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 مقدمة. 1
يف هذه املرحلة احلرجة واملعقدة من التاريخ الفلسطيين تزداد احلاجة أكثر من أي وقت لفهم واستيعاب توجهات الشعب 

إن النقص يف املعلومات العلمية واملوثوقة قد أعاق من قدرة االكادمييني واملهتمني على . الفلسطيين العامة وأولوياته وإهتماماته
لعات الشعب الفلسطيين يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية، وترمجة ذلك اىل سياسة عملية التحديد الدقيق الهتمامات وتط

 . وتطبيقية
وعلى ضوء ذلك، فقد قام مركز البحوث والدراسات الفلسطينية باجراء ثالثة إستطالعات للرأي العام الفلسطيين حول مواضيع 

مت إجراء . خابات، من اجل احلصول على معلومات دقيقة وموضوعيةاإلسرائيلي واالنت -ذات أمهية مثل اإلتفاق الفلسطيين
، أما االستطالع 8/01/0991بتاريخ ( 0االنتخابات رقم ) ، واالستطالع الثاين  01/9/0991االستطالع االول بتاريخ 

يضع االن امامكم  ومركز البحوث والدراسات الفلسطينية. 00/00/0991فقد مت اجراؤه بتاريخ ( 2االنتخابات رقم ) الثالث 
وقد وزعت العينة حسب عدد . مواطناً فلسطينياً من الضفة وقطاع غزة 0011نتائج استطالعه الرابع ، والذي شارك فيه 

السكان من اجل احلصول على متثيل نسيب جلميع املناطق اجلغرافية والسكنية، وبشكل عام فقد مت اختيار مواقع املقابالت يف 
مثل حمطات السيارات والباصات، )فة شرائح اجملتمع وطبقاته، خصوصاً سكان القرى واملخيمات واملدناماكن تتواجد فيها كا

مقابلة يف قطاع  544مقابلة يف الضفة الغربية و  282وقد مت اجراء (. السوق الرئيسي، مركز املدينة، مداخل املؤسسات العامة
 .غزة

( القدس، بيت حلم، رام اهلل، نابلس ، ارحيا، طولكرم، قلقيلية وجنني)دن الرئيسية أما يف الضفة الغربية، فقد متت املقابالت يف امل
ويف قطاع غزة، جرى توزيع العينة مسبقاً على . ومل تتم املقابالت يف مدينة اخلليل بسبب فرض منع التجول املستمر على املدينة

اطئ، خميم الربيج، خميم رفح، قرية جباليا، قرية بيت الهيا، الزيتون، الشجاعية، الرمال، خانيونس، بلدة رفح، خميم الش) مناطق 
 (. وقرية القرارة

 االسلوب المنهجي . 2
باحثاً ميدانياً، شارك معظمهم يف ورشات دراسية ناقشت اساليب البحث العلمي وامليداين  45قام بعملية البحث امليداين 

وقد مت إشراك مخسة عشر باحثاً ميدانياً من قطاع غزة يف ورشات . اساتوضرورة املوضوعية واحلياد عند اجراء هذه االحباث والدر 
عمل ملدة يومني نوقشت خالهلا طرق التعامل مع املشاكل اليت يواجهها الباحثون بسبب الظروف السياسية العامة وطرق تطوير 

 . عملية البحث امليداين يف القطاع 
 اجراء مجيع املقابالت يف الضفة الغربية وقطا  غزة يف نفس اليوم ومن اجل رفح مستوى املصداقية يف النتائج، فقد مت

، وكذلك فقد مت رفع مستوى التمثيل النسائي يف العينة وذلك بتوظيف عدد اكرب من الفتيات للقيام (02/02/0991)
عيادات، مراكز امومة )اءيضاف اىل ذلك أن الباحثني قد قاموا بزيارة مؤسسات عامة يسهل فيها مقابلة النس. بالبحث امليداين



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

ومل . دقة تنفيذ التعليمات املركز بزيارات عشوائية ومفاجئة لبعض مواقع البحث، حيث راقبوا عمل الباحثني امليدانيني وتأكدوا من
هذا وقد مت استخدام برنامج حاسوب احصائي . يزد عدد املقابالت اليت اجراها الباحث الواحد عن ثالثني استمارة يف املعدل

(SPSS) من أجل التدقيق والتحليل حيث مكن الباحثني من استثناء اجابات غري ممكنة أو غري منطقية . 
(. زائد أو ناقص% )1يف الظروف العادية، أي أن نسبة اخلطأ هي % 94لعينة قد تصل اىل إن نسبة التمثيل االحصائي ل

