما بني أفراد الشعب الفلسطيين الذين يتوقون اىل التعبري عن آرائهم يف قضايا 
 .صنع القرار واختاذه ثانيامهمة أوال واملشاركة يف عملية 

ولذلك فقد قرر مركز البحوث القيام باستطالع شهري، يتابع من خالله التغريات اليت تطرأ على أراء الفلسطينيني يف الضفة 
هذا وستقوم وحدة املسوحات واستطالعات الرأي العام . الغربية وقطاع غزة حول موضوع االنتخابات ومواضيع اخرى ذات أمهية

كز بنشر نتائج االستطالع الشهري بشكل مستمر يف الصحف احمللية والعاملية، ومن مث القيام بتوزيع هذه النتائج على مجيع يف املر 
 .األطراف املعنية

 5511، والذي شاركت فيه عينة حجمها (شهر تشرين ثاين)وها هو مركز البحوث يضع امامكم نتائج االستطالع الثاين 
لغربية وقطاع غزة، وقد وزعت العينة حسب عدد السكان من أجل احلصول على متثيل نسيب جلميع مواطن فلسطيين يف الضفة ا

املناطق اجلغرافية والسكنية، وبشكل عام فقد مت اختيار مواقع املقابالت يف اماكن تتواجد فيها كافة شرائح اجملتمع وطبقاته، 
والباصات، السوق الرئيسي، مركز املدينة، مداخل املؤسسات مثل حمطات السيارات )وخصوصا سكان القرى واملخيمات واملدن 

 (.العامة
القدس، اخلليل، بيت حلم، رام اهلل، نابلس، ارحيا، طولكرم، قلقيلية، )ويف الضفة الغربية، فقد متت املقابالت قي املدن الرئيسية 

شجاعية، الرمال، خان يونس، بلدة رفح، خميم أما يف قطاع غزة، فقد مت توزيع العينة مسبقا على مناطق الزيتون، ال(. وجنني
 .الشاطىء، خميم الربيج، خميم رفح، قرية جباليا، قرية بيت الهيا، وقرية القرارة

 
 :االسلوب المنهجي. 2

ومن ضمن . من اجل احلصول على نتائج موضوعية وعلمية، فإن باحثي املركز يقومون وبشكل مستمر بتطوير منهجية البحث
شخصا يف هذا  5511اىل ( يف االستطالع السابق)شخصا  5511يادة عدد املشاركني يف العينة من ذلك، فقد مت ز 

االستطالع، وذلك من اجل التأكد من احلصول على متثيل احصائي جململ آراء الفلسطينيني، وهذا أدى اىل زيادة حجم العينة 
من حجم العينة %( 61) 356 قطاع غزة اىل من حجم العينة الكلي، ويف%( 36) 5515يف الضفة الغربية لتصل اىل 

 .الكلي
باحثا ميدانيا، شارك معظمهم يف ورشة دراسية ناقشت اساليب البحث العلمي  16كذلك فقد قام بعملية البحث امليداين 

 وامليداين
 .وضرورة املوضوعية واحلياد عند اجراء هذه األحباث والدراسات

ئج، فقد مت اجراء مجيع املقابالت يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف نفس اليوم ومن اجل رفع مستوى املصداقية يف النتا



، وكذلك فقد مت رفع مستوى التمثيل النسائي يف العينة وذلك بتوظيف عدد اكرب من الفتيات للقيام (م55/55/5116)
عيادات، مراكز أمومة )قابلة النساء بالبحث امليداين، يضاف اىل ذلك أن الباحثني قد قاموا بزيارة مؤسسات عامة يسهل فيها م

 (.وغريها.. وطفولة، جامعات، 
وللتأكد من موضوعية املعلومات ولتشديد الرقابة على عدم احنياز الباحث، فقد عمل الباحثون يف جمموعات عمل، وقام باحثو 

هذا وقد مت .  وتاكدوا من دقتهاملركز بزيارات عشوائية ومفاجئة لبعض مواقع البحث، حيث راقبوا عمل الباحثني امليدانيني
 .من أجل التدقيق والتحليل( SPSS)استخدام برنامج حاسوب احصائي 

(. زائد أو ناقص% )5يف الظروف العادية، أي أن نسبة اخلطأ هي % 11إن نسبة التمثيل االحصائي للعينة قد تصل اىل 
ها ان هناك جمموعة من االشخا  رفضوا االستجابة ولكن هناك عوامل قد يكون هلا تأثري على نتائج االستطالع، ومن أمه

