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 البطالة . 6

نقطة مما كانت عليه منذ  21أي أقل بـ ، %73تبني نتائج هذا االستطالع أن نسبة البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة هي 
وكما هو احلال يف االستطالعات السابقة، فقد تبني أن نسبة البطالة يف غزة (. 11استطالع رقم ) 2991( مارس)آذار 

وهذه النسب املرتفعة تعزا اىل اإلغالق املستمر على الضفة وغزة من قبل %(. 73)هي أعلى منها يف الضفة الغربية %( 73)
وجدير باملالحظة أن هذه االرقام قد مت مجعها خالل فرتة قوامها ثالثة أيام . يل منذ االنفجارات اليت حدثت يف آذارإسرائ

عاما فما فوق استنادا اىل تعريف منظمة العمل الدولية  22من مبحوثني ترتاوح أعمارهم من ( 2991حزيران  12-73)
 . للبطالة

 نظرة عامة . 2

اليت طرحت أن املواقف جتاه مستقبل عملية السالم تشري اىل مستوى عال من التأييد الستمرار هذه تبني من خالل االسئلة 
وهذا التأييد امتزج بتحفظات خاصة عند التفكري بأن مفاوضات الوضع النهائي ستسفر أو قد ال تسفر عن حل مقبول . العملية

زئيا إذا ما اختربت معا، على أهنا إحساس بالتحسن أو خيبة االمل وميكن تفسري هذه النتائج ج. لدى االسرائيليني والفلسطينيني
فاملؤيدون للعملية السلمية مييل . فيما يتعلق باجلهود املبذولة إلعادة البناء الوطين والتحول اىل الدميقراطية على الصعيد الداخلي

 عن الرأي هي أفضل يف لل السلطة الوطنية معظمهم اىل إعطاء الثقة باحلكومة الفلسطينية اجلديدة ويرون أن حرية التعبري
أما املعارضون، أي . الفلسطينية، وأن انتخاب نتنياهو كرئيس للحكومة االسرائيلية اجلديدة لن يؤثر على مستقبل عملية السالم

ما يتعلق بالقضايا ، فيميلون اىل التشاؤم في"معسكر السالم"الذين ال يؤيدون استمرار العملية السلمية وال يعتربون أنفسهم من 
 . االقليمية واحمللية

 مستقل العملية السلمية . 3

يظهر الفلسطينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة انقساما فيما يتعلق مبستقبل العملية السلمية بني الفلسطينيني واالسرائيليني بعد 
يقولون بأهنم % 13.1عربون عن تفاؤهلم، و ي% 77.7فهناك . االنتخابات االسرائيلية وتشكيل احلكومة الليكودية اجلديدة

هو %( 71.1)التفاؤل يف قطاع غزة . يعتقدون أن االنتخابات لن تؤثر على العملية السلمية% 77.7متشائمون يف حني أن 
وال يوجد هناك فارق يف . بأهنم متشائمون% 72.7عن تفاؤهلم بينما يصرح % 19.1أكثر منه يف الضفة الغربية، حيث يعرب 

ويبدو، فيما يتعلق . بة من يرون أن االنتخابات االسرائيلية لن تؤثر على العملية السلمية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزةنس
وتزداد نسبة (. على التوايل% 17.1و % 27)هبذه القضية وغريها من القضايا االخرى، أن الرجال أكثر تشاؤما من النساء 

كما وأن الشباب يعتقدون أكثر من غريهم بعدم حدوث (. 1أنظر جدول رقم )األقل تعليما  التشاؤم لدى املتعلمني عنها لدى
كان ( 11استطالع ) 2991وهذا االمر يعكس تغيريا يف املوقف، فمنذ آذار . أي تغيري ولكنهم أكثر تفاؤال من كبار السن



يف هذا االستطالع . لق باألهداف الفلسطينيةيعتقدون بأن حكومة اسرائيلية بزعامة حزب العمل ستكون أفضل فيما يتع% 73
 . يعتقدون بأن ال فرق بني احلزبني االسرائيليني% 77فقط يعتقدون أن حزب الليكود سيكون أفضل و % 7.9

بوجه  فالرأي العام،. أما بالنسبة ملفاوضات الوضع النهائي، واليت ستتأثر كثريا بنتائج االنتخابات االسرائيلية، فقد برز منوذج مماثل
عام، منقسم حول مسألة ما إذا كان من املمكن التوصل اىل حل مقبول خالل املفاوضات حول القدس، والالجئني واحلدود 

عن اعتقادهم بأنه من املمكن التوصل اىل حل مقبول لدى الطرفني ولكن % 77.7فقد عرب . واملستوطنات االسرائيلية
هو أعلى مما هو عليه يف %( 42.1)العتقاد بالتوصل اىل نتيجة اجيابية ويف قطاع غزة، فإن ا. ال يعتقدون ذلك% 73.4

ومرة أخرى، فإن الرجال يتوقعون، أكثر من النساء، أن ال تؤدي مفاوضات الوضع النهائي اىل حل %(. 79.2)الضفة الغربية 
ما، أن ال تؤدي هذه املفاوضات كما أن األكثر تعليما يتوقعون، أكثر من األقل تعلي(. على التوايل% 77.1و % 41)مقبول 

 (. 1أنظر جدول رقم )اىل حل مقبول 
أن الفلسطينيني ال يستطيعون االعتماد على الدول العربية %( 43.4)يعتقد غالبية الفلسطينيني الذين استطلعت آراؤهم 

عتقدون أن الدول العربية ي% 77.2ويف حني أن . لدعمهم يف احلصول على حقوقهم، كما طرح يف مؤمتر القمة العربية االخري
أما بالنسبة للمواقف من االنتخابات االسرائيلية وحمصلة . مل يدلوا برأي يف هذا الصدد% 1.7ستؤازر احلقوق الفلسطينية، فإن 

 مفاوضات الوضع النهائي، فإن هناك اختالف يف النسبة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، بني الرجال والنساء، وبني األكثر تعليما
 . ويف كل هذه احلاالت، فإن سكان الضفة الغربية والرجال األكثر تعليما هم األكثر تشاؤما(. 1أنظر جدول رقم )واالقل تعليما 

مواقف من االنتخابات االسرائيلية، مفاوضات احلل النهائي ومؤمتر القمة العربية بالنسبة ملتغريات خمتارة، ( : 1)جدول رقم 
 أعداد ونسب موزونة

 مؤتمر القمة العربي المفاوضات النهائية االنتخابات االسرائيلية  

غير  معتمدة غير مقبول مقبول متشائم متفائل  
 معتمدة

% 6.43 (443%)4343 اجملموع 

(6.2) 

3344 %

(346) 

3.44 %

(333) 

3444 %

(344) 

4244 %

(344) 

 المنطقة

% 6443 الضفة الغربية

(4.4) 

4443 %

(442) 

4443 %

(632) 

4446 %

(464) 

3244 %

(636) 

4344 %

(464) 

% 3646 قطاع غزة 

(44.) 