ولكن هناك عوامل قد يكون هلا تأثري على نتائج االستطالع، ومن امهها أن هناك جمموعة من االشخاص رفضوا االستجابة 
لتهم، وتشكل النساء نسبة كبرية من هؤالء من الذين حاول الباحثون مقاب% 01للمشاركة يف االستطالع، وتقدر نسبتهم بـ 

األشخاص، ويعود ذلك بشكل اساسي الن املقابالت قد متت يف اماكن عامة، أضف اىل ذلك أن هناك اشخاصاً آخرين مل 
يستجيبوا لالستطالع الهنم ال يستطيعون التوقف بسبب انشغاهلم باعمال اخرى، ومن جهتنا فاننا نفرتض إن اشخاصاً آخرين 

االسرائيلي، وان آخرين قد شاركوا ومل  -ا االستجابة لالستطالع لرفضهم املبدئي لكل ما يتعلق باالتفاق الفلسطيين رفضو 
 .يوضحوا هويتهم وتوجهاهتم السياسية

على وقد تعود نسبة اخلطأ اىل صياغة االسئلة واالختيارات املعطاة هلا واليت قد يكون هلا أثر يف االجوبة اليت رد هبا املشارك 
يف بعض االسئلة من اجل احلصول على (" حدد)غري ذلك" االستطالع، وعليه ومن اجل زيادة الثقة، فقد مت استخدام اختيار

 . أية تصورات إضافية قد تكون عند املشاركني يف العينة

 (كنسبة من المجموع)توزيع العينة . 1

 مكان السكن التوزيع الجغرافي

 من سكان املدن%  4..1 %21( مبا فيه القدس العربية )الضفة الغربية 

 البلدات/ من سكان القرى% 2..2 %51قطاع غزة 

 من سكان املخيمات% 2..2  

 وضع اإلقامة مكان المقابلة

 %41 الجئ  %46.01 طولكرم  %44.1 نابلس

 % 16 غري الجئ %..2 ارحيا  %..3 جنني 

     ____ اخلليل  %46.6 رام اهلل 

     %3.6 القدس  % ..0 بيت حلم 



     %0.2 وسط /غزة  %..26 مشال / غزة

         % 2.2 جنوب / غزة

            

 الجنس الحالة الشخصية

 من الذكور % 04 أعزب % 12.6

 من االناث % 3. متزوج % 12.6

   مطلق او ارمل % 4.6

 التحصيل العلمي الفئات العمرية

 أمي %  6.. 28-08من عمر % 6..1

 لغاية هناية املرحلة االلزامية % ...4 19-29من عمر % 22.6

 توجيهي % 2.2. 41-51من عمر % 42.6

 ( سنتني بعد التوجيهي )معهد % 2..4 فما فوق  41من عمر % 6..

 ( جامعي)بكالوريوس % 21.0  

 ماجيستري فما فوق % 4.2  

   العمل

 % 10.5 حرفيون %8.4 عمال

 %15.9  طالب %00.0 جتار

  %8.4 متخصصون %9.1 ربات بيوت

 %1.0  متقاعدون %0.5 مزارعون



 %5.8 عاطلون عن العمل %28.5 **موظفون

 (. وغريها.. مدس جامعة، مهندس، طبيب ، حمام، صيدالين، اداري عاِل : )متخصصون* 
 (.و غريها..مدرس مدرسة، موظف حكومة، ممرضة، موظف، شركة ، سكرتري: ) موظفون** 

 مالحظات. 1
من اجل احلصول على صورة واضحة وتفسر قيم للمعلومات الواردة يف هذا االستطالع فإن عامل التوقيت وعوامل اخرى 

اليوم الذي  02/02/0991ونريد أن نذكر القارئ بأن االستطالع قد مت بتاريخ . سياسية ونفسية جيب أن تؤخذ بعني االعتبار
هذا وقد ساد الشارع . وضمن أنباء حتدثت عن تأجيل حمتمل هلذا التطبيقسبق تاريخ بداية تطبيق إتفاق إعالن املبادئ 
يف ظل الظروف السياسية الراهنة، وقد تصاعدت حدة املشاعر لدى . الفلسطيين على حتقيق احلد االدىن من حقوقهم

املتكررة على  الفلسطينيني خالل املدة األخرية وحىت وقت إجراء هذا االستطالع، وذلك بسبب اعتداءات املستوطنني
لقد عم الناس شعور باالحباط وعدم الصرب . الفلسطينيني وقتل عدد منهم، وكذلك من االجراءات القمعية لسلطات االحتالل