من الذين حاول الباحثون مقابلتهم، وتشكل النساء نسبة كبرية من هؤالء % 51للمشاركة يف االستطالع، وتقدر نسبتهم بـــ 
االشخا ، ويعود ذلك بشكل اساسي ألن املقابالت قد متت يف اماكن عامة، أضف اىل ذلك أن هناك أشخاصا رفضوا 
االستجابة ألهنم يعتقدون أنه ليس هناك أية قيمة آلرائهم وأنه لن يؤخذ هبا، بينما جند ان اشخاصا آخرين مل يستجيبوا 

لالستطالع ألهنم ال يستطيعون التوقف بسبب انشغاهلم بأعمال اخرى، ومن جهتنا فاننا نفرتض ان اشخاصا آخرين رفضوا 
اإلسرائيلي، وان آخرين قد شاركوا ومل يوضحوا -ا يتعلق باالتفاق الفلسطييناإلستجابة لالستطالع لرفضهم املبدئي لكل م

 .هويتهم وتوجهاهتم السياسية
وقد تعود نسبة اخلطأ اىل صياغة االسئلة واالختيارات املعطاة هلا واليت قد يكون هلا أثر يف األجوبة اليت رد هبا املشارك يف 

يف بعض االسئلة من اجل احلصول على (" حدد)غري ذلك "مت استخدام اختيار  االستطالع، وعليه ومن أجل زيادة الثقة، فقد
حول العوامل اليت ( 1)أية تصورات اضافية قد تكون عند املشاركني يف العينة، وكانت فائدة هذا االختيار واضحة يف سؤال رقم 

من هؤالء اهنم %( 51.5)وضح بغري ذلك، و % 53.1سيأخذها الشخص بعني االعتبار عند التصويت، فقد اجاب حينها 
، وبسبب ظهور مثل هذا النمط يف النمط يف (الشخص املناسب يف املكان املناسب)االخال  /سينتخبون حسب الكفاءة

 .التفكري، فقد اضفنا اختيارا سادسا للسؤال اخلامس ليوضح هذا الرأي

 (كنسبة من المجموع)توزيع العينة . 3

 السكنمكان  التوزيع الجغرافي

 %5364 من سكان املدن %36 (مبا فيها القدس العربية)الضفة الغربية 

 %6.66 من سكان القرى والبلدات %63 قطاع غزة

 %2662 من سكان املخيمات    

 مكان المقابلة



 %367 طولكرم %763 نابلس

 %763 أرحيا %362 جنني

 %7.67 اخلليل %768 رام اهلل

 %7.67 القدس %463 بيت حلم

 %7867 مشال/غزة %662 قلقيلية

 %7666 جنوب/غزة %564 وسط/غزة

 الجنس الحالة الشخصية

 %.3 الذكور %64 أعزب 

 %.5 اإلناث %3565 متزوج

     %63. مطلق أو أرمل

 التحصيل العلمي الفئات العمرية

 %266 أمي %5762 55-55من عمر 

 %2.67 لغاية هناية املرحلة االلزامية %6762 61-51من عمر 

 %2862 توجيهي %7565 11-61من عمر 

 %2.63 (سنتني بعد التوجيهي)معهد  %362 فما فوق 11من عمر 

 %266 ماجستري فما فوق  

 العمل

 %365 حرفيون %7262 عمال

 %7 *متخصصون %7262 ربات بيوت



 %7766 طالب %2867 **موظفون

 %65. متقاعدون %7765 جتار 

 وضع اإلقامة %767 مزارعون

 %58 الجىء %464 عاطلون عن العمل

 %47 غري الجىء    

 (.وغريها... مدرس جامعة، مهندس، طبيب، حمام، صيدالين، اداري عايل ): متخصصون* 
 (.وغريها... مدرس مدرسة، موظف حكومة، ممرضة، موظف شركة، سكرتري ): موظفون** 
 
 مالحظات. 4

من اجل احلصول على حتليل موضوعي لنتائج هذا االستبيان جيب اخذ بعض املالحظات بعني االعتبار، امهها الغموض الذي 
وقد كان للتوقيت الذي جرى فيه االستطالع امهية . حييط بطبيعة هذه االنتخابات وامكانية اجرائها ونزاهتها يف حالة اجرائها

الع سادت الضفة الغربية وقطاع غزة درجة عالية من التوتر نتيجة ملمارسات املستوطنني معينة، حيث أنه يف وقت اجراء االستط
واألحداث العنيفة اليت مرت هبا املنطقة، كما انتشر اليأس واالحباط لعدم تغري االوضاع من الناحية الواقعية وعلى االرض، وذلك 

