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  وقطاع غزة الغربيةاجتاهات الرأي العام يف الضفة 
  *.2000ديسمبر /كانون األول

  
  

  مقدمة
  إىل  باإلضـافة. يعارضـون اسـتمرارها% 17.8تؤيد استمرار االنتفاضة، بينمـا %) 70.1(أكثرية الفلسطينيين

بية وعســــكرية شــــملهم االســــتطالع، أن مــــن الضــــروري أن يكــــون هنــــاك أشــــكال شــــع، مــــن الــــذين %54.5ذلــــك، يعتقــــد 
  .الشكل العسكري فقط لالنتفاضة% 18.5الشكل الشعبي فقط لالنتفاضة، وأيد % 15.5لالنتفاضة، بينما أيد 

  تعتقد أن أفضل السبل لتحقيق األهداف الوطنية هـو اسـتمرار االنتفاضـة واملفاوضـات %) 52(أكثرية بسيطة
أن رأوا % 21.1االنتفاضـــة فقـــط، لكـــن  ســـتمرارأن املصـــلحة الوطنيـــة تقتضـــي ا% 28.4يف وقـــت واحـــد، بينمـــا يـــرى 

 .املصلحة الوطنية تكمن يف استمرار املفاوضات فقط

 هنـــاك أكثريـــة كبيـــرة . ظهــر االســـتطالع، أيضـــاً، ارتفاعـــاً ملحوظــاً يف تأييـــد العمليـــات العســـكرية واالنتحاريــةأ
أعربوا % [35.7ة احلالية، يف مقابل تعتقد أن العمليات العسكرية تشكل رداً مالئماً يف األوضاع السياسي%] 72.1[

وثمــة تغييــر مهــم آخــر يكمــن يف ارتفــاع نســبة تأييــد . 1999مــارس /يف استقصــاء أجــري يف آذار] عــن رأي مماثــل
مــن الشــعب الفلســطيني أن العمليــات االنتحاريــة هــي رد مالئــم يف األوضــاع % 66.2االنتحاريــة، إذ يعتقــد  تالعمليــا

 .1999مارس /آذاريف % 26.1احلالية، يف مقابل 

  يف الرأي العام الفلسطيني جتاه اتفاقات أوسلو، انخفض مستوى التأييد لهـذه فيما يتعلق بتأثير االنتفاضة
، 2000مــايو /يف أيــار% 64.5، و2000يونيــو /يف حزيــران% 57.9، يف مقابــل %)39(االتفاقــات إىل حــده األدنــى 

 .  وته، عندما بلغ ذر1996ديسمبر /يف كانون األول% 74.9و

  أكثر النتائج لفتاً للنظـر كـان التغييـر الـذي طـرأ علـى مسـتوى الثقـة الشـعبية بالشخصـيات السياسـية والدينيـة
% 25.7عرفـات سـجلت هبوطـاً حـاداً إذ بلغـت يف هـذا االسـتطالع ] ياسـر[الفلسطينية؛ فنسـبة الـذين يثقـون بـالرئيس 

ياسـين إىل ] مدـأحـ[ينمـا ارتفعـت نسـبة الثقـة بالشـيخ ، ب2000يونيـو /يف اسـتطالع حزيـران% 31.8فقط، يف مقابل 
باإلضــافة إىل ذلــك، يبــرز اســم مــروان البرغــوثي، أول مــرة، . 2000يونيــو / ي حزيــرانـفــ% 6.1بعــدما كانــت % 12.2

، بينمــا حصــل الــدكتور حيــدر %2.6بــين الشخصــيات الفلســطينية التــي تتمتــع بنســبة عاليــة مــن الثقــة، إذ حصــل علــى 
مـــع ذلـــك، بقيــــت نســـبة الفلســـطينيين الــــذين ال يثقـــون بأيــــة  .%4.2، وصـــائب عريقـــات علــــى %3.6ى عبـــد الشـــايف علــــ

 %.31.9شخصية فلسطينية من دون تغيير، أي 

  بمسـتوى الثقـة نفسـه تقريبـاً، إذ نالـت  "فتح"يف موضوع الثقة بالفصائل السياسية والدينية، احتفظت حركة
يف مقابـــل % 19.2إىل  "حمـــاس"، بينمـــا ارتفـــع تأييـــد حركـــة 2000يونيـــو /يف حزيـــران% 34.5يف مقابـــل % 32.1