6443 %

(32) 

4443 %

(446) 

4346 %

(436) 

3342 %

(4..) 

3342 %

(436) 

 الجنس



% 4444 ذكر 

(432) 

4442 %

(434) 

3643 %

(623) 

4642 %

(634) 

4344 %

(4.4) 

3242 %

(633) 

% 4444 أنثى 

(4.3) 

6346 %

(444) 

3443 %

(663) 

3443 %

(644) 

344. %

(634) 

344. %

(623) 

 التعليم

% 6.44 (43% )4344 أمي وابتدائي 

(.4) 

4244 %

(442) 

4444 %

(42) 

4446 %

(432) 

4346 %

(3.) 

% 4444 ثانوية ودبلوم

(642) 

6.43 %

(434) 

3444 %

(634) 

3444 %

(643) 

344. %

(63.) 

4444 %

(443) 

% .634 (64% )6244 كلية وجامعة 

(43) 

4444 %

(4.) 

3344 %

(..) 

634. %

(64) 

.644 %

(34) 

 العمر

43-6.  444. %

(444) 

6.42 %

(44) 

3443 %

(443) 

3444 %

(4.3) 

3643 %

(442) 

4244 %

(4..) 

63-4.  4343( %43) 6446 %

(44) 

344. %

(443) 

3343 %

(464) 

3442 %

(424) 

4346 %

(434) 

43-3.  4444( %4.) 6443 %

(34) 

344. %

(..) 

3342 %

(.3) 

3643 %

(.4) 

4446 %

(33) 

% 4344 (34% )4443 فما فوق  33

(.2) 

3644 %

(34) 

3444 %

(34) 

3346 %

(44) 

3643 %

(36) 

أعاله، فإن نظرة الفلسطينيني املستقبلية ميكن أن توصف بأهنا مزيج حذر من التفاؤل ( 1)وكما تبني النتائج يف اجلدول رقم 
مقابل % 22.2وهذه املواقف ال تتفق مع التأييد الستمرار عملية السالم والذي بلغ أوجه حيث وصل اىل نسبة . والتشاؤم

يؤيدون استمرار % 32يف آذار وجد مركز البحوث والدراسات الفلسطينية أن  11يف استطالع رقم )من املعارضة % 27
منهم يف %( 21.7)ولكن الفلسطينيني يف غزة هم أكثر تأييدا الستمرار عملية السالم (. يعارضوهنا% 21عملية السالم و 

يعادلون ثالثة %( 21.2)سلمية كما أن فلسطينيو الضفة الغربية الذين يؤيدون وقف العملية ال%(. 33.2)الضفة الغربية 
وفيما يتعلق هبذه املسألة، ليس هناك من فارق كبري ما بني مواقف الرجال %(. 4.1)أضعاف الذين يؤيدون وقفها يف غزة 

 (. 7)والنساء، ولكن الفرق بني مستويات التعليم والعمر أكثر وضوحا، أنظر جدول رقم 
الذين يعتربون %( 19)العملية السلمية يف النسبة العالية من جمموع املبحوثني  لقد انعكس مثل هذا التأييد الكبري الستمرار

منهم يف % 31.4من املبحوثني يف الضفة الغربية و % 11.9فهناك . أنفسهم مع اجلهة أو احلزب الذي يؤيد العملية السلمية
وفيما يتعلق (. أدناه 22و  23م والنقاش حول جدول رق 7أنظر جدول رقم " )معسكر السالم"غزة يصفون أنفسهم ضمن 



بالقرار االخري الذي اختذه اجمللس التشريعي الوطين الفلسطيين لتعديل امليثاق كشرط من قبل إسرائيل الستمرار العملية السلمية، 
الحظ أيضا العالقات ما بني (. 7أنظر جدول رقم )يعارضون هذه اخلطوة % 72.2يؤيدون ذلك بينما % 73.1فإن هناك 

مع "فكبار السن واالقل تعليما هم االكثر تأييدا الستمرار العملية السلمية وقد صنفوا أنفسهم . يات العمر والتعليممستو 
ويف سؤال مشابه وجه للمبحوثني يف االستطالع رقم . وهم يؤيدون تعديل اجمللس الوطين الفلسطيين للميثاق" معسكر السالم

 %. 79تأييدهم لذلك بينما عارضه % 43تعديل امليثاق أبدى فيما يتعلق ب( 2994تشرين أول  27-24) 13

مواقف حول استمرار العملية السلميةو مقارنة بني معسكري التأييد واملعارضة، تعديل امليثاق الفلسطيين ( : 7)جدول رقم 
 بالنسبة ملتغريات خمتارة، أعداد ونسب موزونة

 تعديل الميثاق معسكر استمرار العملية السلمية  

 معارضة تأييد المعارضة السالم المعارضة التأييد  

% 3444 اجملموع 

(.42) 

4644 %

(466) 

3442 %

(3.4) 

4443 %

(444) 

3.43 %

(333) 

4444 %

(444) 

 المنطقة

% 43.. الضفة الغربية

(334) 

4343 %

(424) 

3344 %

(324) 

4444( %33) 334. %

(6.2) 

4.46 %

(664) 

% 3344 قطاع غزة 

(464) 

443( %64) .444 %

(6.2) 

.43( %64) 4646 %

(443) 

6446 %

(33) 

 الجنس

% 3243 ذكر 

(434) 

4443 %

(34) 

344. %

(444) 

4443( %33) 3342 %

(642) 

4446 %

(433) 

% .344 أنثى 

(326) 

4443 %

(4.) 

334. %

(443) 

444( %33) 3344 %

(642) 

6444 %

(464) 

 التعليم

% 3343 أمي وابتدائي 

(643) 

344( %64) .44. %

(444) 

444( %44) 4644 %

(444) 

4343 %

(3.) 

% 3444 ثانوية ودبلوم

(333) 

4444 %

(.4) 

3343 %

(323) 

4643( %.4) 3.43 %

(634) 

4443 %

(622) 



% 3443 كلية وجامعة 

(36) 

4.44 %

(64) 

4.43 %

(33) 

4444( %63) 4343 %

(34) 

4444 %

(34) 

 العمر

43-6.  ..46 %

(6.4) 

4343 %

(44) 

3643 %

(664) 

4344( %44) 344. %

(434) 

4343 %

(464) 

63-4.  .44. %

(626) 

4344 %

(4.) 

344. %

(4..) 

464.( %46) 3346 %

(44.) 