 .بعد مضي شهرين على توقيع االتفاق
املناسب النظر لنتائج هذا االستطالع بصورة عمومية اكثر منها تفصيلية للوصول اىل فهم آلراء ويف هذا السياق، فانه من 

 .املواطنني الفلسطينيني حول موضوع االنتخابات واملواضيع ذات العالقة
الشعب ان نتائج هذا االستطالع تتوافق اىل حد بعيد مع معظم نتائج االستطالع السابق، ذلك ان اغلبية كبرية من أبناء 

تعتقد ان افضل الطرق لتشكيل اجمللس الفلسطيين ( يف االستطالع السابق% 16يف االستطالع احلايل، % 16)الفلسطيين 
وتوجد يف هذا اجملال فروقات بني سكان الضفة الغربية وسكان القطاع، . االنتقايل هي من خالل اجراء انتخابات سياسية عامة

عنها يف القطاع %( 55)ف، تزيد يف الضفة الغربية . ت. ا اجمللس من قبل قيادة محيث أن نسبة مؤيدي تعيني أعضاء هذ
من سكان القطاع %( 11)من سكان الضفة الغربية انتخابات سياسية عامة، مقابل تأييد %( 11.1)ويؤيد %(. 51.5)

 .هلذه االنتخابات كأفضل وسيلة لتشكيل اجمللس الفلسطيين االنتقايل
من سكان الضفة الغربية اعلنت عن نيتها %( 15.1)شاركة يف انتخابات اجمللس االنتقايل فان نسبة أكرب أما فيما يتعلق بامل

 .من سكان القطاع اعلنوا عن نية ممائلة%( 35.5)املشاركة يف هذه االنتخابات مقابل 
ان الضفة الغربية وقطاع غزة ان هذه االختالفات يف التوجهات واآلراء حول موضوع تأييد أو عدم تأييد االنتخابات بني سك

من %( 53.1)تدعم مواقف املعارضة لالتفاق، مقارنة بنسبة %( 66.5)ميكن ردها اىل وجود نسبة اعلى من سكان القطاع 
 .سكان الضفة الذين يدعمون اجلهات املعارضة لالتفاق

على االنتخابات السياسية العامة ان نسبة مهمة من هؤالء املعارضني يعربون عن معارضتهم لالتفاق من خالل االصرار 



االسرائيلي -ولكن ويف الوقت ذاته يرفضون املشاركة يف االنتخابات كعملية ناجتة عن االتفاق الفلسطيين( كوسيلة دميقراطية)
 .والذي ال يقبلون به أصال

كومة جيب أن تضمن قالت بأن احل%( 15.6)وحول حقوق املعارضة حتت حكومة فلسطينية، فإن األغلبية من الفلسطينيني 
% 11.5فــ . وهنا نالحظ أن هناك فجوة بني قطاع غزة والضفة الغربية. حقوق مجاعات املعارضة يف الوجود والتعبري عن نفسها

. لضمان حقوق املعارضة" نعم"من أهل الضفة % 11.5لضمان حقوق املعارضة، بينما قال " نعم"من أهل القطاع قالوا 
ال يؤمنون بأن على ( املتواجدين يف غزة بشكل أكرب من الضفة)ة بأن نسبة كبرية من مؤيدي املعارضة وميكن تفسري هذه الظاهر 

ويف احلقيقة فإن هذا املوقف الذي يبدو غريبا ال يعرب بالضرورة عن عدم تأييد . احلكومة الفلسطينية أن تضمن حقوق املعارضة
مثل )ضتهم لالتفاقات الفلسطينية االسرائيلية والرتتيبات الالحقة هلا حلقوق املعارضة، ولكنه ميكن ان يكون تعبريا عن معار 

ومن املمكن ان يكون "(. اليت من املتوقع أن تكون حتت سيطرة القيادة احلالية ملنظمة التحرير الفلسطينية"االنتخابات، احلكومة 
 .ع حقوق املعارضةموقف مؤيدي املعارضة هذا تعبريا عن ختوفهم من ان احلكومة لن تضمن يف الواق

وكما هو وارد يف . ونريد ان نذكر القارىء أن نسبة الشك يف نزاهة االنتخابات يف قطاع غزة هي أعلى منها يف الضفة الغربية
من اهل الضفة صرحوا بأن االنتخابات لن تكون نزيهة أو بأهنا % 61.1من الغزيني و % 15.6استطالعنا السابق فإن 

 .نزيهة" نوعا ما"ستكون 
اما بالنسبة ألهم عامل سريجع اليه الفلسطينيون عند اختيارهم ألعضاء اجمللس الفلسطيين االنتقايل فهو دور املرشح يف النضال 