ـــا أولئـــك الـــذين ال يثقـــون بـــأي فصـــيل. 2000يونيـــو /يف حزيـــران% 12 ارتفعـــت  سياســـي أو دينـــي فلســـطيني، فقـــد أمّ
 .2000يونيو /يف حزيران % 28.1يف مقابل % 37.3نسبتهم إىل 

                                                 
  :في اإلنترنت) JMCC(النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع مرآز القدس لإلعالم واالتصال  *

http://www.jmcc.org/polls/2000/no39.htm       
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 يف % 60.7راضـون عـن أداء السـلطة، يف مقابــل أنهـم % 55.5داء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، قـال يف شـأن أ
 .، التي كانت أعلى نسبة1997نوفمبر /يف تشرين الثاين% 71.4، و2000يونيو /حزيران

 فقـد . ستطالع أن أكثرية الشعب الفلسطيني غير راضـية عـن مسـتوى التضـامن العربـي مـع االنتفاضـةالأظهر ا
 .أنهم راضون% 39العربي، بينما قال من العيّنة أنهم غير راضين عن التضامن % 60.5قال 

  أريئيــل[بــراك و ]إيهــود[ املقبلــة، أظهــر االســتطالع أن كــال املرشــحين، اإلســرائيليةفيمــا يتعلــق باالنتخابــات[ 
فقط أنهم يفضلون حكومة بقيادة شارون، بينما % 4.1فقد قال  .شارون، سيئ يف نظر أكثرية الذين شملتهم العيّنة

ن ال فـارق بـين املرشـحين؛ وهـذا الـرقم يشـكل قالـت إ) %86(واألكثريـة السـاحقة . ا بـراكحكومة يرئسـه% 6.6يفضل 
ارتفاعاً مهماً يف نسبة الفلسطينيين الذين ال يرون فارقاً بين حزبي العمل والليكود يف إسرائيل، لدى مقابلته برقم 

 .1999مارس /يف آذار% 50.2

 كثريــة هــر االســتطالع أن األت املتحــدة يف عمليــة الســالم، أظبالنســبة إىل دور الوســاطة الــذي تقــوم بــه الواليــا
فقــط أن الواليــات املتحــدة % 3.1تعتقــد أن الواليــات املتحــدة منحــازة إىل إســرائيل، بينمــا يعتقــد %) 95.1(الســاحقة 

 .حمايدة

  
  املنهج

أنحـاء  فما فوق، وجهاً لوجه، يف خمتلف 18شخصاً يف سن  1199تم استجواب عينة عشوائية مؤلفة من   
جريـــت االســـتجوابات يف بيـــوت أُ. 2000ديســـمبر /األولكـــانون  24و 23و 22و 21الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة يف 

جريـت وأُ). Kish tables(أيضـاً عشـوائياً بموجـب نمـوذج جـداول كـيش ل بيـت قي األفـراد يف كـقيت عشوائياً، وانتُانتُ
  .املواقع عشوائياً تبعاً للسكانرت هذه موقعاً اختيرت ألخذ العينات، واختي 60االستجوابات يف 

  :شخصاً من املناطق التالية 759استُجوب  الضفة الغربية، يف  
مدينـــة جنـــين، خمـــيم جنـــين لالجئـــين، كفـــر راعـــي، عرابـــة، يعبـــد، الزبابـــدة، ميثلـــون، عقابـــة،  :منطقـــة جنـــين  

  .سانور
  .م بالطة لالجئين، بديا، بورينمدينة نابلس، برقة، بيت فوريك، حارس، سبسطية،، خمي :منطقة نابلس  
  .بيت ليد، جيوس طولكرم، رامين، قلقيلية، خميم طولكرم لالجئين، مدينة :كنطقة طولكرم  
  .لالجئين، بيت أمّر، تفّوح، يطّة، حلحول، الظاهرية مدينة اخلليل، دورا، خميم الفوار :منطقة اخلليل  
  .ساحور، بيت تعمر، خميم الدهيشة لالجئين ة بيت حلم، الزعتر، أرطاس، بيتمدين: منطقة بيت حلم  

  .مدينة أريحا، عقبة جبر :منطقة أريحا
البيــرة، رام اللــه، بيــر زيــت، املزرعــة الشــرقية، خربــة بنــي حــارث، خمــيم األمعــري : منطقــة رام اللــه والبيــرة  

  .لالجئين
ل املكبـر، سـلوان، الشـيخ الـرام، كفـر عقـب، البلـدة القديمـة، بيـت حنينـا، شـعفاط، عيسـوية، جبـ :منطقة القدس  

