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 البطالة . 7

، األمر الذي يشري إىل عدم حدوث %83تبني نتائج هذا االستطالع أن املعدل الكلي للبطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة هو 
نسبة وكما مت التوصل اليه، وبشكل مطرد، يف االستطالعات السابقة، فإن (. 22استطالع ) 6991أي تغيري منذ حزيران 
وميكن أن تعزى معدالت البطالة هذه، وبشكل %(. 85)هي أعلى منها يف الضفة الغربية %( 54)البطالة يف قطاع غزة 

إن االرتفاع . 6991رئيسي، إىل اإلغالقات املتواصلة للضفة الغربية وقطاع غزة منذ التفجريات اليت حدثت يف شباط وآذار عام 
وجتدر املالحظة إىل أن . فة يعود إىل االعتماد األكثر للغزيني على العمل داخل إسرائيلامللحوظ يف قطاع غزة مقارنة مع الض

عاما فما فوق وعلى تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة، وقد مت  63هذه األرقام ترتكز على مبحوثني ترتاوح أعمارهم ما بني 
 .مجع البيانات يف الفرتة ما بني أواخر أيلول وبداية تشرين أول
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وهذه النتيجة تبعث على . تشري املواقف من عملية السالم، وبشكل عام، إىل مستوى عال من التأييد الستمرارية هذه العملية
الدهشة السيما وأن هذا املوقف قد مت قياسه خالل وبعد الصدامات العنيفة والشديدة بني املواطنني الفلسطينيني وقوات األمن 

وباإلضافة إىل ذلك فقد وجد هذا االستطالع أن معظم الفلسطينيني يف الضفة الغربية . إلسرائيلي واملستوطنينيوقوات اجليش ا
وقطاع غزة يعتقدون بأن العملية السلمية قد أثرت سلبا على االقتصاد، كما أنه بالكاد توجد غالبية تعتقد بأن هذه العملية 

 .ستؤدي يف املستقبل القريب إىل قيام دولة
فتأييد استمرارية العملية السلمية مع إسرائيل يظل عاليا ألن التأييد . شري نتائج هذا االستطالع إىل تفسري حمتمل هلذا التناقضت

وبكلمات أخرى، فإن التقييم اإلجيايب للقيادة . الذي حتظى به القيادة السياسية اليت بدورها تؤيد هذه العملية هو تأييد عال
فرع التنفيذي منها، يعترب واحدا من أكثر املتغريات التفسريية الوسيطة يف العالقة ما بني فهم الشعب الفلسطينية، وخاصة ال

 .للوضع االقتصادي وتوقعاته للمستقبل، وتأييد أو معارضة العملية السلمية
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ت يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف هناية أيلول، إال أن على الرغم من أن هذا االستطالع قد مت خالل الصدامات العنيفة اليت وقع
من أعلى مستوى % 66إن هذا التأييد قد اخنفض بنسبة . من املبحوثني يؤيدون استمرارية العملية السلمية مع إسرائيل% 07
إىل % 62من وقد ارتفعت املعارضة الستمرارية العملية السلمية (. 28انظر استطالع رقم ) 6991يف حزيران %( 36)له 

يف % 48وعلى الرغم من هذا التأييد املرتفع، إال أن التفاؤل العام مل يتجاوز . خالل نفس الفرتة%( 25.3)أعلى مستوى هلا 
فقط من املبحوثني % 47.9وهناك غالبية قوامها . من املبحوثني عن تشاؤمهم من املستقبل% 56.1الوقت الذي عرب فيه 

ال % 88.4ؤدي إىل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف املستقبل القريب، و تعتقد أن العملية السلمية ست



التوزيع الدميغرايف لإلجابات املتعلقة باستمرارية العملية السلمية والتوقعات بقيام  2يوجز اجلدول رقم . يتوقعون مثل هذه النتيجة
 .دولة فلسطينية أو النظرة إىل املستقبل

تأييد استمرارية العملية السلمية وتوقع قيام دولة فلسطينية ونظرة إىل املستقبل وفق متغريات دميغرافية منتقاة، : 2جدول رقم 
 (*نسب مئوية وأعداد)

 المستقبل توقع قيام دولة االستمرارية  

 متشائم متفائل ال نعم معارض مؤيد 

 51)198. (858)5490 (10.)4495 (.88).509 (.40)8.96 (658)8.96 اإلجمالي

8) 

 المنطـقة

 (252).557 (..2)4.75 (268)2.70 (262)5.75 (205)2875 (425)8.76 الضفة الغربية

 (0..)2.75 (242).447 (25.)2.75 (252)4274 (00.).227 (222)272. قطاع غزة

 (2.2)5575 (..2).4.7 (228)2678 (2.8)5675 (0..).2.7 (5.2).8.7 اجلنـس

 ذكر

 (.22).267 (222).457 (5..)2672 (226)4275 (25.).2.7 (555)274. أنثى

 التعليـم

 (25.)2.72 (88.)4274 (84)2078 (2..)8.72 (.75)4. (242)6072 ابتدائية-أمي

-إعدادي
 ثانوي

8676(545) 2875(..5) 427.(252) 2278(22.) 447.(284) 2.7.(285) 

 (58).567 (55)5876 (52)5872 (.2).5.7 (20)2.74 (82).8.7 سنتني كلية

جامعيني 
 وأكثر

457.(6.) 2.78(82) 2076(5.) 407.(6.) 567.(..) 5.75(.6) 



 .مت استثناؤهم من اجلدول أعاله، ولكن النسب املئوية تستند إىل العدد الكلي للمبحوثني" ال أعرف"الذين أجابوا بـ *

أنه على الرغم من أن التأييد العام الستمرارية العملية السلمية والذي يتسم باالرتفاع إال  2تبني النتائج املعروضة يف جدول رقم 
وكما هو . أن هناك فروقا بارزة بني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبني الرجال والنساء، وبني املستويات التعليمية

إن الفلسطينيني يف الضفة الغربية، الرجال، . لعديد من املواقف ميكن الكشف عن منوذج متناغم من اإلجاباتاحلال بالنسبة ل
 .واألكثر تعليما، هم األكثر انتقادا للعملية السلمية وأكثر تشاؤما من نظرائهم

سلمية وتوقعات قيام الدولة يف املستقبل إن املستوى التعليمي للمبحوثني، مثال، يرتبط بشكل قوي بالتأييد أو املعارضة للعملية ال
وبنسبة معاكسة تقريبا، فإن وجهات نظر املبحوثني األقل تعليما هي أكثر إجيابية إزاء هذه . القريب والتفاؤل العام أو التشاؤم

كن هذه الفروق وهناك أيضا فرق واضح بني الرجال والنساء، ول. القضايا الرئيسية من املبحوثني ذوي مستويات التعليم األعلى
ومبعىن آخر، فإن النساء والرجال ذوي املستوى التعليمي املتشابه، مع بعض االستثناءات، . تتالشى عند ضبط املستوى التعليمي

 .هلم مواقف متشابه جتاه معظم القضايا
القات يف أحناء ومما هو جدير باالنتباه يف هذا االستطالع، الذي جرى يف فرتة الصدامات الشديدة يف غزة وعقب اإلغ

فلسطني، أن الغزيني والذين هم أكثر تأييدا الستمرارية العملية السلمية يتمتعون بتفاؤل أكثر ويتوقعون أن تؤدي املفاوضات 
فالغزيون، كما . إن هذه النتيجة غريبة ولكنها ليست غري طبيعية. احلالية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل قيام دولة فلسطينية

ال يف االستطالعات السابقة، هم دائما أكثر تأييدا وتفاؤال، مع أن معدالت البطالة يف غزة هي، باستمرار، أعلى منها هو احل
، جيد أن الغزيني يقيمون أوضاعهم 8وعالوة على ذلك فإن هذا االستطالع، وكما هو موضح يف اجلدول رقم . يف الضفة الغربية

 .بية أكثر مما يقيم فلسطينيو الضفة الغربية هذه األوضاعاالقتصادية منذ العملية السلمية بسل