وبالنسبة %(. 65.6)، وهذا هو االختيار األول بني مؤيدي فتح، والذين يشكلون اجملموعة األكرب يف العينة %(66.1)الوطين 
وكذلك فإن الفلسطينيني . ، مها أيضا من العوامل املهمة%(51.5)والكفاءة %( 55.1)لمي للفلسطينيني فإن املؤهل الع

فقط يعتربون االنتماء السياسي %( 5.1)و %( 55.5)ومن الغرابة مبكان ان جند أن . عامال هاما%( 51.6)يعتربون التدين 
 .عوامل مهمة( النسب بالتتابع)والروابط العائلية 

الذي يفضله الفلسطينيون فإن النتائج تظهر بأن االغلبية من الفلسطينيني تفضل نظاما دميقراطيا متثل فيه  وحول النظام السياسي 
نظاما سياسيا % 55.1ولقد اختار (. هذا إذا اضفنا الذين اختاروا نظاما برملانيا اسرائيليا%( 16.1)كل اجملموعات السياسية 

 (.للحكومات العربية)اختاروا نظاما سياسيا مشاهبا %( 6.6)لسطينيني وقليل من الف. اسالميا حيكمه حزب إسالمي واحد
". ارحيا أوال-غزة"وبالنسبة للتعاطف السياسي فإننا نالحظ أن التأييد جملموعات املعارضة قد ارتفع منذ وقت توقيع اتفاقية 

لك للظروف اليت سادت الضفة الغربية وقد يعود ذ". غري ذلك"ويرتافق ذلك مع اخنفاض يف التأييد حلركة فتح واملستقلني و 
وقطاع غزة وقت اجراء االستطالع، حيث شهدت االراضي احملتلة حالة من االستنكار للعنف وملمارسات اجليش اإلسرائيلي 

 .واملستوطنني
يع وهناك أيضا تناقض يف مواض. وبشكل عام فان عملية تكوين اآلراء والتوجهات هي عملية مستمرة وتتغري حسب الظروف

كما توجد امهية ايضا للفرق بني توجهات األشخا  بشكل عام . معينة بني ما يقوله الشخص حني مقابلته وما يعنيه بالفعل 
 .وبني السلوك العملي هلؤالء االشخا 

المقترح لتشكيل هذا الموعد : )برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتيه االنتقالية هي -1
 (.33/7/3994اإلسرائيلي هو -المجلس كما ورد في االتفاق الفلسطيني



 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة

 %7.67 %77 %7465 تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية -7

تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات لسياسية  -2
 والتنظيمية

366% 363% 

464% 

  

 %33 %3.63 %36 انتخابات سياسية عامة -6

 %363 %563 %466 غري ذلك -5

 ؟ هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخابات مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية -2

 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة

 %3262 %3268 %38 نعم -7

 %2262 %7766 %7466 ال -2

 %7463 %7467 %7463 غري متأكد -6

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم فانك ستصوت لمرشحين من -3

 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة

 %7363 %7267 %7563 حركة محاس -7



 %7263 %367 %8 اجلبهة الشعبية -2

 %5264 %5.63 %5766 حركة فتح -6

 %764 %668 %6 (ياسر عبد ربه)فدا  -5

 %66. %664 %266 اجلبهة الدميقراطية -4

 %63. %566 %6 حزب الشعب -3

 %265 %667 %666 اجلهاد االسالمي -3

 %368 %7.67 %866 املستقلني -7

 %7466 %7664 %7562 غري ذلك -8

 ؟أن تضمن حق المعارضة في الوجود والتعبير عن الرأي( في حال قيامها)هل تعتقد ان على الحكومة الفلسطينية  -4

 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة

 %4862 %3867 %3266 نعم -7

 %7367 %765 %7762 ال -2

 %2563 %7767 %7364 غري متأكد -6

 :عند التصويت الختيار مرشحين في االنتخابات، فإن أهم عامل سآخذه بعين االعتبار هو -5

 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة



 %765 %763 %764 قرابيت العائلية للمرشح -7

 %7766 %7667 %7465 درجة التدين لدى املرشح -2

 %7768 %2268 %2764 التحصيل العلمي للمرشح -6

 %6.63 %6467 %6668 دور املرشح يف النضال الوطين -5

 %7664 %868 %7762 اإلنتماء احلزيب للمرشح -4

 %7266 %.7 %7.67 الكفاءة -3

 %4 %468 %463 غري ذلك -3

 :النظام السياسي الذي سأختاره في حال قيام دولة فلسطينية هو نظام -6

 

