
 

 

 نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني
 (1)استطالع رقم 

 
 1991سبتمبر  00- 01

اإلسرائيلي -تقوم حدة التحليل السياسي يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية باعداد دراسة حتليلية لالتفاق الفلسطيين
 . املعروف بغزة وارحيا أوال

ل على شرح مبسط لالتفاق مع تركيز على اجيابياته وسلبياته، كما يضم قسما عن ردود الفعل الفلسطينية عليه سيحتوي التحلي
كذلك يشمل التحليل على سيناريو مستقبلي ممكن يأخذ، يف بعض اجلوانب، بعني االعتبار أسوأ . وقسما عن جوانبه األمنية

 . االحتماالت املمكنة
. 0991سبتمرب  00و  01إجراء استبيان للرأي العام الفلسطيين يومي اجلمعة والسبت يف وقد قام املركز هلذا الغرض ب

سيحتوي التحليل، الذي سيقوم املركز بنشره خالل يومني، على استعراض لنتائج هذا االستبيان ضمن القسم املتعلق بردود الفعل 
 . الفلسطينية

نتائج استبيان للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع " الغزة وأريحا أو "اإلسرائيلي -مشروع االتفاق الفلسطيني
 11/1991-11تاريخ االستبيان 

قام مركز البحوث والدراسات الفلسطينية يف نابلس بإجراء استبيان آلراء الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة حول 
وقد قام باحثو املركز بالتعاون مع أربعني باحثا ميدانيا بتوزيع االستبيان (. غزة وارحيا أوال)اإلسرائيلي -مشروع االتفاق الفلسطيين

وزعت على مجيع املناطق حسب النسب السكانية، لتشمل سكان املدن والقرى واملخيمات والرجال  0411على عينة حجمها 
 (. عاما 01بدءا من )والنساء ومجيع الفئات العمرية 
، حيث قام (يوم السبت) 00/9/0991، ويف قطاع غزة يوم (يوم اجلمعة) 01/9/0991ية يوم متت املقابالت يف الضفة الغرب

الباحثون بإجراء مقابالت شخصية يف التجمعات السكنية الرئيسية ويف اماكن تتواجد فيها مجيع شرائح اجملتمع وطبقاته مثل 
إستمارة يف الضفة  141وزعت . مداخل املستشفيات، اخل الكراجات املؤدية للقرى واملخيمات، األسواق الرئيسية، مركز املدينة،

 104اما يف غزة فتم توزيع (. القدس، رام اهلل، اخلليل، بيت حلم، نابلس، طولكرم، ارحيا، جنني: )الغربية على املناطق التالية
قرية بين سهيال، خميم جباليا،  ، الشاطىء، قرية عبسان الكبرية والصغرية،"غرب/شرق"مدينة غزة : )إستمارة على املناطق التالية

 (. خميم خان يونس، مدينة خان يونس، خميم رفح، خميم رفح، خميم النصريات، خميم الربيج، مدينة رفح، قرية بيت الهيا
بأن العينة العشوائية متثل اجملتمع تصل إىل ( املعنوي)ومستوى الثقة ( زائد أو ناقص% )1النسبة اإلحصائية للخطأ تصل إىل 

94.%  



 (كنسبة من مجموع العينة)توزيع العينة 

 مكان السكن التوزيع الجغرافي

 من سكان املدن% 9454 (بدون القدس)الضفة الغربية  -5555%

 من سكان املخيمات% 53.. قطاع غزة -55%..

 البلديات/من سكان القرى% 1455 القدس العربية -11%

 الفئات العمرية الجنس

 41-01من عمر % 97 من الذكور% 27

 19-49من عمر % 1. من اإلناث% 72

 41-11من عمر % 1355  

 فما فوق .%5 1.55  

 العمل

 %01.0طالب % 01.0حرفني  %01.1جتار % 01.9عمال 

 %41.1)*(  0مستوى -موظفني % 0.1مزارعني % 1ربات بيوت 

 %4.1متقاعد % 4.5عاطل  %9.0)*( 4مستوى -موظفني

 . فهي واردة يف امللحق( أرحيا أوال-غزة)اإلسرائيلي -أما اإلجابات على األسئلة حول اإلتفاق الفلسطيين 

 مسائل متعلقة بمنهجية البحث

من أجل احلصول على صورة واضحة وتفسري قيم للمعلومات الواردة يف هذا االستبيان فإن عامل التوقيت وعوامل أخرى نفسية 
ونريد أن نذكر القارىء أن هذا االستبيان قد مت إجراؤه يف الضفة الغربية يوم اجلمعة . واقتصادية جيب أن تؤخذ بعني االعتبار

ئيل، وألول مرة، باالعرتاف مبنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين، حيث قامت حكومة إسرا 01/9/0991
بعد  00/9أما يف قطاع غزة فقد مت إجراء االستبيان يوم السبت . ومثل هذا االعرتاف كان مطلبا للفلسطينيني منذ زمن بعيد



