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 الفلسطيين املشرتك - أعضاء فريق العمل الياابن 
 

 

 املمثل الرئيسي جلايكا يف فلسطي السيد توشيا آيب، 
 يف فلسطي  مدير مكتب الشرق ،  حممد دراغمة السيد 

 أستاذ يف جامعة بريزيت ومدير مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ، د. علي اجلرابوي
 االقتصادية الفلسطين معهد أحباث السياسات ،  دير العام ملؤسسة ماس امل، رجا اخلالدي السيد 

 عمل سابقاً مع جايكا ، د. عبد الناصر مكي 
 أستاذة يف دائرة القانون والعلوم السياسية يف جامعة كيو   د. إيكو نشيكيدا،

 حمررة وكاتبة رئيسية يف جريدة مينيتشي ، موكو أوجي تو   ةالسيد 
 مؤسس ومدير مؤسسة ابلتنك يف قطاع غزة، عمر شعبانالسيد 

 مدير املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية يف رام للا ،  الشقاقي د. خليل 
 أستاذ يف جامعة طوكيو ، د. هريويوكي سوزوكي

 أستاذ يف أكادميية الدفاع الوطن يف الياابن تياما، د. ريوجي ت 
 مراسل هيئة اإلذاعة الياابنية يف واشنطن يف الوالايت املتحدة ،  تسوجي  كوهيالسيد  

 

 

  



 

 

 

 

 الياابن املشرتك - أوراق وتقارير صادرة عن فريق العمل الفلسطيين 

 
 أوراق خلفية مت إعدادها للورشة األوىل: 

كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتكنولوجيا  :  الياابن كما تراها الصحافة الفلسطينية   حممد دراغمة،  •
 الياابنية - الياابن والعالقات الفلسطينية واالقتصاد  

 وغور األردن   ن ، تقوية املبادرة الياابنية " ممر للسالم واالزدهار“: اليااب عبد الناصر مكي  •
   والقطاعات اإلنتاجية الدور الياابن التنموي يف قطاع غزة، اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدن  عمر شعبان،   •
 استطالع للرأي العام الفلسطيين نتائج  انطباعات اجلمهور الفلسطيين عن الياابن،  خليل الشقاقي،   •

• PCPSR, Japan in the Middle East, 2017-2021: The Palestinian-Israeli Peace Process and 
Palestinian-Japanese Relations (excerpts from Japan’s MOFA Bluebook) 

• PCPSR, Official PA-PLO Positions on Japanese-Palestinian Relations: recent statements 
on the Palestinian-Israeli Peace Process and Palestinian-Japanese Relations 

 

 تقارير مت إعدادها للورشة الثانية: 
 ة رئيسية خالل اخلمسني عاماً املاضي الفلسطينية: مراحل ترخيية ابلتطورات ال - الياابنية العالقات  ،  خليل الشقاقي  •

 تقارير حول مداوالت فريق العمل املشرتك: 
 2022الياابن املشرتك، كانون اثن )يناير(  - تقرير مبداوالت الورشة األوىل لفريق العمل الفلسطيين  •

 2022الياابن املشرتك، آذار )مارس(  - العمل الفلسطيين تقرير مبداوالت الورشة الثانية لفريق   •
 

 تقارير أخرى: 
The Future of the Middle East Peace Process: Policy Recommendations produced by the 
Middle East Study Group, Headed by Dr. Ryoji Tateyama, Professor Emeritus, National Defense 
Academy of Japan, Organized by The Japanese Institute of International Affairs 

Government of Japan, Japan’s assistance to the Palestinians 

Government of Japan, JAIP: Jericho Agro-Industrial Park 
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 انطباعات الجمهور الفلسطيني عن اليابان 
 

 

 استطالع للرأي العام  نتائج 
 2021(  ديسمب ) أول  كانون   11-  8

 
   

يف الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة  بي الفلسطينيي  قام املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء استطالع للرأي  
. هدف االستطالع إىل معرفة انطباعات اجلمهور عن الياابن وشعبها  2020شباط )فرباير(    23- كانون اثين )يناير(    27  ما بي