الضفة 
الغربية 

وقطاع غزة 
 معا

الضفة 
بما )الغربية

فيها القدس 
 (الشرقية

 قطاع غزة

 %4363 %4765 %4767 دميقراطي متثل فيه مجيع اإلجتاهات السياسية -7

 %7764 %7767 %7763 إسالمي حيكمه حزب واحد -2

 %268 %663 %665 رئاسي كغالبية الدول العربية -6

 %7362 %7466 %7463 مشابه للنظام الربملاين يف اسرائيل -5

 %563 %667 %562 ...(حدد )غري ذلك  -4

  

 العالقة ما بين التعاطف السياسي وأسئلة االستطالع

الموعد المقترح لتشكيل هذا : )برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي -1



 (.33/7/3994المجلس هو 

 %765 %7.68 %862 %764 محاس

 7.67 3767 7467 667 اجلبهة الشعبية

 767 3666 666 6266 فتح

 ___ 3564 663 2767 (ياسر عبد ربه)فدا 

 567 767 7562 ____ اجلبهة الدميوقراطية

 __ 763 866 663 حزب الشعب

 767 7564 7.66 665 اجلهاد اإلسالمي

 667 7365 367 663 املستقلني

 7367 3468 662 567 غري ذلك

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ -2

 غير متأكد ال نعم  

 7866 2465 4466 محاس

 2763 6563 5667 اجلبهة الشعبية

 %7.68 %467 %75 فتح

 %76 %768 %7467 فدا

 %7267 %7267 %3565 الدميقراطية

 %464 %463 %7768 حزب الشعب

 %2468 %7267 %32 اجلهاد االسالمي



 %2763 %367 %3664 املستقلني

 %7367 %6266 %4763 غري ذلك

 غري متأكد ال نعم  

ان تضمن حق المعارضة في الوجود والتعبير ( في حال قيامها)هل تعتقد ان على الحكومة الفلسطينية  -6
 عن الرأي؟

 %7863 %7462 %3467 محاس

 %7566 %6.65 %4466 اجلبهة الشعبية

 %7663 %366 %3867 حركة فتح

 %76 %463 %7765 فدا

 %367 %362 %7463 الدميقراطية 

 %7467 %865 %3464 حزب الشعب

 %7663 %7.62 %3362 اجلهاد االسالمي

 %25 %765 %3363 املستقلني 

 %2767 %7766 %3368 غري ذلك

 :عند التصويت الختيار مرشحين في االنتخابات، فإن أهم عامل سآخذه بعين االعتبار -4

  

قرابتي 
العائلية 
 للمرشح

درجة 
التدين 
لدى 
 المرشح

التحصيل 
العلمي 
 للمرشح

دور 
المرشح في 

النضال 
 الوطني

االنتماء 
الحزبي 
 للمرشح

 غير ذلك الكفاءة

 %5 %467 %365 %7.64 %763 %3663 - حركة محاس -7

 %568 %365 %2865 %67 %7367 %762 %766 اجلبهة الشعبية -2



 %668 %463 %7768 %5464 %2367 %666 %263 حركة فتح -6

ياسر عبد )فدا  -5
 %365 %7767 %76 %63 %2863 %768 - (ربه

اجلبهة  -4
 الدميقراطية

265% 265% 2667% 5.64% 2667% 566% 267% 

 %5 %3 %.2 %23 %.5 %2 %2 حزب الشعب -3

اجلهاد  -3
 االسالمي

- 3267% 665% 367% 7.62% 567% 263% 

 %563 %7763 %264 %68 %2362 %867 - املستقلني -7

 %365 %6366 %566 %2568 %7362 %868 %2 غري ذلك -8

 : النظام السياسي الذي سآختاره في حال قيام دولة فلسطينية هو نظام -5

  

ديمقراطي 
تمثل فيه جميع 

االتجاهات 
 السياسية

اسالمي 
يحكمه حزب 

 واحد

رئاسي كغالبية 
 الدول العربية

مشابه للنظام 
البرلماني في 

 اسرائيل

 غير ذلك

 %466 %664 %764 %37 %7763 حركة محاس -7

 %264 %7465 %768 %63. %3863 اجلبهة الشعبية -2

 %762 %7363 %468 %567 %3764 حركة فتح -6

 - %2867 - %464 %3465 (ياسر عبد ربه)فدا  -5

 %567 %78 - %567 %3765 اجلبهة الدميقراطية -4

 %768 %2367 - %663 %3363 حزب الشعب -3



 %763 %363 - %3766 %7666 اجلهاد االسالمي -3

 %562 %77 %567 %863 %3665 مستقلني -7

 %7663 %7368 %762 %7763 %5763 غري ذلك -8

 