 (*نسب مئوية وأعداد)األوضاع االقتصادية وفق متغريات دميغرافية منتقاة، : 8جدول رقم 

 تأثير العملية السلمية على االقتصاد الفلسطيني 

 سلبي جدا سلبي بين بين إيجابي إيجابي جدا  

 (446)8895 (.8.).469 (.84).1.9 (108)698 (.8).89 اإلجمالــي

 المنطـقة

 (2.6).267 (..2).507 (26.)76.. (85)672 (2.).7. الضفة الغربية

 (20.)2875 (82.)2478 (.0.)2272 (52)74. (8.)274 قطاع غزة

 الجنـس



 (8..).2.7 (252)2.74 (..)476. (44).67 (5.)272 ذكر

 (52.).227 (228)2675 (52.).227 (42)674 (4.)275 أنثى

 التعليـم

 (.6)2.74 (20.)2670 (46)675. (20)74. (6)274 ابتدائية-أمي

 (.6.)2.75 (242)2672 (28.)2078 (48)674 (8.)275 ثانوي-إعدادي

 (25)2474 (.2)2270 (22)2574 (0.)078. (2)272 سنتني كلية

 (58).267 (4.)5.72 (22)276. (..).87 (2)72. بكالوريوس فأكثر

 .مت استثناؤهم من اجلدول أعاله، ولكن النسب املئوية تستند إىل العدد الكلي لإلجابات " ال أعرف"الذين أجابوا بـ *

على االقتصاد " سليب جدا"أو " سليب"أن العملية السلمية كان هلا تأثري %( 11.5)بشكل عام تعتقد غالبية املبحوثني 
حوثني إىل بعضهما البعض فإن الفرق بني الضفة الغربية وغزة يصبح واضحا، حيث وعند ضم هاتني الفئتني من املب. الفلسطيين

. من فلسطينيي قطاع غزة يقيمون أوضاعهم االقتصادية على أهنا سيئة أو سيئة جدا% 12من فلسطينيي الضفة و % 19أن 
أما . بسبب العملية السلمية "سليب جدا"بأن االقتصاد قد تأثر بشكل %( 28)أكثر اعتقادا من النساء %( 82)والرجال 

املستويات التعليمية للمبحوثني، واليت تعترب دائما على عالقة كبرية مع مستويات الدخل، فيبدو أهنا ال حتظى بتأثري واضح على 
هي ( يف الواقع ويف تقدير الناس)وهذا ميكن أن يشري إىل أن املشاكل االقتصادية . تقييم هؤالء املبحوثني للوضع االقتصادي

 .واسعة االنتشار وتؤثر على كل الفئات بطريقة متشاهبة نسبيا وليس على فئة بشكل خاص
إن هذه النتائج تناقض الرأي السائد وأحد املقدمات الرئيسية للعملية السلمية، والقائل، وببساطة، أن التطور االقتصادي سيؤدي 

ا التناقض، كما أشارت نتائج هذا االستطالع واالستطالعات إن الذي يفسر جزئيا هذ. إىل زيادة التأييد للعملية السلمية
ميكننا . السابقة، هو أن موقف املبحوثني جتاه استمرارية العملية السلمية ترتبط بتقييمهم ألداء قيادهتم واملؤسسات احلكومية

الفئة اليت تؤيد : إىل فئتني( يليةمن الناحية التحل)القول عموما أن الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ميكن أن يقسمو 
 .استمرارية العملية السلمية وتقف إىل جانب احلكومة، والفئة اليت توجه النقد هلذا العملية وللحكومة أيضا
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يف السلطة ( مبا يف ذلك الرئيس واحلكومة)قيم معظم املبحوثني، وبشكل عام، أداء اجمللس التشريعي، واجلهاز القضائي والتنفيذي 
من % 02، وكان أكثر تقييم إجيايب ألداء الرئيس، حيث أن "ليس جيدا وال سيئا"و " اجليد" الوطنية على أنه يرتاوح ما بني 

من املبحوثني أن أداء % 52.3)فقد صرح " جيد جدا"أو " جيد"أن أداء مؤسسة الرئاسة الفلسطينية املبحوثني مجيعهم اعتربوا 



أما أعلى ثاين تقييم فكان ألداء اجلهاز التنفيذي الذي يرتبط بشكل وثيق (. منهم على أنه جيد جدا% 29.2الرئيس جيد و 
لقد ". ليس جيدا وال سيئا"وصفوا هذا األداء بأنه % 27و " جيد"من املبحوثني أنه ذو أداء % 53.9بالرئاسة، حيث رأى 

ليس جيدا "اعتربوه %( 24)يف حني أن الربع منهم " جيد"من املبحوثني أداء اجمللس التشريعي الفلسطيين بأنه % 80.9قيم 
يم بني كل األجهزة لقد كان اجمللس التشريعي األقل حصوال على أعلى تقييم ألدائه واألكثر حصوال على أدىن تقي". وليس سيئا

من % 83.1أما اجلهاز القضائي للسلطة الفلسطينية فقد حصل على أقل تقييم كلي، حيث اعترب (. 5أنظر جدول رقم )
 "ليس جيدا وليس سيئا"أنه ذو أداء % 63.4بينما اعتربه " جيد"املبحوثني ككل أنه ذو أداء 

 (مئوية وأعداد نسب)تقييم أداء األجهزة احلكومية األربع، : 5جدول رقم 

 تقييـــــم األداء

 ال رأي سيئ جدا سيئ ال بأس جيد جيدا جدا  

 (8.)872 (.2)272 (60)874 (.5.).27. (424)5276 (246)2.72 الرئيس

 (..)75. (.2)274 (66)72. (.25)2072 (..4).567 (86.).27. جملس الوزراء

 (8..)572. (.4)578 (.0.).67 (206)2470 (.58).2.7 (6..)78. اجمللس التشريعي

 (.22)75.. (.5)276 (08.)678 (.22)674. (5.5)2678 (28.).7.. السلطة القضائية

ومبعىن آخر، . جتاه أداء جهاز معني" ال رأي"وجدير باملالحظة أيضا أن هناك ميل واضح من جهة املبحوثني لعدم إبداء رأيهم 
من األعلى وحىت األدىن تتطابق أيضا مع املستوى املتزايد للمبحوثني الذين ال رأي لديهم ( 5)فإن األجهزة املرتبة يف اجلدول رقم 

بة األشخاص الذين مل يبدوا رأيا حول أداء الرئيس، مثال، هي أقل بثالثة أضعاف تقريبا من نسبة الذين فنس. إزاء هذه األجهزة
 .مل يبدوا رأيا حول اجلهاز القضائي

وهذا األمر يشبه، بطرق كثرية، منوذج . وهناك بعض الفروق الدميغرافية الواضحة بني املبحوثني يف تقييمهم ألداء حكومتهم
ويف هذه احلالة، كما اتضح أعاله، فإن الغزيني والنساء وذوي التعليم املنخفض، يعطون لكل جهاز من ". رأيال "اإلجابة بـ 

أنظر إىل امللحق املرفق، )أجهزة احلكومة تقييمات أعلى من اليت يعطيها الفلسطينيون يف الضفة الغربية والرجال ذوو التعليم العايل 
(. فة الغربية وقطاع غزة، حيث أن النقاش التايل مل يتم إجيازه يف جدول منفصل يف النصباألسئلة وتوزيع اإلجابات لكل من الض

فعلى سبيل . وكذلك األمر، فإننا جند لدى هذه الفئات استقطابا أكثر بني اإلجابات كلما تزداد التقييمات اإلجيابية لألداء
فالفلسطينيون يف غزة يقيمون أداء كل . ال من جهة واحدة بارزةاملثال، ليس هناك من فروق هامة بني الضفة الغربية وغزة، اللهم إ

 (.4انظر جدول رقم )، بشكل أكثر مما يفعله املبحوثون يف الضفة الغربية "جيد جدا"جهاز، كاحلكومة، على أنه 

 (*نسب مئوية، أعداد، وفروقات)لألداء حسب املنطقة،" جيد جدا"التقييم بـ : 4جدول رقم 



 ـداأداء جيــد جـ

المجلس  السلطة القضائية مجلس الوزراء الرئيس  
 التشريعي

 (85)672 (2.)75. (.6)074. (.6.)2572 الضفة الغربية

 (45)76.. (82)276. (.6)72.. (...)2.78 قطاع غزة

 278 575 676 275. فــروقات

 .، ولكن النسب املئوية ترتكز إىل العدد الكلي لإلجابات4مت استثناؤها من جدول رقم " ال تعرف"الفئة اليت * 

، فإن فلسطينيي الضفة الغربية هم أكثر انتقادا يف تقييمهم ألجهزة احلكومة من فلسطينيي 4وكما هو واضح من اجلدول رقم 
فعلى سبيل املثال، . والضفة الغربية يتجه حنو التناقص فيما يتعلق بالتقييم الكليوجدير باملالحظة أيضا أن الفرق بني غزة . غزة

، ولكن هذا االختالف يصل إىل %(68.5حيث هناك فرقا بينهما قوامه )فإن أكثر اختالف بني الضفة وغزة يتعلق بالرئيس 
 %(.8.1حيث قوام هذا الفرق هنا هو )أدىن مستوى له فيما يتعلق باجمللس التشريعي 