  .جراح، السواحرة
  :شخصاً من 440استُجوب  قطاع غزة،يف 

  .خميم جباليا لالجئين، جباليا، بيت الهيا، بيت حانون :غزة الشمالية  
الشيخ رضوان، الدرج، التفاح، صبرة، الزيتون، النصـر، الشـجاعية، الرمـال الشـمايل واجلنـوبي وخمـيم  :غزة  

  .طاوي، الشعف، شيخ عجلينالشاطئ لالجئين، الصف
  .خميم البريج لالجئين، دير البلح، خميم دير البلح لالجئين، خميم املغازي لالجئين: دير البلح  
ان الصـــغيرة، عبســـان الكبيـــرة، ســـخـــان يـــونس، خمـــيم خـــان يـــونس لالجئـــين، بنـــي ســـهيلة، عب :خـــان يـــونس  

  .القرارة
  .جئينخميم رفح لالجئين، خميم تل السلطان لال ،رفح :رفح  

  %).95، ومستوى املوثوقية %3هامش اخلطأ هو (
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  ع العينةتوز
  .من قطاع غزة% 36.7من القدس، و% 11.7من الضفة الغربية، و اإلجاباتمن أصحاب % 51.6  
قــالوا % 52.8قــالوا أنهــم يعيشــون يف خميمــات لالجئــين، و% 16.7قــالوا أنهــم يعيشــون يف قــرى، و% 30.5  

  .مدن/أنهم يعيشون يف بلدات
  . إناث% 48.9ذكور، و% 51.1  

  .عاماً 34متوسط أعمار أصحاب اإلجابات هو 
  

  ع املهني ألصحاب اإلجاباتالتوز
  ؛%2.6: صيادو سمك/؛ مزارعون%13.3: ؛ عمال%10.6: طالب  
  ؛%7.7: أعمال خاصة/؛ رجال أعمال%1.8: حرفيون  
  ؛ %19.2: ممرضون/معلمون/ موظفو بلديات/موظفون ـ مثالً سكرتاريا  

  ؛%1.5: مهندسون/صيادلة/حمامون/مهنيون ـ مثالً أطباء
  %. 7.6: ؛ عاطلون عن العمل ومتقاعدون%34.9: ربات بيوت  
  %.0.8: ال جواب  

  
  النتائج

  
  هل تؤيد استمرار االنتفاضة الفلسطينية احلالية أم ال؟ :1س  

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
  440= العدد  759=العدد 1199=العدد  

  75.9 66.8 70.1  أؤيد
  16.8 18.3 17.8  أعارض
  5.9 10.7 8.9  ال أعرف
  1.4 4.2 3.2  ال جواب

  
  

هـــل تؤيـــد اســـتمرار . حتمـــل االنتفاضـــة احلاليـــة ســـمات شـــعبية كالتظـــاهرات، وكـــذلك ســـمات عســـكرية :2س  
  عسكرية، أم كلتيهما معاً؟ أم انتفاضة شعبية

  قطاع غزة  الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد   759= العدد   1199=ددالع 

  7.7  20.0 15.5 أؤيد استمرار انتفاضة مقاومة شعبية
  22.3  16.3 18.5 أؤيد استمرار انتفاضة مقاومة عسكرية

  63.0  49.5 54.5 أؤيد انتفاضة مقاومة شعبية وعسكرية معاً
  4.5  10.0 8.0  ال أعرف
  2.5  4.2 3.5  ال جواب
    

  
االنتفاضــة هــي أفضــل الطــرق لتحقيــق أهــدافنا الوطنيــة وإنهــاء االحــتالل، ويعتقــد يعتقــد الــبعض أن  :3س

يعتقـدون أن االنتفاضـة واملفاوضـات معـاً  وهناك الـبعض ممـن. أفضل السبل لذلكالبعض اآلخر أن املفاوضات هي 
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مــا هــو، بحســب رأيــك، أفضــل الســبل لتحقيــق األهــداف . حقيــق األهــداف الوطنيــة الفلســطينيةهمــا الوســيلة األفضــل لت
  . سطينيةالوطنية الفل

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
 440= العدد  759=العدد 1199=العدد 

  35.7 24.2 28.4  االنتفاضة فقط
  8.4 14.2 12.1  املفاوضات فقط

  50.2 53.1 52.0 االنتفاضة واملفاوضات معاً
  4.5 5.8 5.3  ال أعرف
  1.2 2.7 2.2  ال جواب

  
    

هــل تؤيــد اســتئناف العمليــات العســكرية ضــد أهــداف إســرائيلية كــرد مالئــم ضــمن األوضــاع السياســية  :4س
  الراهنة، أم أنك ترفضه وتعتبره مضراً باملصالح الوطنية الفلسطينية؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد   759=العدد   1199=العدد 