4344 %

(44) 

43-3.  3644 %

(444) 

4443 %

(62) 

.44. %

(464) 

43( %44) 4643 %

(34) 

6443 %

(34) 

% 3444 فما فوق  33

(4.6) 

.44( %43) .444 %

(433) 

344( %44) 3346 %

(43) 

6443 %

(33) 

 السياسة الداخلية . 4

يفسر مثل هذا التأييد الكبري الستمرار العملية السلمية، رغم االنقسام يف وجهات النظر فيما يتعلق بنتائجها، باالحساس 
وتبني هذه النتائج أن هناك عالقة متينة ما بني التقييم . باحلكومة الفلسطينية اجلديدة ومؤسساهتا( أو عدم ذلك)بالتحسن والثقة 

ة البناء الوطين الداخلي وجهود التحول اىل الدميقراطية من جهة وبني التأييد أو املعارضة للعملية السلمية االجيايب أو السليب العاد
وميكن التثبت من هذه املالحظة من خالل املتغريات املتعددة يف املواقف، كما ميكن اختبارها من خالل . من جهة أخرى

 . استعراض قوة العالقة ما بني هذه املتغريات

 الحكم  :أوال

بقدرة احلكومة الفلسطينية املشكلة حديثا على حتسني األداء %( 41)يثق معظم الفلسطينيني الذين استطلعت أراؤهم 
وهذه الثقة . غري متيقنني من ذلك يف هذا الوقت% 11.2، يف حني أن %12.2الفلسطيين بشكل عام، بينما ال يثق بقدرهتا 

، ولكن %(47.1)منهم يف الضفة الغربية %( 13.3)ون يف غزة أكثر ثقة باحلكومة تتفاوت من منطقة اىل أخرى، فالفلسطيني
لقد أبدت النساء ثقة يف احلكومة اجلديدة أكرب مما أبداه . ليس هناك من فارق اقليمي بني أؤلئك الذين أعربوا عن عدم تيقنهم

 . على املواقفأما عمر املبحوثني فلم يكن له من اثر ملحوظ (. 7أنظر جدول رقم )الرجال 
" جيد"بأنه % 12.3و " متوسط"بأنه % 71.9وعند سؤال املبحوثني حول تقييمهم ألداء اجمللس التشريعي الفلسطيين أجاب 

عدم %( 13.1)وكما هو احلال بالنسبة للثقة باحلكومة اجلديدة، أبدت نسبة مماثلة ". سيء"بأنه % 27.2بينما وصفه 
وكما هو احلال أيضا بالنسبة ملعظم التغريات اليت متت مناقشتها . الفلسطيين املنتخب حديثاتأكدها من أداء اجمللس التشريعي 

يف استطالع يوم ( 7)أنظر جدول رقم )سابقا جند منوذجا مشاهبا فيما يتعلق باملنطقة، اجلنس، التعليم وعمر البحوثني 
% 77فقد توقع . تفاؤل جتاه املرشحني الذين انتخبوهمأبدى املبحوثني درجة عالية من ال( 2991كانون ثاين   13االنتخابات، 



أن مرشحيهم سيوفون % 73منهم أن يفي املرشحون الذين انتخبوهم بوعودهم اليت قطعوها يف احلملة االنتخابية، بينما اعتقد 
اجمللس التشريعي، ورغم النسبة املنخفضة ألداء . بأهنم لن يفوا بوعودهم% 23اىل حد ما بوعودهم، يف الوقت الذي قال فيه 

من الفلسطينيني الذين استطلعت أراؤهم ينوون املشاركة يف االنتخابات %( 3287)حسب توقعات املبحوثني، فإن أغلبية كبرية 
الذين قالوا بأهنم سيشاركون يف االنتخابات العامة % 32وهذه النسبة هي أعلى من الـ . املقبلة للمجالس احمللية يف مناطقهم

وكما هو احلال يف االنتخابات (. 2994تشرين أول  24-27) 13يعي الفلسطيين، كما بني استطالع رقم للمجلس التشر 
  . العامة، فإن وحدة البحوث املسحية ختطط ملتابعة آراء اجلمهور من املشاركة يف االنتخابات احمللية يف االستطالعات القادمة

 ء اجمللس التشريعي الفلسطيين بالنسبة ملتغريات خمتارة نسب واعداد موزونةالثقة باحلكومة اجلديدة وتقييم أدا( : 7)جدول رقم 

 أداء المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة الجديدة  

حجب  منح الثقة  
 الثقة

غير  سيء متوسط جيد
 متأكد

% 4342  المجموع

(433) 

6444 %

(623) 

6342 %

(6.6) 

4344 %

(444) 

4343 %

(433) 

6246 %

(443) 

 المنطقة

% 4446 الضفة الغربية

(464) 

6342 %

(434) 

634. %

(4.4) 

4.4. %

(66.) 

4343 %

(424) 

4343 %

(424) 

% .324 قطاع غزة 

(663) 

4343 %

(34) 

6344 %

(44) 

444. %

(446) 

4443 %

(34) 

6443 %

(44) 

 الجنس

% 4643 ذكر 

(646) 

6444 %

(463) 

6344 %

(444) 

434. %

(434) 

4346 %

(3.) 

4346 %

(3.) 

% 4444 أنثى 

(642) 

434. %

(36) 

4446 %

(446) 

4442 %

(4.4) 

4444 %

(43) 

6643 %

(424) 

 التعليم

% 3344 أمي وابتدائي 

(434) 

4443 %

(43) 

4343 %

(43) 

6.43 %

(.2) 

4244 %

(63) 

6444 %

(44) 

% 4444% 4444% .444% 6444% 6642% 4442 ثانوية ودبلوم



(463) (444) (444) (644) (42) (444) 

% 3643 كلية وجامعة 

(42) 

444. %

(32) 

4.46 %

(64) 

3444 %

(34) 

6444 %

(63) 

4444 %

(64) 

 العمر

43-6.  4342 %

(444) 

6644 %

(.4) 

634. %

(3.) 

3444 %

(444) 

4446 %

(33) 

4442 %

(3.) 

63-4.  444. %

(434) 

6443 %

(44) 

6343 %

(.6) 

4442 %

(33) 

4.46 %

(33) 

4446 %

(33) 

43-3.  4442 %

(422) 

4446 %

(46) 

444. %

(44) 

444. %

(32) 

4443 %

(63) 

4.44 %

(64) 

% 4342 فما فوق  33

(446) 

4.43 %

(43) 

4442 %

(32) 

6343 %

(43) 

4342 %

(6.) 