 . وذلك نتيجة لعدم أحساسهم بأي تغري على أرض الواقع
تذكري بأن آراء الناس من املرونة مبكان، ويف هذا السياق فإنه من املناسب النظر اىل نتائج االستطالع بصورة حتليلية وموضوعية وال

 : ويظهر هذا االستطالع جمموعة من النتائج اليت تتلخص باآليت. وقد تتغري حسب املستجدات السياسية والظروف االقتصادية

 النتائج. 1
 . االسرائيلي -االنخفاض الحاد في نسبة التأييد إلتفاق المبادئ الفلسطيني : أواًل 

من الفلسطينيني %(  50.4)ع إنقساماً يف املوقف الفلسطيين جتاه اعالن املبادئ ، فلقد أيد االتفاقية لقد أظهر االستطال
بزيادة )من الفلسطينيني هذه االتفاقية %( 18.0)، وقد رفض (عن االستطالع يف ايلول املاضي% 21.5وذلك باخنفاض )

بالنسبة للموقف من " غري متأكدة "نيني أوضحت أهنا إن نسبة كبرية من الفلسطي(. من استطالع ايلول املاضي% 01.2
لقد اخنفض التأييد التفاقية . يف إستطالع ايلول املاضي%( 2.2)يف هذا االستطالع، اذا ما قورنت بـ %( 21.5)االتفاقية 

من %( 14.2)ك يف حني مل ينخفض التأييد حلركة فتح، فإن هنا. إعالن املبادئ بني مجيع الفصائل السياسية ومن ضمنها فتح
من متعاطفي %( 01.1)إن هناك (. يف استطالع ايلول املاضي% 90.1مقارنة بـ )املتعاطفني مع فتح أبدوا تأييدهم لالتفاقية 

لقد كان اكرب اخنفاض (. يف استطالع ايلول املاضي %( 2.4)مقارنة بـ ) بالنسبة للموقف من االتفاقية " غري متأكدين"فتح 
وحزب الشعب، ولقد الحظنا ايضاً أن رافضي االتفاقية يف اجملموعة " غري ذلك" عند املستقلني، واآلخرينيف تأييد االتفاقية 

إن هناك عالقة واضحة %(. 18.9)مقابل %( 51.1)اكرب من مؤيديه، ( عاماً 28-08) العمرية اليت ترتواح اعمارها بني 
هم االكثر تأييداً لالتفاقية ( املاجستري والدكتوراه) ذوي التعليم العايلبني التحصيل العلمي واالجتاهات حنو االتفاقية ، فاالميون و 

 . من احلاصلني على شهادة املعهد واجلامعة

 . يؤيد الفلسطينيون اجراء انتخابات سياسية عامة كأفضل الوسائل الختيار اعضاء المجلس الفلسطيني االنتقالي: ثانياً 
أن انتخابات سياسية عامة هي افضل طريقة الختيار اعضاء اجمللس الوطين أكدت %( 10.2) إن غالبية الفلسطينيني 



عن رغبتهم بإجراء مثل هذه االنتخابات يف استطالع تشرين اول املاضي، إن أقلية من %( 24.9)االنتقايل، يف حني اعرب 
%( 04.5) االنتقايل مقارنة بـ أيدت تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير العضاء اجمللس الفلسطيين%( 02.4)الفلسطينيني 

 (. انظر امللحق) يف استطالع تشرين اول املاضي 

 .ان الفلسطينيين متفائلين بأن قوات االمن والشرطة الفلسطينية سوف تتعامل مع الفلسطينيين بدون تمييز: ثالثاً 
ولقد دفع اخلوف من الفوضى . الفلسطينيةلقد اظهر االستطالع أن الفلسطينيني ينظرون بأمل وختوف جتاه قوات االمن والشرطة 

. إلبداء موافقتهم على أن الشرطة ستتعامل مع الفلسطينيني دون متييز%( 41.8) السياسية واالجتماعية كثرياً من الفلسطينيني 
موجهة ضد  عربت عن ختوفها من إمكانية استخدام الشرطة الفلسطينية كأداة قمعية%( 1.2)إال أن اقلية كبرية من الفلسطنيني 

 . املعارضة

 . اسرائيلي -أردني  -تأييد ضئيل لقيام إتحاد كونفدرالي فلسطيني : رابعاً 
وقد ظهر ذلك بشكل اوضح %( 42.4)لقد اظهر االستطالع ان خيار الفلسطينيني االول كان قيام كيان فلسطيين مستقل 