  80.9  66.9 72.1 أعتبره رداً مالئماً ضمن األوضاع السياسية الراهنة
  12.7  19.2 16.8 أعارضه وأعتبره مضراً باملصالح الوطنية الفلسطينية

  5.5  8.6 7.4  ال أعرف
  0.9  5.3 3.7  ال جواب

  
    

ئمــاً ضــمن األوضــاع السياســية الراهنــة، أم أنــك مــاذا عــن العمليــات االنتحاريــة؟ هــل تعتبرهــا رداً مال :5س
  تعارضها وتعتبرها مضرة باملصالح الوطنية؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد   759=العدد   1199=العدد 

  74.3  61.5 66.2 رداً مالئماً ضمن األوضاع السياسية الراهنة اأعتبره
يــــــــــــة لح الوطنصــــــــــــابامل ا مضــــــــــــرةوأعتبرهــــــــــــ اأعارضــــــــــــه
  الفلسطينية

22.2  24.5  18.2  

  5.9  9.0 7.8  ال أعرف
  1.6  5.0 3.8  ال جواب

  
    

مــا مــدى رضــاك عــن التضــامن العربــي مــع االنتفاضــة؟ هــل تقــول أنــك راض جــداً، راض جزئيــاً، غيــر  :6س
  راض جزئياً، أم غير راض على اإلطالق؟

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
 440= العدد  759=العدد 1199=العدد 

  9.5 5.7 7.1  راض جداً
  41.8 26.1 31.9  راض جزئياً
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  24.3 29.1 27.4  غير راض جزئياً
  24.1 38.3 33.1 غير راض على اإلطالق

  0.0 0.5 0.3  ال أعرف
  0.3 0.3 0.2  ال جواب

  
    

  ؟ما رأيك يف اتفاق أوسلو؟ هل تؤيده بشدة، هل تؤيده، هل تعارضه، أم هل تعارضه بشدة :7س

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد  759=العدد 1199=العدد 

  0.9 4.5 3.2  أؤيده بشدة
  33.2 37.3 35.8  أؤيده

  38.9 34.4 36.0  أعارضه
  23.9 15.4 18.5  أعارضه بشدة

  3.1 8.4 6.5  ال جواب
  

    
رائيل والفلسـطينيين، هـل توافـق يف توقيـع اتفـاق سـالم بـين إسـ ملو شكلت القدس العقبـة األخيـرة أمـا :8س

  تلك احلالة على جعل القدس العاصمة املوحدة إلسرائيل؟

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
  440= العدد  759=العدد 1199=العدد  

  0.2 4.1 2.7  أوافق
  99.3 91.4 94.3  ال أوافق
  0.2 3.7 2.4  ال أعرف
  0.3 0.8 0.6  ال جواب

  
    

  ثق به غاية الثقة؟سياسي أو الديني الفلسطيني الذي تفصيل الما هو ال :9س

  قطاع غزة  الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد  759= العدد 1199=العدد 
 32.7 31.8 32.1  "فتح"
 23.2 16.9 19.2  "حماس"

 2.0 1.4 1.7 اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 0.2 0.4 0.3 اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 3.6 2.6 3.0  اجلهاد اإلسالمي
 0.0 1.4 0.9 حزب الشعب الفلسطيني

 0.0 0.7 0.4  فدا
 1.4 0.5 0.8  فصيل إسالمي آخر
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 0.5 0.4 0.3 منظمة التحرير الفلسطينية
 0.7 0.9 0.8  حزب الله
 0.7 0.9 0.8  خرىفصائل أُ

 28.0 28.2 28.1  ال أثق بأي فصيل
 7.5 13.9 11.6  ال جواب

  
    

  أية شخصية فلسطينية تثق بها غاية الثقة؟ :10س

 قطاع غزة  الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد  759=العدد 1199=العدد 

  29.1 23.7 25.7  ياسر عرفات
  17.3 9.2 12.2  أحمد ياسين
  0.9 0.3 0.5  جورج حبش

  0.2 0.1 0.2  نايف حواتمه
  4.5 3.0 3.6  حيدر عبد الشايف

  1.1 0.9 1.0  ني ل احلسيفيص
  0.5 1.3 1.0  حنان عشراوي
  2.3 5.3 4.2  صائب عريقات
  0.5 1.2 0.9 )أبو مازن(حممود عباس 
  0.5 1.3 1.0  ياسر عبد ربه