اإلسرائيلي. شهدت الفرتة املرافقة لالستطالع جمموعة من التطورات اهلامة منها الداخلية وتلك املتعلقة  -الفلسطينومواقفها من الصراع 
اإلسرائيلية، مبا يف ذلك إجراء اجلولة األوىل من االنتخاابت احمللية يف املناطق الريفية يف الضفة الغربية. منعت  -ابلعالقات الفلسطينية
خاابت يف قطاع غزة. كما شهدت الفرتة وقوع حوادث عنف بي الطالب يف بعض اجلامعات الفلسطينية ومقتل  محاس إجراء هذه االنت 

أحد الطالب. قامت إسرائيل بتصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية أبهنا إرهابية، وقامت بريطانيا بتصنيف حركة محاس على أهنا  
تطورات إ اإلسرائيلية بلقاء الرئيس عباس مع وزير الدفاع  -جيابية يف العالقة الفلسطينيةمنظمة إرهابية. لكن هذه الفرتة شهدت أيضاً 

اإلسرائيلي بين غانتس حيث قام الطرفان مبناقشة خطوات بناء الثقة هبدف حتسي احلياة اليومية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مبا يف  
مت إجراء  ل للسلطة الفلسطينية، أو زايدة عدد العمال يف إسرائيل.   ذلك االتفاق على أمور تشمل مل مشل العائالت، أو حتويل األموا

سكنياً يف الضفة الغربية وقطاع  موقعاً   127 وذلك يف   شخصاً  1270 املقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من البالغي بلغ عددها
 %. 3-+/وكانت نسبة اخلطأ  غزة،

 
هللا    واملسحية: راميف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية  لدادوهأو وليد   د. خليل الشقاقي بـ  االتصالللمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء 

 e-mail: pcpsr@pcpsr.org (02) 2964934فاكس: (02)2964933ت: 

 :النتائج الرئيسية ملخص 
اإلسرائيلي، وعن منتجاهتا ودورها  -قام االستطالع بفحص انطباعات اجلمهور الفلسطين على الياابن ومواقفها من الصراع الفلسطين

 اإلسرائيلية: -يف السياسة الدولية والعالقات الفلسطينية
الياابن وشعبها إجيابية، وأنه يظهر اهتماماً مبكانتها القوية يف  تشري النتائج بوضوح إىل أن انطباعات اجلمهور الفلسطين عن   •

اجملال التكنولوجي وثرائها، ونظامها الدميقراطي، ووقوفها جلانب الشعب الفلسطين. متيل غالبية كبرية الختاذ مواقف إجيابية  
ابلياابن أفضل من عالقة فلسطي    من كل هذه األمور فيما تعرب أقلية عن مواقف سلبية. ترى الغالبية أن عالقة فلسطي 

ببلدان رئيسية أخرى مثل الوالايت املتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. كذلك ترى األغلبية أن املساعدات الياابنية للسلطة  
 الفلسطينية تساهم يف تقوية اجلهود الفلسطينية إلهناء االحتالل. 

اإلسرائيلي فيما ال تزيد  -إجيايب للموقف الياابين من الصراع الفلسطينكذلك، تشري النتائج إىل أن أغلبية كبرية تنظر بشكل   •
نسبة الذين ينظرون هلذا املوقف بشكل سليب عن اخلُمس. بل إن أغلبية كبرية تريد من الياابن أن تعلب دوراً أكرب يف العالقات  

االعتقاد أبن الياابن تؤيد حق الشعب الفلسطين  اإلسرائيلية. يبدو أن هذا املوقف من اجلمهور الفلسطين ينبغ من  -الفلسطينية
ا ترى األغلبية أن الياابن تؤيد حق الشعب الفلسطين يف تقرير مصريه من  ميف تقرير مصريه من خالل إقامة دولة مستقلة. ك

غربية وال ترى املوقف  خالل إقامة دولة مستقلة. كما ترى األغلبية أن الياابن تعارض املشروع االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة ال
 الياابين متحيزاً إلسرائيل. 

mailto:pcpsr@pcpsr.org
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لى بي البضائع العاملية األخرى. قالت النسبة  غهل هي األفضل أم األفحص االستطالع تقييم اجلمهور للبضائع الياابنية:   •
 . األكرب أن هذه البضائع هي األفضل فيما اختارت نسبة قليلة القبول منها األكثر غالءً 