يبني تقييم احلكومة حسب  1فاجلدول رقم . وميكن الكشف عن توجه مشابه للفلسطينيني ذوي املستويات التعليمية املختلفة
ومن أجل . سيئ جدا/جيد، ليس جيدا وليس سيئا، سيئ/جيد جدا: املستوى التعليمي، حيث تندرج درجات التقييم إىل ثالث

واألدىن تعليما ( البكالوريوس)لفرق بالنسبة املئوية بني املستويات األعلى تعليما أيضا على ا 1املقارنة، اشتمل جدول رقم 
 (.األميون، محلة اإلبتدائية)

 (*نسبة مئوية، أعداد وفروقات)تقييم أداء احلكومة حسب املستوى التعليمي، : 1جدول رقم 

 سيء جدا/سيء ليس جيدا وليس سيئا جيد جدا/جيد  

 الرئيـس

 (.2).47 (.2).7. (.25).67. ابتدائي-أمي

 (82)75. (4.)72.. (4.0).27. ثانوي-إعدادي

 (5.).54. (..).7.. (.8).857 سنتني كلية

 (6.)275. (22)2075 (64).457 شهادة جامعية فأكثر



 672 074. 2576 الفـروقات

 مجلس الــوزراء

 (20)872 (48)76.. (204).847 ابتدائي-أمي

 (45)672 (20.)76.. (.52)8475 ثانوي-إعدادي

 (2.)276. (..).67. (.4)8276 سنتني كلية

 (22)70.. (55)2.70 (2.).587 شهادة بكالوريوس فأكثر

 .27. 72. 672. الفـروقات

 (.2)72. (82)78.. (80.)4078 اجملــلس التشـريعي

 ابتدائي-أمي

 (..).7.. (0..)2478 (.25).4.7 ثانوي-إعدادي

 (..).67. (22).247 (..).257 سنتني كلية

 (.2)2574 (52)2.70 (45).227 شهادة بكالوريوس فأكثر

 272. 72. .87. الفـروقات

 السلطـة القضائيــة

 (24).7. (.4).87. (82.)4.76 ابتدائي-أمي

 (64)276. (6..)76.. (228).407 ثانوي-إعدادي

 (5.).57. (.2)2272 (58).567 سنتني كلية

 (.2).247 (.2)2278 (84).247 شهادة بكالوريوس فأكثر

 76.. .87 .87. الفــروقات



 7ولكن النسب المئوية تستند إلى العدد الكلي لإلجابات 8تم استثناؤهم من جدول رقم ،" ال أعرف"فئة الذين أجابوا بـ * 

ويف كل حالة فإن املبحوثني األقل . هناك عالقة سلبية قوية ما بني املستويات التعليمية للمبحوثني وبني تقييمهم الكلي لألداء
ويتضح . إعطاء لتقييمات إجيابية من املبحوثني األعلى تعليما والذين، بدورهم، أكثر إعطاء للتقييمات السلبية تعليما هم األكثر

بني الفئات األكثر واألقل تعليما يف التقييم % 24هذا التوجه بشكل خاص يف تقييم الرئيس، مثال، حيث أن هناك فرقا قوامه 
فقط من املبحوثني الذين حيملون درجة البكالوريوس أو مستوى أعلى من % 46ويالحظ أيضا أن . اإلجيايب ألداء الرئاسة

إن الفجوة ما بني املستويات ". جيد جدا"من املبحوثني األقل تعليما، قد قيموا أداء الرئاسة على أنه % 68.5التعليم، و 
 الوزراء فاجمللس التشريعي، وتصل إىل التعليمية تضيق من أعلى مستوى هلا يف تقييم الرئاسة وتستمر يف التقلص حىت تصل إىل

 .أدىن مستوى هلا يف تقييم أداء اجلهاز القضائي

 الرئاسة والوزراء: الجهاز التنفيذي9 5 

إن التقييم اإلجيايب الكلي للجهاز التنفيذي، مبا يف ذلك الرئيس وجملس الوزراء، ينعكس أيضا يف تقييم جماالت معينة تتعلق 
%( 11.4)مث الصحة %( 03.5)كان مرتفعا بشكل خاص يف حقول التعليم " جيد"و " جيد جدا" فالتقييم بـ. باحلكومة

، وتنخفض نسبة املبحوثني الذين يعطون تقييمات إجيابية يف جماالت تعزيز الدميقراطية، ومحاية %(14.5)فضمان أمن املواطنني 
أدناه والذي يبني تقييم  7الرسم البياني رقم أنظر %(. 27.3)وحتسني الوضع االقتصادي %( 56.5)حقوق اإلنسان 

 .احلكومة
وفيما يتعلق بتقييم أداء أجهزة احلكومة املنفصلة، والذي مت نقاشه أعاله، فإن هناك فروقا بارزة بني الضفة الغربية وقطاع غزة يف 

فالغزيون الذين يعطون أعلى مستوى من التقييم تقريبا ( جيد جدا)األعلى تقييما  جماالت خمتلفة تتعلق باحلكم، وخاصة يف الفئة
( على التوايل% 23.3و % 58.2)يعادلون ضعف فلسطينيي الضفة الغربية يف هذا الصدد فيما يتعلق مبجاالت التعليم 

ق اإلنسان واالقتصاد أيضا، فليس أما فيما يتعلق بتعزيز الدميقراطية وحقو ( على التوايل أيضا% 61.6و % 87.4)واألمن 
هناك من فروق بارزة تتعلق مبنطقة اإلقامة، وليس هناك أيضا من فروق هامة يف تقييم املبحوثني ذوي املستوى التعليمي العايل 

الدميقراطية فاملبحوثون األقل تعليما هم أكثر إعطاء للتقييمات اإلجيابية حلكومتهم يف جمايل . واملتدين اللهم إال يف جمال واحد
 (.0أنظر جدول رقم )وحقوق اإلنسان ممن هم أعلى تعليما 

 (نسب مئوية وأعداد)تقييم أداء احلكومة بالنسبة للدميقراطية و حقوق اإلنسان حسب املستوى التعليمي،: 0جدول رقم 

 تعــزير الديمقراطيـة وحمايـة حــقوق اإلنســـــان

 ال رأي سيئ جدا سيئ ال بأس جيد جيد جدا  

 (56)472. (24)670 (.4)872. (.5)470. (22.)2.72 (..).87 ابتدائي-أمي 

 (50).87 (85).7. (22.)678. (.5.)2272 (.22).247 (40)78. ثانوي-إعدادي
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 (2).27 (4.)870. (20)2.72 (25)2474 (24)2878 (6)674 سنتني كلية

 (.)575 (25)472. (.5).2.7 (25)2.74 (52)2.72 (2).7. بكالوريوس فأكثر

إن الفرق بني املستويات التعليمية وتقييم احلكومة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والدميقراطية ينعكس أيضا، بشكل عام، يف 
فهناك أقل من ثلث املبحوثني تقريبا يعتقدون بأن احلكومة الفلسطينية تتجه حنو نظام . التوقعات املتعلقة بتوجه هذه احلكومة

من هؤالء املبحوثني يعتقدون بأهنا تتجه حنو اجلمع ما بني % 83.8سان، يف حني أن دميقراطي مع احرتام حلقوق اإلن
ومرة . يعتقدون أن هذه احلكومة تتجه حنو الديكتاتورية% 60.5ويف اجلانب اإلجيايب هناك فقط . الديكتاتورية والدميقراطية

 .3كومة، كما يبني جدول رقم أخرى، هناك عالقة قوية ما بني املستوى التعليمي واملواقف إزاء توجه احل

 (نسب مئوية وأعداد)توجهات احلكومة الفلسطينية حسب املستوى التعليمي، : 3جدول رقم 

 تــوجهات الحكـومة

 ال رأي ديكتاتورية خليط ديمقراطية  

 (82).7.. (28)74.. (.0.)2275 (2..)2872 ابتدائي-أمي

 (0.)078. (2..).87. (244)2674 (228).25 ثانوي-إعدادي

 (.)78. (24)2878 (24)2.72 (24)2878 سنتني كلية

 (..)70. (50)2472 (..)4070 (26).7.. بكالوريوس فأكثر

ممن هلم جتارب مباشرة مع % 12وعلى الرغم من أن معظم املبحوثني يوافقون على أن احلكومة ال تتجه صوب الدميقراطية، فإن 
يف " ليس جيدا وال سيئا"يرونه % 68.5و " جيد جدا"أو " جيد"الشرطة وقوات األمن يعتقدون أن أداء هذه احلكومة هو 

