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 مقدمة. 3
والدراسات الفلسطينية بإجراء االستطالع الشهري التاسع حول مواضيع  قامت وحدة املسوح واالستطالعات الرأي العام يف مركز البحوث

، واالهتمامات الفلسطينية يف املرحلة االنتقالية، 4/5/44اإلسرائيلي حول غزة وأرحيا املوقع يف القاهرة بتاريخ  -االنتخابات واالتفاق الفلسطيين 
ويأيت هذا االستطالع ضمن االستطالعات الشهرية اليت يقوم هبا . ة الفلسطينيةخصوصا فيما يتعلق بالشرطة الفلسطينية وحقوق املرأة والسلط

وعلى . مركز البحوث وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ الشعب الفلسطيين وتسجيل ردود فعل أفراد اجملتمع على األحداث السياسية املتعاقبة
إن هذه االستطالعات متثل منبعا حيويا يزود الباحثني وصناع القرار . ة واإلجنليزيةالدوام، جيري نشر نتائج االستطالع وحتليلها باللغتني العربي

ونود التنويه هنا إىل أن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ال يتبىن أو . وأفراد اجملتمع الفلسطيين مبا حيتاجونه من معلومات إحصائية وحتليلية
زامه يف تقدمي إسهام علمي أكادميي، والقيام بالتحليل والدراسة العلمية املوضوعية ويف نشر مجيع يعلن أو يلتزم بأية مواقف سياسية وينحصر الت

 .نتائج دراساته وأحباثه
 
 خلفية. 2

خالل الشهر األول من توقيع اتفاق القاهرة، حيث بدأت املرحلة األوىل  13/5/3444مت إجراء املقابالت املتعلقة هبذا االستطالع يوم الثالثاء 
ة ن االتفاق واليت تضمنت انسحاب القوات اإلسرائيلية من املراكز السكانية يف قطاع غزة ومنطقة أرحيا ودخول قوات الشرطة الفلسطينية لغز م

وأرحيا، غزة وأرحيا، وقد استقبلت هذه القوات حبفاوة بالغة، وخروج مئات املعتقلني الفلسطينيني، والبدء بنقل اجلهاز اإلداري التابع للمنظمة إىل 
واستمرار اجلدل بني املؤيدين واملعارضني لالتفاقية وتزايد التساؤالت حول طبيعة . وإعالن قائمة األشخاص املعينني للسلطة الوطنية الفلسطينية

وأرحيا، فيما كانت  ومما ال شك فيه أن هذه التغيريات قد انعكست بصورة أجواء احتفالية يف غزة. السلطة واجملتمع الفلسطيين يف املرحلة القادمة
 .االحتفاالت يف الضفة الغربية متواضعة وخمتصرة

 
 منهجية البحث. 1
والختيار صالحية األسئلة مت إجراء دراسة أولية مبقابلة . مت تصميم االستبانة واألسئلة من خالل التشاور مع خرباء حمليني وعامليني: االستبانة. أ

 .التغيريات الالزمةمخسني فلسطينيا مما أعطى اجملال إلجراء 
من أجل التعرف على املواقف السياسية لكافة أحناء األرض احملتلة ولرفع مستوى عشوائية العينة فقد تقسيم الضفة : الدوائر االستطالعية. ب

 .دائرة استطالعية، فيما قسم قطاع غزة إىل ستة دوائر استطالعية 31الغربية إىل 
باحثا ميدانيا مدربني بشكل جيد، وقد متت املقابالت يف نفس اليوم وذلك وجها لوجه  55االستطالع  شارك يف إجراء هذا: مجع البيانات. ج

ولضمان متثيل الفلسطينيني يف كل املناطق، فقد مت الرتكيز على املناطق اليت جتتذب سكان القرى واملخيمات وذلك من . مع عينة االستطالع
مبحوثا من األراضي احملتلة،  3494حملتلة ولزيادة مصداقية العينة، وشارك يف هذا االستطالع أجل تشخيص املواقف السياسية يف األراضي ا