، %(22.1)إحتاد كونفدرايل مع االردن خيارهم الثاين وقد كان قيام %( . 54)عنه يف الضفة الغربية%( 21.8)يف قطاع غزة 
من سكان الضفة الغربية قيام إحتاد كونفدرايل مع %( 14.5)ونالحظ هنا اختالفاً يف اآلراء بني الضفة والقطاع، فحني فضل 

خيية بني الضفة الغربية من سكان القطاع مثل هذا االحتاد، ويبدو هذا راجعاً اىل الروابط والعالقات التار %( 01.8) األردن أيد
 . واالردن

-08) من اجملموعة العمرية% (  21) ولقد الحظنا كذلك أن تأييد االحتاد الكونفدرايل مع االردن يزداد بازدياد العمر فهناك 
حتاد لقد كان أغلب التأييد لال. ممن يزيد عمرهم عن اخلمسني عاماً %( 51.2) عاماً تؤيد هذا االحتاد، يف حني أيد ذلك( 28

قيام احتاد  %( 1.0)وقد أيد عدد قليل من الفلسطينيني . الكونفدرايل مع االردن عند املستقلني واملتعاطفني مع فتح، فدا 
 . أردين -اسرائيلي  -كونفدرايل فلسطيين 

 ،ما هو تقييمك لهذه االتفاقية؟ " والً غزة واريحا أ"بعد مضي ثالثة اشهر على توقيع إتفاقية إعالن المبادئ المعروف بـ ( 2) 

 الضفة الغربية   

 وقطاع غزة معاً 

 الضفة الغربية 

 ( بما فيها القدس الشرقية)

 قطاع غزة 

 %12.1 %14 %14.1 اوافق عليها  -4

 %1... %..2. %4... ال اوافق عليها  -2

 %43.4 %24.2 %26.1 غري متأكد  -.

الموعد المقترح لتشكيل هذا المجلس كما : )برأيك، افضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي( 1)



 (. 11/7/1994االسرائيلي هو  -ورد في االتفاق الفلسطيني 

 الضفة الغربية   

 وقطاع غزة معاً 

 الضفة الغربية 

 ( بما فيها القدس الشرقية)

 قطاع غزة 

تعيينات من قبل منظمة  -4
 التحرير الفلسطينية 

42.1% 4..1% 44.4% 

تعيينات من قبل احلركات  -2
واالجتاهات السياسية 

 والتنظيمية

..0% 1.0% 42.3% 

 %01.1 %21.2 %24.0 انتخابات سياسية عامة  .

 %46.1 %1.2 %..2 (حدد)غري ذلك  -1

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ ( 1)

 الضفة الغربية   

 وقطاع غزة معاً 

 الضفة الغربية 

 ( بما فيها القدس الشرقية)

 قطاع غزة 

 %01.1 %00.3 %01.3 نعم  -4

 %..21 %43.3 %24.0 ال  -2

 %..44 %2..4 %42.1 غري متأكد -.

  : هل تعتقد بأن الشرطة وقوى االمن الفلسطينية ( 4)

 الضفة الغربية   

 وقطاع غزة معاً 

 الضفة الغربية 

 ( بما فيها القدس الشرقية)

 قطاع غزة 

 %10.4 %12.1  %..16ستعمل لصاحل كافة  -4



 فئات الشعب بالتساوي؟

ستعمل على قمع  -2
 املعارضة؟

.4.2% .1.1% 20.4% 

 %..42 4..4 %6..4 (حدد)غري ذلك  -.

 : بعد قيام الكيان الفلسطيني فإنني افضل( 5)

بما فيها القدس )الضفة الغربية  الضفة الغربية وقطاع غزة معاً   
 ( الشرقية 

 قطاع غزة 

( كونفدرايل) قيام احتاد  -4
 . مع االردن

20.2% .1.1% 4...% 

( كونفدرايل)قيام إحتاد  -2
 مع االردن 

2.4% 2.4% 2.4% 

عدم االحتاد مع أي دولة  -.
 واالبقاء 

12.1% 11.6% 0...% 

 %2.4 %..0 % 0.3 غري متأكد  -1

 %2.. %1.2 %..0 ( حدد)غري ذلك  -1

 : لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم فانك ستصوت لمرشحين من ( 6)

 الضفة الغربية   

 وقطاع غزة معاً 

 الضفة الغربية 

 ( بما فيها القدس الشرقية)

 قطاع غزة 

 %41.4 %46.3 %42.0 حركة محاس  -4

 %2..4 %0.2 %3.0 اجلبهة الشعبية  -2

 %12.2 %12.6 %12.2 حركة فتح  -.