فقط من جمموع % 69.1الحظ أن هذه النسب املئوية مشتقة من " )اسيئ جد"أو " سيئ"يرون أنه % 28.4حني أن 
إن الغزيني الذين هلم جتارب مباشرة مع الشرطة (. املبحوثني الذين قالوا بأن هلم جتربة مباشرة مع الشرطة الفلسطينية وقوات األمن

يف حني أن فلسطينيي الضفة ( التوايلعلى % 43.3و % 11.0)وقوات األمن الفلسطينية هم أكثر إعطاء للتقييمات اإلجيابية 
. وكذلك، فإن النساء أقل انتقادا من الرجال(. على التوايل% 63.1و % 20.2)الغربية هم أكثر إعطاء للتقييمات السلبية 

 .وهناك أيضا عالقة سلبية ما بني املستوى التعليمي واملواقف جتاه الشرطة وقوات األمن
فهناك غالبية من كل . ك اعتقادا واسعا لدى الفلسطينيني بوجود الفساد يف حكومتهمتبني نتائج هذا االستطالع أن هنا

فقط % 20.6تعتقد أن هناك فسادا يف مؤسسات وإدارات السلطة الفلسطينية، يف حني أن %( 59.8)املبحوثني تقريبا 
يعتقدون بوجود الفساد يعتقدون من بني املبحوثني الذين % 57.6وعالوة على ذلك، فإن . يعتقدون بعدم وجود فساد فيها



وعلى . يرون أنه سيتناقص% 57.4يعتقدون أنه سيبقى كما هو يف املستقبل، بينما % 67بأن هذا الفساد سيزداد يف حني أن 
يف هذا ( الحظ األسئلة املرفقة)خالف القضايا البارزة األخرى، فإنه ليس هناك من فرق يف اآلراء بني الضفة الغربية وقطاع غزة 

. بأن هذا الفساد سيتناقص%( 80.6)هم أكثر اعتقادا من فلسطينيي الضفة %( 52.5)الصدد، اللهم إال أن الغزيني 
إن املبحوثني ذوي املستويات العليا يف التعليم هم أكثر انتقادا . والرجال هم أكثر انتقادا للحكومة إزاء هذه القضية من النساء

ملبحوثني محلة البكالوريوس أو الشهادات األعلى من ذلك يعتقدون بوجود الفساد من ا% 07.0من كل املبحوثني، حيث أن 
أنظر )وليس هناك من عالقة هامة بني املستوى التعليمي وتوقع ازدياد الفساد أو بقائه كما هو أو تناقصه . يف السلطة الفلسطينية

  (.9جدول رقم 

 (*نسب مئوية وأعداد)الفساد يف السلطة الفلسطينية وفق املستوى التعليمي، : 9جدول رقم 

 الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومكاتبها

 سوف ينقص يبقى/سوف يزداد ال نعم  

 (54).227 (84)5874 (4..)2878 (.0.).257 ابتدائي-أمي

 (46.)5072 (.2.)5578 (...).267 (.22)5.75 ثانوي-إعدادي

 (.2) 5272 (22)5.76 (4.)872. (.4).857 سنتني كلية

 (40)5070 (80)5670 (..)70. (...).07. بكالوريوس فأكثر

 

 ( نسب مئوية وأعداد)شعبية الرئيس واملواقف جتاه العملية السلمية، الدولة، والنظرة العامة لألمور، : 67جدول رقم 

 شعبية الرئيس منذ انتخابــــه

 نقصت لم تتغير ازدادت  

 استمرار عملية السالم

 (24.)5672 (62.).27. (402)678. مؤيد

 (.2.).587 (42).207 (0..)72.. معارض



 توقع دولة فلسطينية

 (.8)2476 (22.)5.75 (502)8272 نعم

 (46.)8076 (60).227 (.5.)2275 ال

 نظرة عـامة

 (.6).257 (20.)5672 (500)8274 متفائل

 (80.)8.72 (...)5578 (2.4)2278 متشائم

، ولكن النسب المئوية ترتكز إلى العدد 0.إن الفئات التي ال تعرف أو ال رأي لديها قد تم استثناؤها من جدول رقم * 

 7الكلي للمبحوثين

، فإن املبحوثني الذين يعتقدون بأن شعبية الرئيس قد ازدادت منذ االنتخابات هم األكثر تأييدا 67وكما يشري جدول رقم 
ولكن هذه العالقة عكسية بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون بأن . الستمرار العملية السلمية وتوقعا لقيام الدولة وتفاؤال باملستقبل

ومما يلفت االنتباه أن تأييد أو معارضة العملية السلمية ال يرتبط باالعتقاد . م أكثر انتقادا وتشاؤماوهؤالء ه. شعبيته قد تناقصت
واملعارضني %( 53.8)بأن شعبية الرئيس قد تناقصت منذ االنتخابات، حيث أن نفس النسبة املئوية تقريبا من املؤيدين للعملية 

بحوثون الذين يعتقدون بأن شعبية الرئيس مل تتغري فهم أكثر تفاؤال إىل أما امل. يعتقدون بأن شعبيته قد اخنفضت%( 51.0)
حد ما ولديهم توقعات أكثر بأن تؤدي املفاوضات إىل دولة، وهو يؤيدون، وبأغلبية واسعة، استمرار هذه املفاوضات مع 

 .إسرائيل
وهذا ميكن . لرئاسة كجهاز من أجهزة احلكومةهناك عالقة خطية أشد وضوحا وقوة بني املوقف جتاه نفس هذه القضايا وتقييم ا 

أن يشري إىل أن املشاعر الشخصية للمبحوثني جتاه الرئيس عرفات كزعيم هي اقل انتقادا وسلبية من مواقفهم جتاه الرئاسة  
عندما  ومبعىن آخر، فإن االنقسام بني املؤيدين واملعارضني الستمرارية املفاوضات مع إسرائيل يصبح أكثر وضوحا. كمؤسسة

 (.66أنظر جدول رقم )يطلب من املبحوثني تقييم الرئاسة كمؤسسة للسلطة الفلسطينية 

 (*نسب مئوية وأعداد)تقييم الرئاسة واملواقف جتاه العملية السلمية والدولة والنظرة العامة، : 66جدول رقم 

 تقييــم الرئـيـــس

 سيئ جدا/سيئ ال بأس جيد جدا/جيد  

 استمرار عملية السالم



 (22).2.7 (6.).427 (.0.).607 مؤيد

 (..).887 (80)5074 (22.).47. معارض

 توقع دولة فلسطينية

 (.2)76.. (5.)4070 (.42)8074 نعم

 (62)072. (20)2072 (2.2)2572 ال

 نظرة عـامة

 (24)2.75 (82)5272 (.42).4.7 متفائل

 (..)8875 (..)4270 (220)2872 متشائم

، ولكن النسب المئوية ترتكز على ..لديها قد تم استثناؤها من جدول رقم " ال رأي"أو " ال تعرف" إن الفئات التي* 

 7العدد الكلي للمبحوثين

يتضح أن الفلسطينيني الذي يؤيدون استمرارية العملية  66مبالحظة قوة العالقات اإلحصائية والعددية املعروضة يف جدول رقم 
وعلى العكس من ذلك فإن أولئك . السلمية يتوقعون قيام دولة يف املستقبل القريب وهم متفائلون ويقيمون أداء الرئيس إجيابيا

بيا، هم أكثر معارضة الستمرارية املفاوضات مع إسرائيل وال يتوقعون قيام دولة إضافة إىل كوهنم الذين يقيمون أداء الرئيس سل
وبكلمات أخرى، وباختصار، فإن شعبية الرئيس وكذلك تقييم اجلهاز التنفيذي للحكومة يرتبطان بقوة مبوقف . متشائمني

خصية وطنية وكممثل للحكومة، يكون تأييده الستمرارية فبقدر ما حيب الشخص الرئيس كش. الفلسطينيني من العملية السلمية
 .املفاوضات

 المجلس التشريعي الفلسطيني9 8 

وعالوة على . كما أوضحنا أعاله، فإن التقييم الكلي للجهاز التشريعي للحكومة يتسم باالخنفاض مقارنة باجلهاز التنفيذي
وعلى وجه التحديد، فإن . س يف تقييم ممثلي الدوائر االنتخابيةذلك، فإن التقييم الشعيب السليب نسبيا ألداء اجمللس ينعك

وتأيت دائرة أرحيا يف املرتبة األوىل من حيث التقييمات اإلجيابية، تليها دائرة رام اهلل، وبيت %. 51التقييمات اإلجيابية ال تتجاوز 
صدد كل من نابلس واخلليل والقدس ومشال غزة، بينما وحتتل املرتبة الثالثة يف هذا ال. حلم، ووسط وجنوب غزة يف املرتبة الثانية