 .من قطاع غزة 514من الضفة الغربية و  3941

 :مالحظات. 1

 أوال اتفاق القاهرة
بأن % 14.9بينما صرح . من الفلسطينيني بأن االتفاق متوسط% 39.9وقال . من املبحوثني بأن اتفاق القاهرة ممتاز أو جيد% 14.5صرح 



ويف هذه الصدد نالحظ فروقا يف الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أن مستوى القبول باالتفاق يف الضفة . االتفاق أقل من املطلوب أو أنه سيء
ية مؤيدي حركة فتح وأظهرت نتائج االستطالع أن هناك عالقة بني التعاطف السياسي وتقييم االتفاق فنجد أن غالب. الغربية يقل عنه يف غزة

 .وفدا ينظرون لالتفاق بشكل جيد، فيما يقيم املعارضون االتفاق بصورة سلبية

 أعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية: ثانيا
من فلسطيين % 44.5أظهرت نتائج االستطالع أن الفلسطينيني يقيمون قائمة األشخاص املعينني للسلطة الوطنية بشكل سليب حيث صرح 

ويظهر الفرق واضحا بني الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أن عدم . تلة بأمهم غري راضني عن القائمة أو أمهم راضن عن القليل منهماألراضي احمل
 .من مؤيدي فتح غري راضني عن قائمة التعيينات%( 94.1)ومن امللفت للنظر أن نسبة غري قليلة . الرضى يف الضفة أكرب مما هو يف القطاع

 المستقبليةالنظرة : ثالثا
وقد . متفائلون إىل حد ما% 15.4من الفلسطينيني بأمهم متفائلون وأن % 94.5أظهر االستطالع أن الفلسطينيني متفائلون، حيث صرح 

 أظهر االستطالع أن سكان القطاع هم األكثر تفاؤال، ألمهم شاهدوا انسحاب القوات اإلسرائيلية ووصول قوات الشرطة الفلسطينية، باإلضافة
م ىل أن هناك عالقة بني التعاطف السياسي والتفاؤل، فنجد أن مؤيدي فتح أكثر تفاؤال من املعارضني لالتفاق وكذلك هناك عالقة بني التعليإ

 .واملهنة والنظرة املستقبلية حيث يزداد التفاؤل مع فئة التحصيل العلمي

 مصادر قلق الفلسطينيين: رابعا
صادي واملعيشي احلايل هو املصدر األكرب للقلق بينما احتلت الفوضى وعدم قدرة السلطة الوطنية على حفظ يعتقد الفلسطينيون أن الوضع االقت

وكان اخلوف من قمع املعارضة هو االختيار الثالث، فيما احتل موضوع التنافس بني الداخل واخلارج االختيار . القانون والنظام املرتبة الثانية
 .ق لكنه يأيت يف املرتبة اخلامسة فيما يتعلق باحتمال أن ختسر املرأة حقوقا وفرصا يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةوأبدى الفلسطينيون قل. الرابع

 مستقبل الضفة الغربية: خامسا
تد السلطة توقعوا بأن مت% 95.4من الفلسطينيني فقط أن تنضم الضفة الغربية للسلطة الوطنية خالل فرتة قصرية، وباملقابل فإن % 13.3يتوقع 

وقد تدلل هذه النتائج مع مدى املعرفة أو عدم املعرفة . بأن ال حيدث هذا أبدا 99.4الوطنية لبقية الضفة الغربية بعد ثالث سنوات، وصرح 
 .اإلسرائيلية، أو أمها تعرب عن مدى عدم ثقة الفلسطينيني بنوايا احلكومة اإلسرائيلية -بتفاصيل االتفاقيات الفلسطينية 

 الشرطة وقوات األمن الفلسطينية :سادسا
وكان هناك اختالفا واضحا بني الضفة . بأمهم يعتقدون أن الشرطة ستعامل مجيع الفلسطينيني بالتساوي% 51.5صرح غالبية الفلسطينيني 