6346 %

(44) 

 ثانيا، التحول نحو الديمقراطية 

الفلسطينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة منقسمون حول وضع حرية التعبري عن الرأي، وهي مؤشر هام يف دراسة عملية االنتقال 
من املبحوثني أن حرية التعبري قد اصبحت أفضل مما كانت % 72يعتقد . اىل الدميقراطية، يف لل السلطة الوطنية الفلسطينية

أيضا يرون بأن هذه احلرية أصبحت أسوأ من السابق أو أن % 72الفلسطينية، يف حني أن عليه منذ وصول السلطة الوطنية 
يعتقدون بأن حرية التعبري قد %( 77.2)أكثر منهم يف الضفة الغربية %( 41.2)والفلسطينيون يف غزة . وضعها مل يتغري

ولكن الذين يرون . أهنا باتت أسوأ من السابقعلما بأنه مل تكن هناك فروق مناطقية بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون . حتسنت
وباملثل، فإن %(. 21.7)هم أكثر ممن يعتقدون ذلك يف غزة %( 13.1( )الضفة الغربية)أهنا مل تتغري منذ وصول السلطة يف 

 فقط بأهنم يستطيعون% 74يشعرون بأن الناس اليوم ال يستطيعون انتقاد السلطة الوطنية بدون خوف، بينما يشعر % 79
فبالنسبة هلذين املتغريين، يرى الرجال، . ليس هناك من فرق بارز ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق هبذا املوضوع. ذلك

كما أهنم أكثر . أكثر من النساء، أن حرية التعبري عن الرأي قد ازدادت سوءا أو مل تتغري يف لل السلطة الوطنية الفلسطينية
وهناك أيضا عالقات عكسية قوية ما بني حرية التعبري وانتقاد السلطة وبني العمر والتعليم لدى . ةخوفا من انتقاد السلط

. فالكبار واالقل تعليما هم الذين يعتقدون أن حرية التعبري قد حتسنت وأهنم يستطيعون انتقاد السلطة دون خوف. املبحوثني
 (. 4أنظر جدول رقم )

 انية انتقاد السلطة بالنسبة ملتغريات خمتارة أعداد ونسب موزونةحرية التعبري وإمك( : 4)جدول رقم 

 انتقاد السلطة الفلسطينية حرية التعبير  



 بخوف بدون خوف أسوأ لم يتغير أفضل  

% 3.43 المجموع 

(334) 

4.44 %

(4.4) 

4244 %

(643) 

3444 %

(364) 

3444 %

(3.4) 

 المنطقة

% 3343 الضفة الغربية 

(6.4) 

6243 %

(464) 

4244 %

(434) 

3344 %

(633) 

3344 %

(646) 

% 4644 قطاع غزة 

(443) 

4643 %

(33) 

4244 %

(444) 

3444 %

(434) 

4244 %

(43.) 

 الجنس

% 3444 ذكر 

(44.) 

4443 %

(.3) 

4443 %

(434) 

4442 %

(43.) 

4444 %

(634) 

% 4444 أنثى 

(634) 

4444 %

(43) 

6646 %

(424) 

3344 %

(634) 

364. %

(642) 

 التحصيل العلمي

% 4344 أمي وابتدائي 

(433) 

4343 %

(34) 

6343 %

(4.) 

4642 %

(444) 

4344 %

(43) 

% 3.43 ثانوي ودبلوم 

(633) 

4342 %

(42.) 

4243 %

(434) 

3443 %

(632) 

4243 %

(426) 

% 6.43 كلية وجامعة 

(44) 

4344 %

(44) 

3443 %

(44) 

6444 %

(44) 

3443 %

(.3) 

 العمر

43-6.  3644 %

(442) 

4343 %

(33) 

4344 %

(466) 

4443 %

(444) 

4446 %

(444) 

63-4.  3343 %

(443) 

4.43 %

(34) 

4644 %

(34) 

334. %

(443) 

344. %

(463) 

43-3.  424. %

(33) 

4343 %

(44) 

644. %

(34) 

3342 %

(..) 

3344 %

(.3) 



% 4444 فما فوق  33

(424) 

4344 %

(63) 

6343 %

(33) 

3443 %

(4.) 

3243 %

(.4) 

 

من املبحوثني بأهنم يشعرون بأن تعامل قوات االمن والشرطة الفلسطينية مع % 77.7ويف سؤال يتعلق بقضايا مماثلة، صرح 
ورغم أن الفلسطينيني ". سيء"بأنه % 27.7ني قال يف ح" متوسط"بأنه % 71.2بينما وصفه " جيد"املواطنني الفلسطينيني 

منهم يصفون الشرطة % 71.3يف الضفة الغربية هم أكثر انتقادا للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساهتا بشكل عام، اال أن 
واطنني بأنه يف قطاع غزة حيث يقيم تعامل قوات الشرطة واألمن مع امل% 74.4وذلك باملقارنة مع " جيدة"وقوات االمن بأهنا 

وهناك أيضا عالقة عكسية قوية . إن الرجال هم أكثر انتقادا لقوات الشرطة واألمن الفلسطينية من النساء%(. 71" )متوسط"
". سيء"وكلما زاد مستوى التعليم زاد وصف هذا التعامل بأنه . ما بني مستوى التعليم وتقييم تعامل هذه القوات مع املواطنني

وقد كان تقييم الالجئني لتعامل ". متوسط"، ولكن معظم الشباب يصفونه بأنه "جيد"لون اىل وصفه بأنه أما كبار السن فيمي
 (. 1أنظر جدول رقم )هذه القوات أكثر اجيابية من غري الالجئني 

مدى ويف االجابة على سؤال حول صدق االجابات اليت أدىل هبا املبحوثني يف االستطالع، وهو سؤال أيضا استهدف معرفة 
بأن % 74بأن معظم الناس خيشون من إعطاء إجابات صادقة بينما صرح % 12حرية التعبري عن الرأي يف لل السلطة، قال 

من املبحوثني بأهنم أنفسهم مل يعطوا إجابات صادقة % 2ولكن من جهة أخرى، اعرتف أقل من . بعض الناس خيشون ذلك
قالوا بأهنم أجابوا بصدق على كل % 22صادقة لبعض االسئلة يف حني أن فقط بأهنم أعطوا إجابات % 4لكل االسئلة، وقال 

 . بأهنم أعطوا إجابات صادقة ملعظم االسئلة% 27االسئلة بينما قال 
يعتقدون أن هذه الوسائل %( 72)أما فيما يتعلق بدور وسائل االعالم الفلسطينية يف العملية الدميقراطية، فإن معظم املبحوثني 

يعتقدون أن وسائل االعالم الفلسطينية % 77اما حبرية التعبري عن الرأي والدميقراطية يف لل السلطة، يف حني أن قد أبدت التز 
من الفلسطينيني يف الضفة % 73.1فهناك . وقد برزت هناك فروق مناطقية، مرة أخرى. أخفقت يف احملافظة على هذه القيم

وعلى . االعالم الفلسطينية متسكت حبرية التعبري عن الرأي والدميقراطيةيف قطاع غزة يعتقدون أن وسائل % 71.2الغربية و 
يف قطاع غزة يعتقدون أهنا فشلت يف % 72.1من الفلسطينيني يف الضفة الغربية و % 73.2العكس من ذلك، فإن هناك 

هم أكثر %( 71.4)النساء . ليس هناك من فروق مناطقية بني أوساط الفلسطينيني الذين ال رأي لديهم إزاء هذا االمر. ذلك
اعتقادا بأن وسائل االعالم الفلسطينية تتمسك بالقيم الدميقراطية، وكذلك هو احلال بالنسبة لألقل %( 79.1)من الرجال 