إن فحص التقييمات املعطاة للمجلس ميكن أن يشري إىل . تأيت طولكرم وجنني يف املرتبة الرابعة من حيث التقييمات اإلجيابية
 .جماالت ضعفه وقوته يف الوصول إىل اجلمهور، سواء على املستوى الوطين أو على مستوى الدائرة

لس التشريعي، يف احلقيقة، حيظى بتقييمات عالية حول قضايا معينة تتعلق معظمها باألحداث اجلارية، مثل الدفاع عن إن اجمل



وقد حصل اجمللس على تقييمات إجيابية . القدس واألرض أمام املستوطنات، باإلضافة إىل عالقة هذا اجمللس مع اجلهاز التنفيذي
كن أن ال تكون قد لقيت اهتمام وسائل اإلعالم خالل الفرتة اليت أجري فيها أقل وتقييمات سلبية أكثر حول قضايا مي

 4الرسم البياني رقم ) االستطالع، مثل سن قوانني دميقراطية، ودور اجمللس يف املفاوضات مع إسرائيل، وحل مشاكل املواطنني 
 .(يعرض إجيازا هلذه التقييمات
بأن اجلمهور الفلسطيين راض عن اجمللس التشريعي وخاصة فيما يتعلق بالقضايا اليت يعرف هبا هذا  2يوحي الرسم البياين رقم 

وإزاء هذه النقطة فإن . ويوحي هذا الرسم، أيضا، بأن وسائل اإلعالم هلا دور رئيسي يف نقل نشاطات اجمللس. اجلمهور
يقولون بأهنم مهتمون بنشاطات اجمللس و ( يف غزة% 17.6 الضفة الغربية و يف% 46.0)من جمموع املبحوثني % 45.3
وكما أن هناك غالبية هتتم . عربوا عن عدم اكرتاثهم هبا% 63.2يقولون بأهنم يهتمون هبا أحيانا يف حني أن % 25.2

جيدة جدا % 9)جيدة،  يعتقدون بأن تغطية الصحافة للمجلس التشريعي هي جيدة جدا أو% 56.3بنشاطات اجمللس، فإن 
يعتقدون بأهنا سيئة % 60.0يقولون بأهنا ليست جيدة وال سيئة، وباإلضافة إىل أن % 25.2وأن هناك ( جيدة% 82.3و 

وعالوة على ذلك، فإن هناك عالقة قوية ما بني تقييمات اجمللس وتغطية (. سيئة جدا% 5.6سيئة و % 68.1)أو سيئة جدا 
 (.62أنظر جدول رقم ) وسائل اإلعالم هلذا اجمللس

 (*نسب مئوية وأعداد)تقييم تغطية وسائل اإلعالم للمجلس من حيث التقييم الكلي ألدائه : 62جدول رقم 

 تقييم تغطية وسائل اإلعالم للمجلس

 سيئ جدا سيئ ال بأس جيد جيد جدا  

 (6).47. (54)2876 (.0.)2.72 (.24)8278 (66)72.. جيد جدا/جيد

 (28).4 (.8)2872 (22).07. (24)872 (2)278 سيئ جدا/سيئ

  

، ولكن النسب املئوية ترتكز على 62مت استثناؤها من جدول رقم " ليس جيدا وال سيئا"و " ال رأي"و " ال أعرف"الفئات اليت أجابت بـ * 
 .العدد الكلي لإلجابات

، فإن هناك عالقة خطية قوية ما بني تقييم تغطية الصحافة للمجلس والتقييم الكلي (62)وكما هو موضح يف اجلدول رقم 
من جمموع املبحوثني الذين يعتقدون بأن التغطية جيدة جدا يقيمون، أيضا، أداء % 09.2فعلى سبيل املثال، فإن . ألدائه

ممن يعتقدون أن التغطية سيئة جدا يرون، أيضا، أن أداء هذا اجمللس سيئ % 46ومن جهة أخرى، فإن . اجمللس بشكل إجيايب
وعلى الرغم من أن النتائج غري معروضة يف جدول، فإن تقييم تغطية وسائل اإلعالم للمجلس ترتبط بقوة وبشكل متشابه . جدا

 .جاوب مع مشاكل املواطنني، وهكذابتقييمات نشاطات اجمللس اليت مت التطرق إليها أعاله، مثل الدفاع عن القدس، والت
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وللداللة بشكل أكرب على االستنتاج القائل بأن املواطنني الفلسطينيني املطلعني على نشاطات اجمللس مييلون إلعطاء تقييم أكثر 
 .خبار تعزز من فرص التقييم االجيايب ألداء اجمللسيبني بأنه حىت تكرار متابعة األ 3الرسم البياني رقم إجيابية، فإن 

الحظ أن هذه النتائج مبنية على املعدل املوزون لتقييمات )معدل النتائج لتقييمات الرئاسة واجمللس  8يعرض الرسم البياين رقم 
ومبعىن آخر، فإن املواطنني يعطون  .فبالنسبة للرئيس، فإن تكرار متابعة األخبار ليس له تأثري على العالمة الكلية لألداء(. األداء

وبالنسبة للمجلس، فهناك عالقة إجيابية بارزة بني تكرار . الرئيس تقييما عاليا نسبيا بغض النظر عن تكرار متابعتهم لألخبار
(. 40)اء إن املبحوثني الذين يتابعون أحيانا األخبار قد أعطوا أقل عالمة لألد. متابعة املبحوثني لألخبار وتقييمهم للمجلس

 12لدى املبحوثني الذين غالبا ما يتابعون هذه األخبار و  17وتزداد العالمات بازدياد تكرار متابعة األخبار حبيث تصل إىل 
 . لدى من يتابعوهنا دائما

القائلة بأن لوجهة النظر %( 17)وعلى الرغم من أن اجلمهور مييل حنو تأييد الرئاسة أكثر من اجمللس، إال أن هناك تأييدا واسعا 
وهذا هو احلال لدى قطاع غزة . اجلهاز التنفيذي للسلطة الفلسطينية جيب أن يطبق كل القرارات اليت يتخذها اجمللس التشريعي

فالتأييد لوجهة النظر هذه . وجدير بالذكر أن معظم املؤيدين لوجهة النظر هذه ال ينتسبون إىل املعارضة. بشكل خاص%( 11)
أما بالنسبة ملشروع قانون . لدى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني% 41فقط لدى محاس و % 46ح و لدى فت% 13يصل إىل 

تؤيد %( 34)االنتخابات احمللية املتوقعة، والذي جيري نقاشه اآلن يف اجمللس التشريعي، فإن غالبية واسعة من الفلسطينيني 
ويرتفع مستوى التأييد هلذه املشاركة ليصل . يف هذه االنتخاباتاالقرتاح القاضي بضرورة مشاركة السكان يف خميمات الالجئني 

 .لدى الالجئني وسكان املخيمات على التوايل% 39و % 30إىل 
وكما هو احلال بالنسبة لتقييم أداء . إن املواقف السياسية ترتبط بقوة أيضا بتقييم املواطنني الفلسطينيني للمجلس ونشاطاته

ذين يؤيدون العملية السلمية ويتوقعون قيام دولة ويتسمون بالتفاؤل هم أكثر إعطاء للتقييمات الرئيس، فإن الفلسطينيني ال
وعلى العكس من ذلك فإن أولئك الذين يوجهون النقد لكل هذه القضايا، مييلون إىل تقييم أداء اجمللس . اإلجيابية للمجلس

  (.68أنظر جدول رقم )سلبيا 

نسب )ملوقف من العملية السلمية وتوقعات قيام دولة فلسطينية والنظرة العامة لألوضاع تقييم اجمللس حسب ا: 68جدول رقم 
 (*مئوية وأعداد

 تقييـم المجلـس التشريعـي

 سيئ جدا/سيئ ال بأس جديد جدا/جيد  

 استمرار عملية السالم

 (.8)5.75 (204)8.70 (.56)6278 أؤيد

 (66)4572 (68).267 (6.)275. أعارض

/images/96/p24afig3.html


 أتوقع دولة فلسطينية

 (.5)2472 (26.)5472 (286)8272 نعم

 (02.)8272 (2..)2.70 (2.)2272 ال

 نظـرة عامـة

 (42).2.7 (58.).5.7 (2.4)8572 متفائل

 (06.).847 (58.).5.7 (62.)2.72 متشائم

 .، ولكن النسب املئوية ترتكز على العدد الكلي لإلجابات68مث استثناؤمها من جدول رقم " ال رأي"و " ال أعرف"فئتا  * 