ة وقد يفسر من الضفة الغربي%  44.1من الغزيني بأن الشرطة ستكون عادلة، بينما صرح بذلك % 53.4الغربية وقطاع غزة حيث صرح 
% 11.5وصرحت نسبة ال بأس هبا من محاس . االختالف هذا التواجد الظاهر للشرطة يف القطاع حيث يقومون مبهامهم واحملافظة على النظام

 .بأن الشرطة ستعامل اجلميع بالتساوي

 االنتخابات: سابعا
وأبدت نسبة عالية من الشعب % 94.4فقد صرح بذلك  تؤيد غالبية عظمى من الشعب الفلسطيين استخدام االنتخابات الختيار ممثليهم

 %93.5فقد صرح بذلك . الفلسطيين عن نيتها يف املشاركة يف االنتخابات



 التعاطف السياسي: ثامنا
عن الشهر % 5.5بزيادة مقدارها )من الشعب الفلسطيين بأمهم يؤيدون فتح  44.4أظهر االستطالع احلايل زيادة واضحة يف شعبية فتح، 

 .أما بالنسبة حلركة محاس فإن االستطالع يظهر اخنفاضا يف شعبيتها يف قطاع غزة(. اضيامل

 )%(التعاطف السياسي حسب املنطقة 

الجهاد  فتح الديموقراطية حماس فدا الشعبية المنطقة
 االسالمي

 5.6 6.6. 5.6 5..6 - 6.5 نابلس

 5.5 5.6. - 65.5 5.6 6.1 طولكرم

 5.9 ..9. 5.5 9.5 6.5 9.1 جنني

 - 65.5 5.6 55.5 6.5 6.5 أرحيا

 5.5 56.5 5.5 1.6 5.5 1.6 رام اهلل

 5.6 51.1 6.9 69.9 6.9 1.6 اخلليل

 5.5 9.9. 5.5 65.5 5.9 1.1 بيت حلم

 5.5 56.9 5.1 1.. ..5 5.. القدس

 ..9 5.5. 5.6 ..65 - 1.5 غزة أ

 6.6 61.1 6.6 ..1 6.6 5.5 غزة ب

 5.5 65.6 - 66.5 - 1.6 غزة ج

 6.5 65.5 5.9 65.5 - 5.9 غزة د

 5.1 55.1 - 65.6 - 5.1 غزة هـ

 5.. ..66 5.9 ..69 ..6 5.5 غزة و



  

 ال أحد تنظيمات اخرى مستقلون وطنيون مستقلون اسالميون حزب الشعب المنطقة

 65.5 5.5 66.6 5.6 5.6 نابلس

 65.9 6.1 65.5 9.6 5.5 طولكرم

 65.5 5.5 66.5 5.5 5.9 جنني

 - - 65.6 5.6 5.6 أرحيا

 ..65 6.. 55.5 5.5 6.5 رام اهلل

 5.6 6.5 9..6 ..65 6.5 اخلليل

 5.1 5.1 9.5 ..6 5.5 بيت حلم

 ..65 6.5 61.1 1.9 6.5 القدس

 ..65 5.6 5.. 5.6 5.5 غزة أ

 9.5 5.. 1.6 5.. 6.6 غزة ب

 65.6 9.6 5.. 6.5 6.5 غزة ج

 65.5 6.5 5.9 - - غزة د

 66.9 - 5.. 6.1 ..6 غزة هـ

 65.5 5.6 5.6 5.6 5.9 غزة و

ما هو تقييمك لالتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي حول غزة وأريحا الموقع في القاهرة في مطلع هذا الشهر ( 1 
 ؟(1/5/3991)

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   



 %61.5 %65.9 %65.5 ممتاز. 6

 %55.9 %55.9 %55.5 جيد. 5

 %61.5 %69.6 %69.9 متوسط. 5

 %69.5 %6..5 %56.5 أقل من املطلوب. .

 %65.9 %56.5 %69.5 سيء. 6

 %5.9 %5.6 %5.6 غري متأكد. 5

 هل أنت راض عن قائمة األشخاص المعينين لعضوية السلطة الوطنية الفلسطينية االنتقالية؟( 2

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %55.5 %..66 %69.9 نعم، راض. 6

 %..61 %55.5 %61.1 راض عن غالبيتهم. 5

 %56.6 %55.1 %55.6 راض عن القليل منهم. 5

 %69.5 %59.6 %55.6 ال، غري راض. .