-ربت مراسيم التوقيع على االتفاق الفلسطيين وكذلك فإنه قد ق. االعرتاف اإلسرائيلي وكذلك االعرتاف االمريكي باملنظمة
كل هذا قد يكون له أثر يف نتائج هذا االستبيان حيث أن أجواء الرتقب واالمل حبل للقضية الفلسطينية كانت هي . اإلسرائيلي

 . السائدة، وكذلك فإن نوعا من اخلوف من التغيري والقلق جتاه املستقبل ما زال موجوداً يف هذه الفرتة
قام مركز البحوث . اجلدير هنا أن نتحدث ايضا عن بعض القضايل املنهجية اليت قد يكون هلا دور يف نتائج هذا االستبيانومن 

وكذلك فإنه قد قام جمموعة من . والدراسات الفلسطينية باختبار اربعني باحثاً ميدانيا هلم خربة ليست قصرية يف البحث امليداين
ومع احملاوالت اجلادة . االستمارة والتأكد من تفاصيل إختبار العينة العشوائية وطرق الوصول إليهاالعلماء الفلسطينيني مبراجعة 

فعل سبيل . واملخلصة من قبل باحثي املركز للتأكد من املوضوعية والعلمية، فإن استبياناً كهذا ال بد وأن يكون له حدوداً منهجية
وكذلك فإنه . ستبيان مت إجراؤه على عينة خمتارة وليس على مجيع افراد اجملتمعاملثال، هناك مصادر للخطأ نابعة من أن هذا اال

جيب أن نأخذ بعني االعتبار أن جمموعة من املقابالت مل تتم بسبب الرفض من قبل الشخص املبحوث وخصوصاً يف حالة 
اليت ( اجلمعة)يكون هناك دور لليوم  وكذلك فإنه قد. النساء وأشخاص أخرين عندهم أسباهبم لتفادي تعبئة مثل هذا االستبيان

مت فيه االستبيان، ومع أن االماكن اليت توجه هلا الباحثون كانت مزدمحة، إال أنه من املعقول أن نفرتض أن بعض افراد اجملتمع 
االستبيان يوم  يفضلون البقاء يف البيت أو املسجد يف مثل هذا اليوم، ولكن إذا نظرنا إىل املعلومات الواردة من غزة حيث أجرى

هذا وقد يكون هناك أخطاء يف العينة ناتج عن . سبت فإن مثل هذه املخاوف من قضية اليوم يف االسبوع قد ال تكون مربرة
ومن الطبيعي (. النساء مثال)اختيار االماكن اليت متت فيها املقابالت، فبعض هذه األماكن قد ال تتناسب مع مجيع أفراد اجملتمع 

وهنا فإن جهدا كبريا قد بذل لتكون االسئلة . مصدر للخطأ ناتج عن اختبار صيغة السؤال والتعبريات املستخدمةأن يكون هناك 
وأحد مصادر اخلطأ األخرى هو يف عملية تعبئة اإلستمارة من قبل املبحوث الذي قد خيتار . مفهومة للشخص العادي يف اجملتمع

 . قيقة عن ررائه ووجهات نظرهالسباب خاصة به أن يعطي إجابات ال تعربيف احل

 : مالحظات
فباإلضافة إىل تأييد . يظهر االستبيان جمموعة كبرية من االحصائيات والعالقات اليت قد يكون هلا مدلوالت سياسية وتارخيية

أمر ضروري يف  االتفاق فإن االستبيان قد أظهر أن غالبية الشعب الفلسطيين وجبميع اجتاهاته جتد أن استفتاءاً للرأي العام هو
. وليس العنف، للتعبري عن اآلراء ووجهات النظر. وكذلك فإهنم متفقون على احلاجة الستخدام احلوار الدميقراطي. هذه املرحلة

على أن الوضع من هذه الناحية يف قطاع غزة ليس مشجعا، حيث توافق أقلية كبرية على استعمال العنف كوسيلة من وسائل 
  .التعبري عن املعارضة

ويبني االستبيان أن هناك . وهناك حتفظ شديد حول تأجيل التفاوض ومن حول موضوعات القدس واملستوطنات والالجئني
وكذلك فإن التفاؤل حول حتسني . إختالف يف الرأي حول موضوعات االنتفاضة وتعديل امليثاق الوطين واالعرتاف بإسرائيل

أرحيا أوال، إال أن -ذا يعين أنه مع وجود غالبية تؤيد التوقيع على مشروع غزةوه. االوضاع االقتصادية واضح عند مجيع الفئات
 .هذا التأييد يأيت، إىل حد ما، مشروطا مبعاجلة املواضيع الواردة أعاله

 ما بني التحصيل العلمي واملوافقة على االتفاق حيث أن( إىل حد ما)وهناك عالقات أخرى تدعو لالنتباه منها العالقة العكسية 
 . اجلامعيني هم األقل تأييداً لالتفاق، وكذلك فإنه كلما زاد العمر كلما زاد التأييد لإلتفاق