 %6.1 %4.1 %4.4 (ياسر عبد ربه)فدا  -1

 %6.6 %4.0 %4.6 اجلبهة الدميقراطية  -1

 %4.4 %2.2 %..4 حزب الشعب  -0

 %4.. %2.1 %..2 اجلهاد االسالمي  -2

 %3.1 %40.3 %...4 املستقلني  -.

 %41.1 %41.2 %41.4 غري ذلك  -3

 عالقات ما بين المتغيرات

 العالقة ما بين التعاطف السياسي والموقف من االتفاقية

 غير متأكد  ال اوافق عليها  اوافق عليها   

 %41.6 %21.6 %46.6 حركة محاس  -4

 %..2 %0... %2.0 اجلبهة الشعبية  -2

 %..42 %2.4 %21.0 حركة فتح  -.

 %40.0 %40.2 %00.2 ( ياسر عبد ربه)فدا  -1

 %3.4 %..4. %3.4 اجلبهة الدميقراطية  -1

 %24.6 %24.4 %12.3 حزب الشعب  -0

 %40.2 %6.0. %2.. اجلهاد االسالمي  -2

 %16.1 %14.2 %42.3 املستقلني  -.

 %6..2 %13.1 %22.0 غري ذلك  -3



 :العالقة ما بين العمر والموقف من االتفاقية  -ب

 41فوق  16-16 3.-23 .2-.4  

 %..12 %10.6 %2..1 %3... اوافق عليها  -4

 %1.4. %3... %0.1. %16.1 ال اوافق عليها -2

 %42.0 %26.4 %26.1 %26.2 غري متأكد -.

 :العالقة ما بين التعليم والموقف من االتفاقية -ج

 غير متأكد ال اوافق عليها اوافق عليها  

 %3.4 %12.1 %1..1 أمي  -4

 %43.1 %..4. %13.2 اعدادي  -2

 %26.2 %2.2. %12.0 توجيهي  -.

 %21.1 %.... %..0. معهد  -1

 %26.2 %6..1 %..0. بكالوريوس  -1

 %40.2 %.... %16.6 دكتوراه+ماجيستري  -0

 :العالقة ما بين الجنس والموقف من االتفاقية  -د

 انثى  ذكر   

 %0.2. %..11 اوافق عليها  -4

 %16.2 %2.6. ال اوافق عليها  -2

 %0..2 %2..4 غري متأكد  -.



 :العالقة ما بين التعاطف السياسي والكونفدرالية -هـ

قيام اتحاد   
مع ( كونفدرالي )

 االردن

قيام اتحاد 
مع ( كونفدرالي )

 االردن واسرائيل

عدم االتحاد مع اي 
دولة واالبقاء على كيان 

 فلسطيني مستقل

 غير ذلك غير متأكد

 %46.2 %41.2 %..11 %0.. %40.2 حركة محاس  -4

 %42.6 %1.. %13.1 %1.2 %46.1 اجلبهة الشعبية  -2

 %4.6 %1.4 %10.2 %2.1 %4.2. حركة فتح  -.

 ____ %1.. %.... %... %16.6 ياسر عبد ربه ) -1

 %..22 _____ %11.1 _____ %2..4 اجلبهة الدميقراطية  1

 ____ %..1 %12.4 %..20 %..20 حزب الشعب -0

 %3.2 ____ %02.2 %2.. %43.1 اجلهاد االسالمي  -2

 %2.0 %3.4 %12.1 %2.4 %.... املستقلني -.

 %40.4 %0.1 %14.4 %46.4 %20.2 غري ذلك  -3

 :العالقة ما بين العمر والكونفدرالية  -و

  05فوق  44-54 19-19 21-11  

 %2..1 %3.2. %2..2 %26.0 مع االردن( كونفدرايل )قيام احتاد  -4

 %1.4 %3.0 %..2 %0.0 قيام احتاد كونفدرايل مع االردن واسرائيل  -2

 %11.0 %..16 %16.3 %..12 عدم االحتاد مع اي دولة واالبقاء على كيان فلسطيين مستقل -.

 %1.4 %..1 %1.1 %1.. غري متأكد  -1



 %1.6 %1.0 %2.4 %2.6 (حدد)غري ذلك  -1

 

 