 %65.5 %..65 %65.1 ال أعرف. 6

 بعد بداية تطبيق اتفاق غزة أريحا أوال، فإنني؟( 3

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %6.1. %55.1 %51.6 متفائل. 6

 %56.1 %51.9 %55.1 متفائل إىل حد ما. 5

 %65.5 %56.1 %..56 متشائم. 5

 %65.5 %66.5 %65.5 غري متأكد. .



 :في هذه المرحلة إن أهم ما يشغل بالي ويؤرقني على المستوى الفلسطيني الداخلي هو( 4

 عدم توفر عمل وسوء الظروف االقتصادية. 4-1

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %11.1 %5..1 %51.5 مهم جدا -أ

 %9.1 %65.5 %1.6 مهم إىل حد ما_ ب

 %6.5 %5.9 %5.1 غري مهم -جـ

 %6.5 %6.9 %6.6 ال رأي يل_ د

 احتمال حدوث قمع من قبل السلطة الفلسطينية للمعارضة. 4-2

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %9.9. %61.6 %1..6 مهم جدا -أ

 %55.1 %..55 %55.5 مهم إىل حد ما_ ب

 %69.5 %65.6 %5..6 غري مهم -جـ

 %5..6 %1.5 %65.5 ال رأي يل_ د

 عدم قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على األوضاع األمنية والنظام العام. 4-3

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %55.5 %..51 %55.9 مهم جدا -أ

 %69.5 %..66 %65.6 مهم إىل حد ما_ ب

 %65.6 %65.5 %66.5 غري مهم -جـ

 %5.6 %5.5 %5.5 ال رأي يل_ د



 حدوث تنافس بين الداخل والعائدين من الخارج. 4-4

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %6.5. %6... %9... مهم جدا -أ

 %1..5 %55.5 %55.5 مهم إىل حد ما_ ب

 %55.5 %56.1 %56.5 غري مهم -جـ

 %1.9 %9.5 %1.5 ال رأي يل_ د

 أن تخسر النساء الفلسطينيات جزءا كبيرا من الحقوق والفرص في ظل السلطة الفلسطينية. 4-5

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %..51 %5.5. %6.5. مهم جدا -أ

 %56.6 %55.5 %..55 مهم إىل حد ما_ ب

 %51.5 %55.5 %59.6 غري مهم -جـ

 %65.5 %1.1 %1.5 ال رأي يل_ د

 %5.6 %5.. %6.6 غري ذلك حدد -هـ 

 متى تتوقع أن تنضم بقية مناطق الضفة الغربية لغزة وأريحا وتصبح تحت سلطة فلسطينية( 5

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

قريبا جدا، خالل أسابيع . 6
 أو أشهر معدودة

65.6% 65.5% 65.5% 

أقل )بعد سنة أو سنتني . 5
 (من ثالث سنوات

55.5% 55.5% 55.5% 

 %55.5 %55.9 %..56بعد سنوات عديدة، ثالث . 5



 سنوات أو أكثر

ال أعتقد أن السلطة . .
الفلسطينية ستمتد لبقية الضفة 

 الغربية

55..% 55.5% 66.5% 

 %55.1 %61.6 %61.6 ال أدري. 6

 :في ظل السلطة الفلسطينية، أتوقع أن الحقوق والفرص للنساء الفلسطينيات ضمن المجتمع الفلسطيني( 6

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %69.5 %56.6 %5.5. ستزداد. 6

 %61.5 %55.5 %59.5 ستبقى كما هي. 5

 %5.5 %5..6 %66.5 ستتغري لألسوأ. 5

 %61.5 %61.9 %..61 ال أعرف. .