من الالجئني مقابل % 72.9وكذلك، فإن هناك فرقا بني الالجئني وغري الالجئني، حيث أن (. 1أنظر جدول رقم )تعليما 
 (.1أنظر جدول رقم )جئني يعتقدون بأن وسائل االعالم الفلسطينية دميقراطية من غري الال% 71.4

 الشرطة الفلسطينية، االمن واالعالم تحت قيادة السلطة الفلسطينية بالنسبة لمتغيرات مختارة( : 1)جدول رقم 

 االعالم تعامل قوات االمن والشرطة الفلسطينية  

 غري دميقراطي دميقراطي سيء متوسط جيد  



 (444% ).434 (326% )3444 (432% )4343 (444% )4343 (344% )3344 المجموع 

 المنطقة

 (634% )3244 (663% )4.43 (34% )4342 (624% )4443 (636% ).334 الضفة الغربية 

 (443% )4446 (4.3% )3343 (43% )4442 (443% )3642 (444% )3244 قطاع غزة 

 الجنس

 (644% )3343 (433% )4446 (.3% )4346 (444% )3244 (433% )4343 ذكر 

 (433% )6444 (624% )3644 (44% )4243 (433% )4443 (633% )3444 أنثى 

 التحصيل العلمي

 (34% )6.44 (423% )3644 (63% )444 (4.% )6343 (.43% )4.44 أمي وابتدائي 

 (662% )4344 (644% )3644 (42% )4444 (644% )3244 (633% )3442 ثانوي ودبلوم 

 (34% ).4.4 (44% )6444 (.6% ).664 (33% )4344 (.4% )4243 كلية وجامعة 

 العمر

43-6.  444.( %432) 3442( %434) 4446( %43) 3443( %434) 4.46( %444) 

63-4.  3442( %424) 4343( %3.) 4.44( %33) 4446( %44) 4444( %422) 

43-3.  3346( %34) 4343( %34) 4244( %4.) 434.( %44) 4344( %34) 

 (32% ).424 (32% )3244 (63% )4644 (43% )6443 (424% )4443 فما فوق  33

 وضع اللجوء

 (444% )4443 (443% )4344 (.3% )4343 (443% )4443 (434% )3244 الجيء 

 (443% ).434 (634% )3644 (4.% )4643 (622% )4344 (633% )3.42 غري الجيء 

  



بينما يف الضفة الغربية % 27ففي غزة يشاهده : من املبحوثني من مشاهدة التلفزيون الفلسطيين يف مناطقهم% 42يتمكن 
من املبحوثني أكثر من أي حمطة % 47يشاهده )وأكثر حمطات التلفزيون شعبية يف الضفة هي التلفزيون األردين %. 73

%( 9)يشاهد كال منهما )مث احملطتان الفلسطينية واالسرائيلية %( 72)ة تتبعها حمطات حملية يف مدن الضفة املختلف( أخرى
من % 27.1أما يف قطاع غزة، حيث يسهل التقاط بث حمطة التلفزيون الفلسطيين من قبل . أكثر من أي حمطة أخرى

الذي ال يتم )ين يشاهدون التلفزيون االرد% 1يف حني أن . يشاهدون هذه احملطة أكثر من غريها% 41.1املبحوثني، فإن 
يليه التلفزيون االسرائيلي حيث %( 21)ويعترب التلفزيون املصري ثاين حمطة من حيث الشعبية هناك (. التقاط بثه بشكل واضح

  . وال تتوفر يف غزة حمطات تلفزيون حملية(. 3أنظر جدول رقم % )21يشاهده 

حملطات التلفزيونية مشاهدة وأكثر نشرات االخبار ثقة من قبل إمكانية مشاهدة التلفزيون الفلسطيين، أكثر ا( : 3)جدول رقم 
 بالنسبة ملنطقة السكن( الفلسطيين، األردين، واالسرائيلي)الفلسطينيني 

 أكثر نشرات االخبار ثقة أكثر المحطات مشاهدة 

 االسرائيلية االردنية الفلسطينية االسرائيلية االردنية الفلسطينية  

% 4644 (4.3% )4343 (622% )6442 (43% )4244 (434% )4344 (443% ).634 اجملموع 

(423) 

% 4444 (642% )6444 (44% )4244 (46% )443 (444% )4346 (34% )344 الضفة الغربية 
(463) 

% 4244 (43% )42 (434% )4444 (444) .444 (34% )343 (444% )4343 قطاع غزة 

(64.) 

  

ولكن عند التطرق اىل الثقة بنشرات االخبار اليت تبثها هذه احملطات التلفزيونية، فإن الصورة ختتلف، كما هو مبني يف اجلدول  
وأخريا االردين %( 73.7)يتبعه االسرائيلية %( 79.2)فأكثر هذه احملطات ثقة يف غزة هي التلفزيون الفلسطيين . أعاله

من املبحوثني، بينما حتظى النشرات االردنية % 77نشرات االخبار االسرائيلية حتظى بثقة  أما يف الضفة الغربية فإن%(. 23)
فقط من الذين يلتقطون بث % 12وهناك . من املبحوثني% 23والنشرات الفلسطينية بثقة % 22واالجنبية بـ % 17بثقة 

 . التلفزيون الفلسطيين يثقون بنشرات أخباره

 ثالثا، التعاطف السياسي 

أوهلما، بتوجيه السؤال للمبحوثني : مركز البحوث والدراسات الفلسطينية اهتمامه بالتعاطف السياسي للفلسطينيني بطريقتني تابع
ويف هذا االستطالع تبنينا أسلوبا آخر حيث طلب من . بأنفسهم( للحزب أو الفصيل)لكي يصرحوا بتعاطفهم السياسي 

فيما يتعلق باالقام  7أنظر جدول رقم )تأييد السالم أو معسكر معارضة السالم  املبحوثني حتديد ما إذا كانوا يؤيدون معسكر



وفيما يتعلق بالتعاطف السياسي، كما يديل به املبحوث مباشرة، فقد كان هناك ثبات عام يف توزيع (. والتفاصيل والتوزيع اجلغرايف
وال، لقد اخنفض التعاطف مع حركة محاس منذ كانون أ. ، مع بعض االستثناءات بالغة االمهية2997االجابات منذ كانون أول 

نقاط مئوية، وكذلك احلال بالنسبة حلركة فتح أكرب التنظيمات  23، أي مبعدل %3اىل % 23تقريبا من  2997أول 
ولكنه يف هذا 8 2994يف كانون أول %( 44.7)وكان التعاطف مع حركة فتح قد وصل ذروته . السياسية الفلسطينية

وقد رافق هذا االخنفاض يف . 2994منذ كانون أول %( 73.7)نقاط دون معدله  7نقطة، و بـ  21خنفض بـ االستطالع ا
. عند سؤاهلم عن تعاطفهم السياسي" ال أحد من املذكورين أعاله"شعبية محاس وفتح ازدياد مطرد يف اختيار املبحوثني لإلجابة بـ 