 نتائج استبيان للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع " غزة واريحا اوال"اإلسرائيلي -مشروع االتفاق الفلسطيني

 00/9/0991-01تاريخ االستبيان 



 
 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس مجموعال

 غزة وأريحا اواًل؟"اإلسرائيلي -هل توافق على مشروع االتفاق الفلسطيني. 1

 %3359 %.395 %3954 نعم -أ

 %.725 %.725 %7254 ال -ب

 %953 %253 %353 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 هل تعتقد أن االتفاق سيؤدي لقيام دولة فلسطينية وتحقيق الحقوق الفلسطينية؟ -2

 %9555 %9954 %9551 نعم -أ

 %553. %59.. %957. ال -ب

 %1254 %7152 %7.52 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 هل توافق على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني من أجل الحصول على االعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل؟ -1

 %.595 %5252 %5251 نعم -أ

 %455. %7. %955. ال -ب

 %355 %457 %259 غري متأكد  -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 اإلسرائيلي؟-هل توافق على وقف االنتفاضة من أجل مشروع االتفاق الفلسطيني -4

 %9.52 %9254 %9251 نعم -أ

 %9255 %9.59 %9.57 ال -ب



 %252 %1.52 %452 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 اإلسرائيلي؟-هل ترى ضرورة الستفتاء الشعب الفلسطيني حول قبول أو رفض مشروع االتفاق الفلسطيني -5

 %2159 %2153 %2155 نعم -أ

 %1557 %1.59 %.195 ال -ب

 %59. %954 %959 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

اإلسرائيلي، هل زاد تأييدك للمنظمة كممثل شرعي  -بعد سماعك عن المحادثات السرية ومشروع االتفاق الفلسطيني  -6
 ووحيد للشعب الفلسطيني أم نقص؟

 %9959 %9952 %9952 زاد -أ

 %7251 %7.52 %7954 نقص -ب

 %7255 %155. %59.. مل يتغري -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 هل تعتقد أن مواقف المعارضة لالتفاق واقعية وافضل من الموقف المؤيد لالتفاق؟ -7

 %9.57 %152. %555. نعم  -أ

 %.925 %5752 %5157 ال -ب

 %455 %1557 %1.57 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

 كيف يمكن بنظرك للمعارضة الفلسطينية التعبير عن رفضها لالتفاق؟ -8



 %3257 %.235 %.2.5 باحلوار الدميقراطي -أ

 %7254 %351 %1.59 بالعنف عند الضرورة -ب

 %54. %253 %.35 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

هل توافق على ما جاء في االتفاق من تأجيل لنقاش موضوعات القدس والمستوطنات والالجئين لمفاوضات المرحلة  -9
 النهائية؟

 %54.. %55.. %152. نعم -أ

 %5252 %3.59 %5454 ال -ب

 %.25 %451 %259 غري متأكد -ج

 قطاع غزة فقط الضفة الغربية والقدس المجموع  

اإلسرائيلي سيؤدي إلى تحسين االوضاع االقتصادية في الضفة الغربية -هل تعتقد أن مشروع االتفاق الفلسطيني -01
 وقطاع غزة؟

 %3555 %3553 %3559 نعم -أ

 %1752 %13 %1551 ال -ب

 %7152 %1257 %1459 غري متأكد -ج

 عالقات بين المتغيرات

 :العالقة ما بين مكان السكن والموقف من االتفاقية -0

 غير متأكد ال نعم  

 %355 %7952 %.345 مدينة



 %255 %55.. %.3.5 بلدة/قرية

 %952 %7451 %3351 خميم

 : العالقة ما بين المنطقة والموقف من االتفاقية -2

 غير متأكد معارض مؤيد  

 %254 %7752 %.345 القدس

 %552 %452. %5955 اخلليل

 %.115 %7.55 %3255 بيت حلم

 %.55 %154. %3752 رام اهلل

 %1154 %.7.5 %3252 ارحيا

 %.35 %7255 %3355 نابلس

 %257 %7252 %3.54 طولكرم

 %252 %7355 %3952 جنني

 %.45 %.725 %3.53 مشال/غزة

 %551 %.7.5 %2953 وسط/غزة

 %54. %7453 %3355 جنوب/غزة

 : العالقة ما بين مستوى التعليم والموقف من االتفاقية -1

 غير متأكد معارض مؤيد مستوى التعليم

 %1757 %1757 %2553 أمي

 %255 %1454 %2753 لغاية هناية املرحلة اإللزامية



 %259 %7359 %3557 توجيهي

 %.5. %152. %3952 (سنتني)معهد 

 %952 %555. %5253 (جامعي)بكالوريوس

 %957 %7.52 %25 ماجستري فما فوق

 :العالقة ما بين العمر والموقف من االتفاقية -4

 غير متأكد معارض مؤيد  

12-72 3757% ..53% 251% 

74-.4 3.53% .151% 257% 

9.-5. 2559% 7.52% 755% 

 %459 %1255 %.2.5 عام 41فوق 

 

 