يشري إىل أن املوقف من العملية  68وعلى الرغم من أن قوة العالقات ليست كبرية كما هي بالنسبة للرئيس، فإن جدول رقم 
وبكلمات أخرى، فإن . ضات، والنظرة العامة لألوضاع تؤثر على تقييم أداء اجمللسالسلمية، وتوقعات قيام دولة نتيجة املفاو 

 .الشخص الذي يعارض العملية السلمية هو أكثر إعطاء لتقييم سليب للمجلس من الشخص املؤيد للعملية السلمية

 التعاطف السياسي9 8 

ل املبحوثني بأن يتحدثوا مباشرة عن هذا التعاطف تابعت وحدة البحوث املسحية التعاطف السياسي عرب الوقت من خالل سؤا
أنظر استطالع ) 6991وليس هناك من فرق بارز يف هذا االستطالع بني توزيع اإلجابات منذ حزيران (. احلزب أو التنظيم)

، مع وجود ثالثة 6995وعالوة على ذلك، هناك استقرار تام يف هيكلية التعاطف السياسي منذ كانون أو (. 28رقم 
يف هذا % 3.6إىل  6995يف كانون أول % 61.1أوهلا أن التعاطف مع حركة محاس قد تراجع من . ستثناءات بارزةا

وثانيها أن التعاطف مع حركة فتح، أكرب التنظيمات السياسية لدى الفلسطينيني، . نقطة مئوية9.4االستطالع، أي مبا معدله 
وثالثها . نقطة مئوية 62يف هذا االستطالع، أي مبا معدله % 58.1إىل  6994يف كانون أول % 44.8قد تراجع أيضا من 

فقد . فيما يتعلق بتعاطفهم السياسي" ال أحد من املذكورين أعاله"أن هناك زيادة مطردة يف عدد املبحوثني الذين جييبون بـ 
، لكنها 6991ران يف حزي%( 23.6)إىل أعلى حد هلا ( 6994يف كانون أول % )66.0ازدادت هذه الفئة من أقل من 

أنظر جدول )ومرة أخرى، إن توزيع اإلجابات بالنسبة لكل األحزاب ظل ثابتا . يف هذا االستطالع% 24.9تراجعت قليال إىل 
 (.65رقم 

 (نسب مئوية وأعداد)التعاطف السياسي : 65جدول رقم 

 %المعدل  تشرين أول حزيران آذار كانون أول كانون أول  



  1... 1..5 1..8 1..8 1..8   

 78. (00.).67 (8.)76. (2.)476 (0..).7. (...)878. محاس

 .7. (.2).7. (22)275 (22).7. (.2)76. (.)076 حزب الشعب

 .57 (.5)570 (28)570 (28).27 (52)276 (2.).87 اجلبهة الشعبية

 5878 (424)5278 (525)5272 (..4)5.74 (826)4472 (580).527 فتح

 074 (4)075 (.).07 (2)072 (4)075 (.)076 فدا

 270 (.2)275 (..).7. (2.)70. (22)270 (26)278 جهاد إسالمي

 .7. (0.)076 (.)076 (5.).7. (..)74. (4.)75. اجلبهة الدميقراطية

 570 (48)578 (28).27 (44)575 (.5)278 (.2).27 إسالميون مستقلون

 576 (86)474 (55)574 (4.)870 (28)272 (42).57 وطنيون مستقلون

 .207 (2.6).247 (2.4).267 (2.5)2470 (.4.)276. (24.).7.. ال أحد مما ذكر أعاله

 .57 (.2)270 (26).27 (.8)472 (44)576 (62).7. أخرى

 - (222.)00. (60.)00. (28..)00. (28..)00. (086.)00. اجملموع

  

فتح، ومحاس، والذين ال يتعاطفون مع أي )هناك بعض الفروق الدميغرافية البارزة يف هذا االستطالع، بني التنظيمات السياسية 
فعلى سبيل املثال فإن املبحوثني من الذكور ومن هم أقل تعليما يف العينة املعطاة . لدى الفلسطينيني( من التنظيمات املذكورة
أنظر جدول رقم %( )82)هن أكثر تأييدا حلركة محاس من الرجال %( 13)وكذلك، فإن النساء . مييلون أكثر لتأييد فتح

64.) 

نسب مئوية )حسب املتغريات الدميغرافية املنتقاة " ال أحد مما ذكر أعاله"التعاطف السياسي مع فتح ومحاس و : 64جدول رقم 
 (وأعداد



ال أحد مما ذكر  حماس فتح  
 أعاله

 (416).859 (100)691 (541)498. المجموع الكلي

 الجنـس

 (.4.)5.74 (22)2270 (268)4274 ذكر

 (.8.)4274 (86)8670 (.25)5874 أنثى

 التعليم

 (.6)2.75 (28)2874 (56.).2.7 ابتدائي-أمي

 (82.)4.75 (.4)4672 (..2)4872 ثانوي-إعدادي

 (85)2072 (5.)572. (6.).57. سنتني كلية

 (2).07 (.)70. (8).7. بكالوريوس فأكثر

  

( مبا يف ذلك الرئيس وحكومته)وكما ذكر أعاله فإن معظم املبحوثني يقيمون أداء اجمللس التشريعي واجلهاز القضائي والتنفيذي 
وهذه التقييمات ذات عالقة قوية بالتعاطف ". ليس باجليد وال بالسيئ"و " اجليد"التابعني للسلطة الفلسطينية بتقدير يرتاوح بني 

نظيمات السياسية واألحزاب املرتبطة مبعارضة استمرارية العملية السلمية مع إسرائيل متيل إلعطاء تقييمات السياسي، مبعىن أن الت
وكما .وعلى العكس من ذلك أولئك الذي يؤيدون احلكومة حيث مييلون إىل تأييد العملية السلمية. أدىن للحكومة ومؤسساهتا

وعالوة على ذلك، فإهنم . ون أعلى تقييم لكل جهاز من أجهزة احلكومةميكن توقعه، فإن املبحوثني املتعاطفني مع فتح يعط
أما املتعاطفون مع (. عالمة 14)مث للمجلس التشريعي ( عالمة 04)مث للحكومة ( عالمة 38)يعطون أعلى تقييم لزعيمهم 

 48)واجمللس التشريعي  (عالمة 12)واحلكومة ( عالمة 14)فللرئيس . محاس، من جهة أخرى، فتأيت تقييماهتم يف درجة أقل
) فهم يقاربون كال من فتح ومحاس فيما يتعلق بعالقات التقييم " ال أحد مما ذكر أعاله"وأما املبحوثون الذي أجابوا بـ (. عالمة

 (.ريعي من قبل املبحوثني ذوي التعاطف السياسيبغية مقارنة بيانية لتقييمات الرئيس واجمللس التش 2أنظر الرسم البياني رقم 
فقد تلقى عالمات، حىت من املعارضة، أعلى . ، فإن الرئيس حيظى بأعلى عالمة يف التقييم5فكما هو مبني يف الرسم البياين رقم 
محاس فاجلهاد وقد كانت أكرب من تقييمات الرئيس واجمللس لدى فتح، تليها حركة . مما تلقى اجمللس التشريعي الفلسطيين

وجتب اإلشارة إىل أن املبحوثني املتعاطفني مع اجلهاد اإلسالمي هم األكثر انتقادا للرئيس واجمللس التشريعي من أي . اإلسالمي



إن األحزاب والتنظيمات السياسية، . تنظيم أو حزب سياسي، يف حني أن املؤيدين لفتح قد أعطوا أعلى التقييمات اإلجيابية هلما
أما األحزاب . رب على يسار الوسط يف السياسة الفلسطينية، متيل إلعطاء عالمات تقييم عالية للرئيس واجمللسواليت تعت

والتنظيمات اليت تعترب على ميني الوسط يف السياسة الفلسطينية فهي متيل، من جهة أخرى، لتقييم كل أجهزة احلكومة بدرجة أقل 
 .للرئيس وعالمات أقل ألداء اجمللس من املعدل، لكنها تعطي، أيضا، أعلى عالمات

وباختصار، فإن نتائج هذا االستطالع تبني أن هناك عالقة قوية ما بني تأييد السلطة الفلسطينية وأجهزهتا احلكومية ومؤسساهتا 
فيما خيص وتبدو هذه العالقة واضحة يف عدة متغريات تتعلق باملواقف . وبني الدعم أو املعارضة للعملية السلمية مع إسرائيل

. التوقعات إزاء قيام دولة فلسطينية، والنظرة العامة للمستقبل وجتاه مواقف حمددة، مثل الدفاع عن القدس واألرض أمام املصادرة
وهذا يعين أن الذين يؤيدون استمرارية العملية السلمية هم أيضا اقل انتقادا للقضايا الداخلية من أولئك الذين يعارضون هذه 

وة على ذلك، فإنه على الرغم من أن نسبة ال بأس هبا من املواطنني تعارض استمرارية العملية السلمية وتنتقد وعال. العملية
السلطة الفلسطينية، إال أن معظم املبحوثني يؤيدون استمرارية هذه العملية، وهم راضون بشكل رئيسي عن حكومتهم، وخاصة 

 .الرئيس وسلطته التنفيذية

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 5. .4 86 معدل البطالة

 الى أي مدى تتابع األخبار عبر وسائل اإلعالم المختلفة ؟( 1

 (0..) 2.74 (..2) 2672 (.58) 2670 دائما( .