يف % 12.2لتصل اىل  2994يف كانون أول % 22.3ن أقل من تنامت هذه اجملموعة من املبحوثني م% 29.3ومبعدل 
 (. 2أنظر جدول رقم ) 2991استطالع حزيران 

 التعاطف السياسي، نسب وأعداد موزونة( : 2)جدول رقم 

المعدل  91حزيران  91آذار  99كانون أول  99كانون أول   
)%( 

 %4242 (3.% )43. (4.% )443 (442% ).44 (..4% )4343 محاس 

 %.44 (64% )643 (66% ).44 (64% )443 (4% )243 حزب الشعب 

 %346 (44% )342 (63% )644 (34% )443 (6.% ).34 الشعبية 

 %3.44 (363% )3444 (.44% )3.44 (363% )4444 (332% )3444 فتح 

 %243 (.% ).24 (6% )246 (4% )243 (4% )243 فدا 

 %444 (44% )444 (44% )442 (64% )642 (63% )643 اجلهاد االسالمي 

 %446 (.% )243 (43% )444 (.4% )444 (44% )443 الدميقراطية 

 %444 (43% ).44 (44% )343 (34% )443 (44% ).44 مستقلون اسالميون 

 %.34 (33% )344 (4.% )342 (43% )446 (46% )344 مستقلون وطنيون 

 %.444 (6.3% )6344 (443% )6442 (.44% )4443 (464% ).444 ال أحد مما سبق 

 %446 (63% )644 (.3% )444 (44% )343 (36% ).4. آخرون 



 --- (432% )42242 (4643% )42242 (4443% )42242 (4233% )42242 اجملموع 

  

وهي فتح، )هناك بعض االختالفات الدميغرافية البارزة فيما يتعلق بأكرب ثالث اجتاهات سياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
، ولكن النساء (ال أحد من املذكورين أعاله)ال يوجد فروق مناطقية فيما يتعلق حبماس و(. محاس، وال أحد من املذكورين أعاله

%( 79.7)كما أن الفلسطينيني الذين يؤيدون فتح يف الضفة الغربية . جتاهني هن أكثر من الرجالاللوايت يتعاطفن مع هذين اال
وكذلك هو احلال بالنسبة للرجال، واالقل تعليما، والشباب يف استطالعنا %(. 79.3)هم أقل من الذين يؤيدوهنا يف قطاع غزة 

 (. 9أنظر جدول رقم )هذا 

 النسبة لمتغيرات مختارة، أعداد ونسب موزونةالتعاطف السياسي ب( : 9)جدول رقم 

 ال أحد مما ذكر فتح حماس 

 (284% )27.2 (422% )43.3 (87% )8.7 المجموع

 المنطقة

 (..4% )6443 (.64% )4444 (44% )343 الضفة الغربية

 (.4% )6342 (434% ).344 (64% )346 قطاع غزة

 الجنس

 (424% )6643 (663% )3343 (63% )443 ذكر

 (434% )4444 (.44% )3246 (33% ).44 أنثى

 التحصيل العلمي

 (3.% )6444 (442% )3644 (64% )344 أمي ولغاية االعدادية

 (434% )6344 (.6% )3443 (34% )46. ثانوي ودبلوم

 (42% )6444 (34% )4343 (46% )4242 كلية وجامعة



 العمر

43-6. 343( %42) 334.( %443) 634.( %43) 

63-4. 343( %66) 3444( %444) 634.( %33) 

43-3. 346( %43) 3643( %.6) 6.4.( %3.) 

 (33% )4444 (3.% )3246 (42% )442 فما فوق 33

  

ففي داخل االجتاهات السياسية . هناك عالقة بارزة ما بني اجلنس واالنتماء السياسي واملواقف جتاه جهود إعادة البناء الوطين
الثالثة املذكورة أعاله تعتقد النساء أن حرية التعبري عن الرأي قد اصبحت أفضل يف لل السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن وسائل 

قارن )ة متسكت بقيم حرية التعبري والدميقراطية، وأنه ميكن انتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية دون خوف االعالم الفلسطيني
 (.23املعطيات االحصائية يف جدول رقم 

التعاطف السياسي بالنسبة لمتغيرات الجنس، حرية التعبير، االعالم الفلسطيني وإمكانية انتقاد ( : 61)جدول رقم 
 موزونة السلطة ، أعداد ونسب

 التعاطف السياسي  

 ال أحد مما ذكر فتح حماس  

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

 حرية التعبير 

 (6.% )3343 (44% )6343 (44% )3.44 (464% )4344 (43% )4.44 (4% )4644 أفضل 

 (43% )6442 (.4% )4443 (44% ).434 (44% )4.43 (4% )4343 (6% )44. مل يتغري 

 (34% )6343 (43% )3444 (.6% )4443 (44% )6343 (62% )3443 (43% )4.44 أسوأ 

 االعالم الفلسطيني

 (44% )4643 (.6% )6343 (424% )4646 (443% )4443 (44% )4444 (46% )3644 دميقراطي 



 (42% ).424 (43% )4446 (34% )6644 (..% )4343 (44% )4444 (46% )3644 غري دميقراطي 

 انتقاد السلطة 

 (34% )3244 (64% )6344 (443% )4343 (423% )3.44 (64% )3.44 (44% )3343 بتخوف 

 (3.% )3443 (6.% ).334 (4.% )4.42 (424% )3342 (63% )3443 (43) 4443 بدون ختوف 

  

هلذه العملية يف طرق " املعارض"أو " املؤيد"ترتبط املواقف من مستقبل عملية السالم، وبشكل متني، بالتعاطف مع املعسكر 
يؤيدون، ودون أدىن استغراب، استمرار %( 92.1" )ملعسكر السالم"فاملؤيدون . مفاجئة ومتوقعة، كما دلت عدة متغريات
. ، كما تشرتط االتفاقيات املوقعة مع اسرائيل%(43.4)ا يتعلق بتعديل امليثاق الوطين العملية السلمية، ولكنهم أكثر ترددا فيم

كما أن الذين يقفون يف هذا املعسكر مييلون اىل التفاؤل إزاء نتائج االنتخابات االسرائيلية، أو يعتقدون أهنا لن تغري مستقبل 
يعتقدون بأن مفاوضات الوضع النهائي ستؤدي اىل حل  وكذلك، فإهنم(. على التوايل% 19.7و % 73.1)العملية السلمية 

 %(. 43)، وان الدول العربية ملتزمة بالتمسك باحلقوق الفلسطينية %(41)مقبول 
ميكن أن يوصفوا بأهنم متشائمون جتاه كل هذه القضايا " معسكر املعارضة"ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يتعاطفون مع 