 فيما يتعلق بالشرطة وقوات األمن الفلسطيني المتواجدة في غزة وأريحا، أعتقد( 7

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

أمها ستعامل مجيع . 6
 الفلسطينيني بالتساوي

65.5% ...1% 56..% 

ستعامل على قمع املعارضة . 5
 الفلسطينية

65.1% 55.9% 1.5% 

 %55.9 %51.1 %55.9 غري متأكد. 5

حدد )غري ذلك . .
 _______) 

6.1% 6.5% 5.5% 

 :برأيك أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي( 8



 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

تعيينات من قبل منظمة . 6
 التحرير الفلسطينية

65.5% 66.1% 66.5% 

تعيينات من قبل احلركات . 5
 واالجتاهات والتنظيمات

..6% ..5% 6.6% 

 %99.5 %16.5 %91.1 انتخابات سياسية عامة. 5

حدد )غري ذلك . .
_______) 

5.5% 5.1% 5..% 

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة الختيار أعضاء المجلس الفلسطيني للحكم الذاتي؟( 9

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %6..9 %95.5 %96.5 نعم. 6

 %65.1 %65.9 %66.9 ال. 5

 %65.5 %65.6 %65.9 غري متأكد. 5

لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم، وقررت أن تنتخب، فإنك . 11
 ؟_____ ستصوت لمرشحين من 

 )%(قطاع غزة  )%(الضفة الغربية  )%(المجموع   

 %5.6 %5.9 %5.5 اجلبهة الشعبية. 6

 %5.6 %6.1 %6.5 فدا. 5

 %65.5 %65.5 %65.5 حركة محاس. 5

 %6.5 %5.5 %6.9 اجلبهة الدميوقراطية. .



 %..65 %5.6. %.... فتح. 6

 %5.. %5.5 %5.6 اجلهاد اإلسالمي. 5

 %5.1 %6.5 %6.5 حزب الشعب. 9

 %5.5 %6.1 %9.. املستقلني اإلسالميني. 1

 9.. 6..6 65.1 املستقلني الوطنيني. 1

حدد )تنظيمات أخرى . 65
__) 

5.9% 5.5% 5.6% 

 %..66 %65.6 %66.6 (مما سبق ذكره)ال أحد . 66

 المناطق والدوائر االستطالعية(: 2)الملحق رقم 

 الضفة الغربية

 عدد االستبانات **عدد السكان الدائرة

 15 16.596 مدينة نابلس

 5. 16.116 شرق نابلس

 91 55.551 غرب نابلس

 .55 555.111 منطقة نابلس

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 11 656.511 مشال طولكرم

 96 15.951 جنوب طولكرم

 655 55..555 منطقة طولكرم



 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 15 15.956 شرق جنني

 15 15..655 غرب جنني

 655 619.566 منطقة جنني

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 5. 56.169 أرحيا

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 55 95.115 مشال رام اهلل

 61 99.655 جنوب رام اهلل

 .1 96.691 مدينة رام اهلل

 551 .551.51 منطقة رام اهلل

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 .1 15.1.9 مشال اخلليل

 96 15.595 جنوب اخلليل

 .1 15.6.6 مدينة اخلليل

 5.5 561.656 منطقة اخلليل

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 56 51.5.5 مدينة بيت حلم

 55 95.595 حميط بيت حلم



 656 651.161 منطقة بيت حلم

 عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 .9 16.595 مدينة القدس

 56 15.615 حميط القدس

 651 656.565 منطقة القدس

 قطاع غزة

 توزيع العينة *عدد االستبانات عدد السكان الدائرة

 خميم جباليا، قرية جباليا، النزلة 691 6.6.166 غزة أ

 الرمال_ مدينة غزة  656 665.555 غزة ب

 الزيتون، الصربة_ مدينة غزة  655 666.555 غزة جـ

 خميم دير البلح، مدينة دير البلح، خميم الربيج 91 665.555 غزة د

 مدينة خانيونس، عبسان الكبرية 51 .6.5.65 غزة هـ

 خميم رفح 6.1 655.5.5 غزة و

مت توزيع العينة يف القطاع على أساس نسبة توزيع السكان على املدن واملخيمات والقرى وليس حسب عدد السكان يف *  
 .املناطق اجلغرافية

 