 (2.) .87. (24.) 75.. (206) .87. غالبا  ( 2

 (.6.) 5.72 (2.4) 5078 (402) .507 بعض األحيان( 2

 (22) .47 (26) 278 (.4) 572 ال أتابع األخبار( 5

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل أنت متفائل أم متشائم من المستقبل ؟( 8

 (242) .447 (..2) 4.75 (842) 4270 متفائل( .

 (0..) 2.75 (252) .557 (4.2) 5.78 متشائم( 2

 (.2) 876 (24) 574 (88) 475 ال أعرف( 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  



 هل تؤيد أم تعارض عملية السالم الجارية بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي؟( 4

 (222) 272. (425) 8.76 (648) 8.76 أؤيدها( .

 (00.) .227 (205) 2875 (205) 2576 أعارضها( 2

 (.2) 578 (54) 476 (88) 475 ال رأي( 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 برأيك، كيف أثرت عملية السالم على األوضاع االقتصادية الفلسطينية ؟( .

 (8.) 274 (2.) .7. (.2) 275 بشكل إجيايب جدا  ( .

 (52) 74. (85) 672 (.0.) .67 بشكل إجيايب( 2

 (.0.) 2272 (26.) 76.. (.22) 75.. ال إجيايب وال سليب( 2

 (82.) 2478 (..2) .507 (..5) .267 بشكل سليب( 5

 (20.) 2875 (2.6) .267 (226) 2.474 بشكل سليب جدا( 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل تتوقع أن تؤدي عملية السالم الى قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع خالل السنوات القادمة؟( 5

 (252) 4274 (262) 5.75 (825) .407 نعم( .

 (25.) 2.75 (268) 2.70 (5.0) 2274 ال( 2

 (68) 70.. (04.) 278. (...) 478. غري متأكد( 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 كيف تقيم التغطية الصحفية الراهنة ألعمال ومداوالت المجلس التشريعي؟( 8

 (46) .27. (...) 70. (42) 876 جيدجدا  ( .

 (48.) 2572 (505) 2276 (256) .2.7 جيد( 2



 (4..) 2472 (2.6) 2572 (62.) 2278 ليس جيدا  وليس سيئا  ( 2

 (52) 72. (86.) 278. (28.) 872. سيء( 5

 (20) 575 (.4) .57 (.2) 570 سيء جدا  ( 4

 (84) 572. (.20) 872. (28.) 74.. ال أعرف/ ال رأي ( 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل تهمك متابعة أعمال المجلس التشريعي؟( 8

 (2.2) .807 (500) .4.7 (8.2) 4576 نعم( .

 (6..) 2870 (...) .227 (..2) 2572 أحيانا  ( 2

 (48) 272. (86.) .2.7 (225) 672. ال( 2

 (.) 74. (.2) 274 (25) 276 ال رأي( 5

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 بشكل عام، كيف تقيم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني ؟( 6

 (45) 76.. (85) 672 (6..) 78. جيدجدا  ( .

 (2..) .2.7 (2.4) 2670 (.58) .2.7 جيد( 2

 (2..) 2576 (4..) .247 (206) 2470 ليس جيدا  وليس سيئا  ( 2

 (.5) 70. (88) 674 (.0.) .67 سيء( 5

 (..) .27 (50) .47 (.4) 578 سيء جدا  ( 4

 (.4) .27. (...) .47. (8..) 572. ال أعرف/ ال رأي ( 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 (أمام إختيارك üضع إشارة )كيف تقيم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بالمجاالت التالية ؟ ( .



 الدفاع عن حقوق املواطن .-.

 (0.) 475. (64) .07. (44.) 278. جيدجدا   -.

 (4..) 2675 (206) 2.78 (562) 2.72 جيد-2

 (02.) 2278 (44.) .7.. (246) .207 ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (44) .27. (2..) 574. (86.) 278. سيء -5

 (..) .27 (.2) 576 (45) 575 سيء جدا   -4

 (28) .7. (..) 072. (4..) 72. ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 الدفاع عن األرض ضد االستيطان 8-.

 (22.) 2.70 (.5.) 70.. (2.0) .2.7 جيدجدا   -.

 (.4.) 2575 (..2) .507 (586) 2670 جيد-2

 (85) 570. (4.) 272. (.4.) .27. ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (.4) .27. (06.) .27. (.8.) 278. سيء -5

 (28) .47 (82) .67 (.6) 72. سيء جدا   -4

 (.2) .47 (.4) 878 (6.) 872 ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 تبني تشريعات تحفظ الديمقراطية 4-.

 (.4) 72.. (28) .57 (.6) .7. جيدجدا   -.

 (.4.) 2470 (2.4) 2474 (525) 2472 جيد-2

 (.0.) 2570 (25.) 870. (222) 70.. ليس جيدا  وليس سيئا   -2



 (.4) 270. (.2.) 670. (6..) .87. سيء -5

 (22) 576 (55) .47 (88) 475 سيء جدا   -4

 (45) .7.. (48.) 2072 (2.0) .7.. ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 العالقة مع السلطة التنفيذية .-.

 (60) 78.. (85) 672 (55.) .7.. جيدجدا   -.

 (64.) .507 (.20) 2.76 (5.2) .507 جيد-2

 (.4) 270. (..) 278. (48.) .27. ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (24) 474 (.8) .7. (68) 70. سيء -5

 (.) 74. (8.) .27 (22) .7. سيء جدا   -4

 (6.) 2.78 (.22) 2.75 (224) 2874 ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 الدفاع عن النفس 5-.

 (225) .5.7 (256) 2270 (5.2) 2672 جيدجدا   -.

 (22.) 2876 (2.6) 2476 (500) 2274 جيد-2

 (.5) 072. (2.) 72. (...) .7. ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (.2) .47 (2.) 75. (00.) .67 سيء -5

 (0.) .27 (42) 876 (0.) .47 سيء جدا   -4

 (..) 572 (42) .87 (..) 476 ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  



 األسرى والمعتقلين 8-.

 (6..) .247 (22.) .47. (.25) 78.. جيدجدا   -.

 (25.) 2.75 (.24) 2272 (246) 2.72 جيد-2

 (..) .87. (2..) 575. (.6.) 472. ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (88) 574. (.2.) .87. (...) 870. سيء -5

 (24) .7. (06.) .27. (52.) 78.. سيء جدا   -4

 (28) .47 (40) 875 (8.) 872 ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 األداء التفاوضي مع إسرائيل 8-.

 (..) 478. (60) 072. (.4.) 272. جيدجدا   -.

 (25.) 2.72 (.25) 2.70 (284) 2.78 جيد-2

 (02.) 2278 (56.) 70.. (.24) 2075 ليس جيدا  وليس سيئا   -2

 (..) 2070 (.5.) 72.. (250) 74.. سيء -5

 (22) 72. (.8) .7. (5.) 78. سيء جدا   -4

 (22) 72. (..) 274. (20.) 078. ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 حل مشاكل المواطن 6-.

 (46) .27. (.4) 75. (4..) 75. جيدجدا   -.

 (54.) .2.7 (.25) 2272 (2.5) .227 جيد-2

 (5.) .207 (.5.) 672. (224) 72.. ليس جيدا  وليس سيئا   -2



 (.6) .7.. (.4.) 2078 (258) .207 سيء -5

 (55) .7. (60) 075. (25.) .07. سيء جدا   -4

 (.2) .47 (64) 70.. (2..) .7. ال أعرف/ال رأي -8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 بشكل عام، كيف تقيم أداء ممثلي دائرتك االنتخابية في المجلس التشريعي؟( 10

 (2.) .47. (..) 074. (.4.) 274. جيد جدا7 .