رغم أهنم يصنفون أنفسهم ضمن معسكر )منهم يؤيدون استمرار العملية السلمية % 79.4ن ولكن املفاجيء يف االمر أ
، وكما هو احلال بالنسبة للقضايا "املرتددين"أما معسكر . يعارضون استمرار العملية السلمية% 73.3املعارضة باملقارنة مع 

من هذا املعسكر يعتقدون أن نتيجة % 77.3فهناك . الداخلية، فهو متشائم بشكل رئيسي اللهم اال إزاء مسألة استثنائية
  (. 22أنظر جدول رقم )االنتخابات االسرائيلية األخرية لن تغري من مستقبل العملية السلمية 

التأييد والمعارضة للعملية السلمية ومعسكر السالم والتوجهات المستقبلية نحو العملية السلمية ( : 66)جدول رقم 
 أعداد ونسب موزونة

 التأييد والمعارضة للعملية السلمية ومعسكر السالم  

 معسكر المعارضة المترددين معسكر التاييد  

 االنتخابات االسرائيلية 

 (43% )4444 (33% )6446 (6.2% )3246 متفائل 



 (44% )4344 (34% ).334 (624% )6444 مل يتغري 

 (46% )3342 (34% ).644 (4.4% ).644 متشائم 

 مفاوضات الحل النهائي

 (44% )4.43 (36% )4643 (442% )4642 مقبول

 (34% ).44. (423% )6644 (633% )4443 غري مقبول 

 القمة العربي 

 (64% )4442 (34% )4443 (443% )4242 معتمد 

 (34% )442. (423% )4343 (644% )3444 غري معتمد 

 االستمرار في العملية السلمية 

 (34) 4444 (464) 3342 (344) 4443 تأييد 

 (43% ).3.4 (64% )4444 (32% )443 معارضة 

 تعديل الميثاق الوطني 

 (44% )4443 (34% ).444 (.43% )4.44 تأييد 

 (34% )444. (36% )4442 (444% ).644 معارضة 

  

كما بينت نتائج االستطالع، يرتبط بقوة مع املواقف االجيابية أو السلبية " معسكر املعارضة"أو " معسكر السالم"إن التأييد لـ 
، فإن (21)فكما يبني جدول رقم . جتاه القضايا السياسية الداخلية أكثر من ارتباطه مع العوامل االقليمية أو النظرة اىل املستقبل

%( 11.2)ويعتقدون أن الفلسطينيني ميكن أن يعطوا الثقة حلكومتهم " معسكر السالم"ملبحوثني يؤيدون اجلزء األكرب من ا
، وأن ميارسوا "(جيد"من مؤيدي معسكر السالم يعتقدون أن أداء اجمللس التشريعي الفلسطيين % 27.7)وممثليها املنتخبني 

، وأن تعامل قوات الشرطة واألمن %(43.7)نية الفلسطينية ، وأن ينتقدوا السلطة الوط%(43.2)حرية التعبري عن الرأي 
 %(. 27.7" )جيد"الفلسطيين مع املواطنني 



تسري يف االجتاه املعاكس بالنسبة ملؤيدي معسكري ( وليست الرقمية)لكن ما جيدر مالحظته أن قوة العالقات االحصائية 
وا أنفسهم ضمن املعسكرين املذكورين هم االكثر انتقادا للحكومة ومبعىن آخر، فإن املبحوثني الذين صنف. املعارضة واملرتددين

، ال يثقون يف قدرة "معسكر املعارضة"من أولئك الذين هم يف % 43.9فهناك، على سبيل املثال، . الفلسطينية ومؤسساهتا
وعالوة على . خوف فقط يعتقدون بأهنم يستطيعون انتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية دون% 14.3و . احلكومة اجلديدة

% 29.2باملقارنة مع " سيء"يقدرون بأن تعامل قوات االمن والشرطة الفلسطينية مع املواطنني % 71.2ذلك، فهناك 
وكما هو متوقع، فإن هناك اختالفا أقل بني املواقف السلبية واالجيابية لدى املبحوثني الذين يعتربون من ". جيد"يعتقدون بأنه 

 (. 21أنظر جدول رقم " )معسكر السالم"ولكنهم مجيعا أكثر سلبية يف تقييمهم من ، "املرتدد"املعسكر 

 التأييد واملعارضة ملعسكر السالم والعملية السلمية والنظرة للسياسة الداخلية أعداد ونسب موزونة( : 21)جدول رقم 

 التأييد والمعارضة لمعسكر السالم والعملية السلمية  

 معسكر المعارضة المترددين معسكر التأييد  

 إمكانية انتقاد السلطة

 (64% ).644 (34% )4644 (444% )4243 ممكن 

 (36% )643. (423% )4.44 (633% )3643 غري ممكن 

  حرية التعبير

 (43% )4444 (36% )4643 (433% )4.44 أفضل 

 (3.% )3.44 (33% )6444 (424% )4443 مل يتغري 

 (.4% )4343 (33% )4342 (444% )6643 أسوأ 

 أداء المجلس التشريعي 

 (44% )444 (46% )4443 (664% )3343 جيد 

 (36% ).444 (2.% )4443 (.63% )3343 متوسط 

 (.4% )6444 (36% )6443 (33% ).334 سيء 



 (64% ).424 (33% ).664 (444% ).334 غري متأكد 

 معاملة الشرطة وقوات االمن

 (66) 4444% (34% )4643 (442% )4642 جيد 

 (36% )4.43 (44% )3444 (664% )4444 متوسط 

 (34% )4344 (44% )4446 (3.% ).444 سيء 

 الثقة بالحكومة 

 (63% )6444 (3.% )3444 (333% )3344 أثق 

 (44% )6.43 (44% )6442 (443% )6246 غري متأكد 

 (.4% )4244 (44% )6443 (46% ).444 ال أثق 

وباختصار، فإن هناك عالقة قوية بني الرضى أو عدم الرضى عن عملية البناء الوطين من جهة، وبني إعالن التعاطف مع 
بعبارة أخرى، إن معارضي العملية السلمية هم يف معظمهم شديدي االنتقاد . معسكري التأييد أو املعارضة للعملية السلمية

وبالرغم من أن بعض مؤيدي العملية السلمية هم أيضا من . ؤما فيما يتعلق باملستقبلللسياسة الداخلية الفلسطينية واألكثر تشا
 منتقدي السلطة الفلسطينية ومؤسساهتا ومن املتشائمني جتاه مستقبل مفاوضات الوضع الدائم مع إسرائيل، فإهنم بشكل عام 

، والذين يشكلون أقلية  "للمرتددين"أما بالنسبة . داخليا يؤيدون متاما استمرار املفاوضات وهم قانعون بعملية إعادة البناء الوطين
كبرية نوعا ما، فإن تأييدهم للعملية السلمية يبدو مرتبطا أساسا مبزيج من الثقة بقدرة احلكومة اجلديدة والتفاؤل خبصوص 