  3.6 2.0 2.6  مروان البرغوثي
  5.7 7.0 6.5  آخرون

  28.6 33.9 31.9  ال أثق بأية شخصية
  5.2 10.8 8.7  ال جواب

  
    

  تقويمك ألداء السلطة الفلسطينية؟ بصورة عامة، ما هو :11س
  ، أم سيئ جداً؟ سيئهل تقول إن أداءها جيد جداً، 

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد  759=العدد 1199=العدد 

  7.5 3.8 5.2  جيد جداً
  41.8 55.2 50.3  جيد

  25.7 22.0 23.4  سيئ
  20.0 10.4 13.9  سيئ جداً
 5.0 8.6 7.2  ال جواب

  
    

  :ما هو تقويمك ألداء أجهزة السلطة الفلسطينية التالية :12س
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  أجهزة األمن  
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  34.5 29.8 31.5  جيد
  31.1 37.7 35.3  متوسط
  33.2 25.7 28.4  سيىء

 1.2 6.8 4.8  ال جواب
  
  

  اجمللس التشريعي  
  قطاع غزة الضفة الغربية موعاجمل 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  22.0 17.8 19.3  جيد
  33.2 34.0 33.7  متوسط
  42.5 34.8 37.6  سيىء

 2.3 13.4 9.4  ال جواب
  
  

  )السلطة التنفيذية(اجمللس الوزاري   
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  22.3 20.7 21.3  جيد
  32.7 32.4 32.5  متوسط
  39.8 29.6 33.4  سيىء

 5.2 17.3 12.8  ال جواب
  
  

  النظام التعليمي الفلسطيني  
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  57.0 52.4 54.1  جيد
  30.2 35.6 33.6  متوسط
  12.3 10.5 11.2  سيىء

 0.5 1.5 1.1  ال جواب
  
  

  النظام الصحي الفلسطيني  
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  59.8 42.2 48.6  جيد
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  24.5 37.0 32.4  متوسط
  15.5 19.0 17.7  سيىء

 0.2 1.8 1.3  ال جواب
  

  التلفزة الفلسطينية  
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  44.3 49.7 47.7  جيد
  33.9 35.0 34.6  متوسط
  21.4 11.9 15.3  سيىء

 0.4 3.4 2.4  ال جواب
  

  )صوت فلسطين(اإلذاعة الفلسطينية   
  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

  46.6 48.4 47.7  جيد
  31.4 35.0 33.7  متوسط
  20.2 12.6 15.4  سيىء

 1.8 4.0 3.2  ال جواب
  
  

حكومة إسرائيلية : ، أيهما أفضل من وجهة نظر فلسطينيةانتخابات يف إسرائيل عما قريب ستجرى :13س
  ، أم أن كلتيهما سيئة؟)شارون أو نتنياهو(، أم حكومة إسرائيلية برئاسة حزب الليكود )براك(برئاسة حزب العمل 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  جملموعا  
  440= العدد   759= العدد   1199= العدد   

  7.3  6.2  6.6  )براك(برئاسة حزب العمل  إسرائيليةحكومة 
شــــــارون أو ( برئاســــــة حــــــزب الليكــــــود إســــــرائيليةحكومــــــة 
  )نتنياهو

4.1  5.8  1.1  

  90.0  83.7  86.0  كلتاهما سيئة
  1.6  4.3  3.3  ال جواب

  
    

هـل تعتقــد أنهــا . اليــات املتحـدة بــدور الراعــي لعمليـة الســالم، وبـدور وســيط يف املفاوضــاتتقـوم الو :14س
  تقوم بوساطتها بصورة منحازة إىل الفلسطينيين، أم بصورة حمايدة، أم بصورة منحازة إىل اإلسرائيليين؟

  قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
  440= العدد   759= العدد   1199= العدد   

  0.5  1.3  1.0  ازة إىل الفلسطينيينبصورة منح
  1.4  4.1  3.1  بصورة حمايدة
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  98.0  93.4  95.1  بصورة منحازة إىل اإلسرائيليين
  0.1  0.9  0.7  ال أعرف
  0.0  0.3  0.1  ال جواب

  
    

  إىل أي مدى أنت متفائل أو متشائم من املستقبل بصورة عامة؟  :15س
  :هل تقول أنك

  قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
  440= العدد 759=العدد 1199=العدد 

 3.4 4.0 3.8  متفائل جداً
  41.1 47.3 45.0  متفائل
  39.5 35.6 37.0  متشائم

  15.5 11.9 13.2  متشائم جداً
 0.5 1.2 1.0  ال جواب

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