 (50.) 2076 (284) .247 (504) 2274 جيد7 2

 (.0.) 2570 (26.) 672. (.25) 2075 ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (40) 70.. (5.) 274. (55.) .7.. سيء7 5

 (28) .47 (.4) 76. (64) 70. سيء جدا7 4

 (.4) 278. (20.) .47. (...) 578. ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 (أمام اختيارك üضع إشارة )فيما يتعلق بالمجاالت التالية ؟ ( مجلس الوزراء)كيف تقيم أداء الحكومة ( 11

 التعليم 11-1

 (...) 5272 (222) 2676 (..5) .257 جيد جدا7 .

 (6..) 2.70 (284) 5.72 (452) 5572 جيد7 2

 (52) 75. (64) 70.. (26.) 075. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (..) 572 (48) 72. (4.) .87 سيء7 5

 (.) 270 (0.) 72. (..) 74. سيء جدا7 4

 (0.) 272 (22) 572 (52) 274 ال أعرف/ ال رأي 7 8



 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 الصحة 11-8

 (52.) .2.7 (...) 475. (.28) 2.72 جيد جدا7 .

 (.20) 5476 (254) .557 (445) 5472 جيد7 2

 (82) 276. (...) 472. (60.) .57. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (25) 472 (05.) 274. (26.) 075. سيء7 5

 (2.) 278 (28) .57 (56) .27 سيء جدا7 4

 (8) 72. (40) 874 (48) 578 ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 االقتصاد 11-4

 (4.) 272 (8.) .27 (.2) 274 جيد جدا7 .

 (..) 72.. (58.) .67. (224) 672. جيد7 2

 (22.) 2876 (86.) 2.76 (2.0) 2278 ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (42.) 2278 (2.4) .247 (526) .257 سيء7 5

 (60) 74.. (.2.) 874. (.20) .87. سيء جدا7 4

 (.) 74. (.2) .47 (58) .27 ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان .-11

 (50) 676 (50) 472 (60) 874 جيد جدا7 .

 (.8.) 2878 (.28) .227 (526) .257 جيد7 2



 (..) 2070 (.8.) .207 (242) 2078 ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (64) 678. (48.) 2072 (.25) .7.. سيء7 5

 (42) 78.. (4.) .7. (26.) 075. سيء جدا7 4

 (20) 575 (..) 070. (..) .7. ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 توفير األمن للمواطن 11-5

 (.2.) 2074 (25.) .87. (282) 2.74 جيد جدا7 .

 (0..) .5.7 (256) 5472 (426) .527 جيد7 2

 (.8) 275. (.0.) .27. (86.) .27. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (52) 75. (06.) 570. (.4.) 272. سيء7 5

 (8.) 274 (.5) 875 (84) 472 سيء جدا7 4

 (.) 74. (25) 575 (.5) 272 ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل تعتقد أن على السلطة التنفيذية تنفيذ كافة قرارات المجلس التشريعي؟( 18

 (.20) 8872 (522) 4872 (25.) 8070 نعم 7 .

 (0.)76.. (...) 2476 (.26) 2278 ال 7 2

 (82) .27. (26.) .7.. (.20) 875. ال رأي7 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 في اعتقادك، بأي اتجاه يسير الحكم في فلسطين ؟( 14

 (88.) 2878 (228) 2.72 (2.2) .2.7 باجتاه الدميقراطية وحفظ حقوق االنسان 7 .



 (.8) 576. (58.) .67. (2.2) 75.. باجتاه الديكتاتورية وغياب حقوق االنسان7 2

 (.8.) .287 (202) .2.7 (5.0) 2672 باجتاه وسط بني الديكتاتورية والدميقراطية7 2

 (42) .7.. (..) 276. (42.) 275. ال أعرف/ ال رأي 7 5

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 بشكل عام كيف تقيم أداء السلطة القضائية والمحاكم الفلسطينية؟9 .1

 (82) 276. (2.) 75. (28.) .7.. جيد جدا7 .

 (62.) .507 (..2) 2.78 (5.5) 2678 جيد7 2

 (64) 678. (52.) 675. (.22) 674. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (58) .07. (80) 76. (08.) 678 سيء7 5

 (20) 575 (.2) 274 (.5) 276 سيء جدا7 4

 (.4) .27. (60.) 2272 (.22) 75.. ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل لديك تجربة مباشرة مع أجهزة األمن والشرطة الفلسطينية ؟( 15

 (02.) .227 (26.) .7.. (.25) 78.. (61انتقل إىل )نعم 7 .

 (252) 478. (826) 6.72 (...) .7.. ال7 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 بشكل عام، كيف تقيم أداء أجهزة األمن والشرطة الفلسطينية؟( 18

 (24) 2574 (24) .247 (80) 2472 جيد جدا7 .

 (52) 5272 (54) .227 (66) 2.70 جيد7 2

 (5.) .27. (6.) 272. (22) 275. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2



 (.) 676 (22) .87. (22) 275. سيء7 5

 (0.) 76. (5.) 072. (25) .07. سيء جدا7 4

 (.) 70. (.) .07 (2) 076 ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية ؟( 18

 (.22) .567 (262) .5.7 (805) 5.72 (63انتقل إىل )نعم 7 .

 (0..) 2572 (222) 2676 (222) .2.7 ال7 2

 (22.) .2.7 (88.) 2.74 (.26) 2278 غري متأكد7 2

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 مع مرور األيام، هل سيزيد أم سينقص الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟( 16

 (..) 5.72 (.4.) 2.74 (252) .507 سيزيد7 .

 (..) 678 (.5) .07. (80) 070. سيبقى كما هو7 2

 (62) .2.7 (82.) 5275 (255) 5074 سينقص7 2

 (.2) .27. (26) 72. (.4) 74. ال رأي7 5

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

يدور اآلن نقاش في المجلس التشريعي حول مشروع قانون انتخابات الهيئات البلدية والمجالس المحلية، هناك ( .1
 اقتراح بمشاركة سكان المخيمات في انتخابات المجالس البلدية، هل تؤيد أم تعارض هذا االقتراح؟

 (..2) .6.7 (.82) .627 (026.) 6574 أؤيد7 .

 (22) 72. (62) .07. (8..) 75. أعارض7 2

 (22) .47 (.4) 878 (5.) 870 ال أعرف/ ال رأي 7 2



 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 ؟( مجلس الوزراء)بشكل عام، كيف تقيم أداء الحكومة الفلسطينية ( 80

 (.6) 72.. (.6) 074. (86.) .27. جيد جدا7 .

 (2.8) .5.7 (.26) 5.75 (..4) .567 جيد7 2

 (66) 74.. (.4.) 2078 (.25) 2072 ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (24) 474 (82) 672 (66) 72. سيء7 5

 (6) 76. (22) 270 (.2) 274 سيء جدا7 4

 (.2) 870 (85) 672 (..) 75. ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 بشكل عام، كيف تقيم أداء مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ؟( 81

 (...) 2.78 (.6.) 2572 (246) 2.72 جيد جدا7 .

 (.6.) .5.7 (226) 5276 (424) 5276 جيد7 2

 (.5) 076. (00.) 270. (.5.) .27. ليس جيدا  وليس سيئا  7 2

 (8.) 274 (85) 672 (60) 874 سيء7 5

 (.) 74. (22) .57 (.2) 272 سيء جدا7 4

 (24) 474 (.4) 878 (8.) 872 ال أعرف/ ال رأي 7 8

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 مقارنة بيوم االنتخابات، هل تعتقد أن شعبية الرئيس عرفات قد زادت أم انخفضت؟( 88

 (242) 4474 (.26) 4074 (.85) 4275 زادت 7 .

 (2..) .257 (.2.) 76.. (240) 2075 بقيت كما هي7 2



 (84) 572. (8..) 2474 (.28) 2.72 نقصت7 2

 (25) 472 (56) 872 (2.) .47 ال أعرف/ال رأي7 5

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع  

 أياً من االتجاهات السياسية التالية تؤيد ؟( 84

 (.) 270 (2.) 78. (.2) .7. حزب الشعب7 .

 (..) .27 (22) .57 (.5) 570 اجلبهة الشعبية7 2

 (2.2) 5878 (222) 5.76 (424) 5278 فتح7 2

 (28) .7. (85) 672 (00.) .67 محاس7 5

 (2) .07 (.) .07 (0.) 076 اجلبهة الدميقراطية7 4

 (0.) 272 (..) 274 (.2) 275 اجلهاد االسالمي7 8

 (.) 072 (5) 074 (4) 075 فدا7 .

 (2.) .27 (52) 478 (48) 578 مستقل اسالمي7 6

 (20) 575 (56) 872 (86) 474 مستقل وطين7 .

 (.2.) .2.7 (...) .257 (2.6) .247 ال أحد مما سبق7 0.

 (.) 74. (20) .27 (.2) 270 (_____حدد )غري ذلك 7 ..

 

 