 . إمكانية التوصل حلل مقبول من الطرفني يف مفاوضات الوضع الدائم

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

بخصوص مستقبل عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد نجاح حزب الليكود ورئيسة نتناهو في االنتخابات ( 2
 :اإلسرائيلية وتشكيله لحكومة إسرائيلية جديدة فأنني أشعر بـ

 3646 6443 4343 التفاؤل 4 4

 6443 4443 6.43 التشاؤم4 6



 4442 4343 4444 عدم حدوث أي تغيري يذكر يف عملية السالم 4 4

 444 344 .34 ال رأي 4 3

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لحرية الرأي والتعبير منذ قدوم السلطة الفلسطينية، فإنني أشعر أنها( 2)

 4644 3343 3.43 أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل قدومها4 4

 4244 4244 4244 أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل قدومها4 6

 4643 6243 4.44 مل تتغري4 4

 344 343 343 ال رأي4 3

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لقرار المجلس الوطني الفلسطينية االخير المتعلق بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، فإنني( 3)

 4646 .334 3.43 أؤديد هذا القرار4 4

 6446 4.46 4444 أعارض هذا القرار4 6

 6343 4342 6244 ال رأي4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة للصحافة الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية، فإنني أرى أنها( 4)

 3343 4.43 3444 تظهر متسكا حبرية الرأي والدميقراطية4 4

 4446 3244 .434 تظهر ختاذال يف التمسك حبرية الرأي والدميقراطية4 6

 6642 6644 6646 ال رأي4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية منذ أيام، هل تشعر أنه يمكن للفلسطينيين االعتماد على الدول العربية لمساندتهم في استعادة . 5



 حقوقهم؟

 3342 3244 3444 نعم4 4

 3342 4344 4244 ال 4 6

 342 444 343 ال رأي ال أعرف4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

تم اإلعالن مؤخرا عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، هل لديك ثقة في قدرة هذه الحكومة على تحسين األداء . 7
 الفلسطينية العام؟

 .324 4446 4342 نعم4 4

 4343 6342 6444 ال 4 6

 6644 6643 6643 غري متأكد4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ( القدس، الالجئين، الحدود، والمستوطنات)بالنسبة لمفاوضات الوضع الدائم حول . 8
 :فإنني أعتقد

إن هناك إمكانية للتوصل حلل مقبول لكال 4 4
 الطرفني

3344 4443 4443 

 4346 4446 3.44 أنه ال يوجد إمكانية حلل مقبول لكال الطرفني4 6

 4246 42. 346 ال رأي 4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لتعامل قوات الشرطة واألمن الفلسطيني مع المواطنين، فإنني أشعر أنها( 7)

 3244 .334 3344 جيدة4 4

 3642 4443 4343 متوسطة4 6



 4442 4342 4343 سيئة4 4

 644 .44 344 ال رأي4 3

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 في أي معسكر تستطيع أن نصنف نفسك؟. 9

 644. 3344 3442 من معسكر مؤيدي عملية السالم4 4

 43. 4444 4443 من معسكر معارضي عملية السالم4 6

 4443 4446 4443 ال أؤيد وال أعارض4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :أعتقد أن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني حتى اآلن( 21

 6344 .634 6342 جيد4 4

 .444 .4.4 4344 متوسط4 6

 4443 4343 4343 سيء4 4

 6443 4343 6246 ال رأي4 3

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 هل تنوي المشاركة في انتخابات المجالس المحلية في منطقتك عند إجرائها؟( 22

 44.. 343. 343. نعم 4 4

 4443 4343 4344 ال 4 6

 343 344 444 غري متأكد4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 برأيك، هل يستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف؟( 22



 3444 3344 3444 نعم 4 4

 4244 3344 3444 ال4 6

 344 43. 42. ال رأي 4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لعملية السالم الحالية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، فإنني( 23

 3344 43.. 3444 أؤيد استمرارها4 4

 443 4343 4644 أؤيد أيقافها4 6

 342 443 343 ال رأي4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :أيا من االتجاهات السياسية التالية تؤيد( 24

 644 643 643 حزب الشعب4 4

 344 444 342 اجلبهة الشعبية 64

 .344 4444 3444 فتح4 4

 346 343 43. محاس4 3

 446 244 243 اجلبهة الدميقراطية4 4

 643 443 444 اجلهاد اإلسالمي4 3

 243 243 .24 فدا4 .

 646 343 .44 مستقل إسالمي4 3

 643 444 344 مستقل وطين4 4

 6342 6443 4463 ال أحد مما سبق4 42



 444 444 644 (________ حدد )غري ذلك 4 44

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 هل يتوفر في منطقتك إمكانية مشاهدة التلفزيون الفلسطيني؟( 25

 3346 4242 .424  نعم4 4

 444 4443 4344 ال4 6

 344 4346 .634 أحيانا4 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (إختر محطة واحدة فقط: )إن المحطة التلفزيونية التي أشاهدها أكثر من المحطات االخرى هي( 27)

 .444 443 4244 التلفزيون اإلسرائيلي4 4

 343 4346 4344 التلفزيون األردين4 6

 4343 344 .634 التلفزيون الفلسطيين4 4

 4344 343 442 التلفزيون املصري4 3

 - 4444 346 حمطات حملية4 4

 444 444 643 (______ مثل )حمطات أجنبية 4 3

 43. 344 46. (________ حدد )غري ذلك 4 .

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :إن المحطة التي أثق في نشرات أخبارها أكثر من غيرها هي( 28)

 4244 4444 4644 التلفزيون اإلسرائيلي4 4

 4242 6444 4343 التلفزيون األردين4 6

 4444 4244 6442 التلفزيون الفلسطيين4 4



 344 644 444 التلفزيون املصري4 3

 244 644 443 حمطات حملية4 4

 443 4244 344 (______ مثل )حمطات أجنبية 4 3

 4443 4342 .444 (________ حدد )غري ذلك 4 .

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لإلجابة على اسئلة استطالع الرأي العام هذا، فإنني أعتقد أن( 27)

معظم الناس خيشون إطاء إجابات صادقةتعكس 4 4
 .آراءهم

6446% 6243% 6646% 

بعض الناس خيشون إعطاء إجابات صادقة 4 6
 .تعكس أراءهم

3344 3343 3444 

معظم الناس يعطون إجابات صادقة تعكس 4 4
 .آراءهم

6344 6444 6346 

 344 43. 43. ال رأي4 3

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %الضفة الغربية وقطاع غزة 

 :بالنسبة لي فإنني( 29

 3244 3644 3444 أعطيت إجابات صادقة لكل األسئلة4 4

 4442 4644 .464 إعطيت إجابات صادقة ملعظم األسئلة4 6

 443 344 .34 أعطيت إجابات صادقة لبعض األسئلة4 4

 244 244 246 مل أعط أية إجابات صادقة 4 3

 443 244 444 ال رأي 4 4

 