مهور عن مكانة ودور الياابن يف السياسة الدولية. قالت أغلبية بلغت الثلثي أهنا تريد دوراً أكرب للياابن يف  أخرياً، سألنا اجل •
 اخلُمس أهنا تريد دوراً أصغر.  الشؤون الدولية فيما قالت نسبة ال تتجاوز

 
من املفيد اإلشارة اىل أنه ابلرغم من أن أتييد اجلمهور املتباين لألحزاب والقوى السياسية الفلسطينية يلعب دوراً جوهرايً يف تشكيل  
مواقف اجلمهور من معظم قضااي الساعة، فإن االنطباعات عن الياابن متقاربة، بل ومتطابقة أحياانً، بغض النظر عن أتييده لفتح أو  

وى أخرى. كذلك، فإن املواقف اإلجيابية من الياابن يف معظم األمور ال تتأثر كثرياً بعوامل دميغرافية، مع وجود استثناءات  حلماس أو لق 
بية  مهمة. تتعلق هذه االستثناءات بتأثريات العمر ودرجة التعليم على املواقف. فمثاًل، مييل األكثر تعلماً والشباب لتبن آراء أكثر إجيا 

أكرب يف السياسة الدولية. كذلك،  -ابن من الصراع الفلسطينمن موقف اليا  اإلسرائيلي وتزيد من رغبتهم يف رؤية الياابن تلعب دوراً 
ي  تظهر النتائج أحياانً دوراً للدخل يف تشكيل املواقف من الياابن. فمثاًل، مييل ذوي الدخل املرتفع لالعتقاد أبن البضائع الياابنية ه

 ا مييل ذوي الدخل املنخفض لالعتقاد أبن البضائع الياابنية هي األفضل واألكثر غالًء يف الوقت ذاته.  األفضل يف العامل فيم
 

 أهم الصفات الدميغرافية للعينة
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 هدف االستطالع لتحديد انطباعات ومواقف اجلمهور الفلسطين من الياابن من خالل فحص األمور اخلمس التالية:  
 ( االنطباعات العامة عن الياابن وشعبها وكيفية رؤية اجلمهور لدولة الياابن 1
 هلذه العالقة مع عالقة فلسطني بدول كبى أخرى ( عالقة الياابن بفلسطني ومقارنة 2
 اإلسرائيلي - (  الياابن والصراع الفلسطيين3
 ( تقييم اجلمهور للمنتجات الياابنية من حيث اجلودة والسعر 4
 ( مكان ودور الياابن يف السياسة الدولية  5

 
 

 االنطباعات العامة عن اليابان وشعبها 

% أن انطباعاهتم سلبية أو  18% من الفلسطينيي أن انطباعاهتم عن دولة الياابن إجيابية نوعاً ما وتقول نسبة من 72قول نسبة من ت
الغربية. يبدو أن درجة التعليم هي  % فقط يف الضفة 11بـ % يف قطاع غزة مقارنة 27سلبية نوعاً ما. تبلغ نسبة االنطباعات السلبية 

الدميغرايف األكثر أمهية يف تفسري الفروقات يف املواقف واالنطباعات، إذ كلما زاد التعليم كلما زادت نسبة املواقف اإلجيابية.  العامل 
% ممن حيملون الشهادة االبتدائية فقط أن لديهم انطباعات إجيابية عن الياابن فيما ترتفع هذه النسبة لتصل  60فمثالً تقول نسبة من 

 حيملون شهادة جامعية.  % بي من 79إىل 

% أن  14% أن انطباعاهتم عن الشعب الياابين إجيابية أو إجيابية بعض الشيء فيما تقول نسبة من 74كذلك تقول نسبة من 
% مقابل  22سلبية بعض الشيء. هنا أيضاً ترتفع نسبة االنطباعات السلبية يف قطاع غزة مقارنة ابلضفة الغربية )انطباعاهتم سلبية أو 

% ممن حيملون الشهادة االبتدائية فقط أن لديها  66هنا أيضاً يلعب التعليم دوراً يف تشكيل املواقف حيث تقول نسبة من  %(. 9
 % بي من حيملون شهادة البكالوريوس. 80انطباعات إجيابية مقارنة بـ 

م سبعة تصورات وطلبنا منهم إضافة تصورات  عما جيول خباطرهم عند التفكري يف الياابن وعرضنا عليه املشاركون يف االستطالع سـألنا 
%(، وتبعها نسبة من  47أخرى إذا رغبوا بذلك. قالت النسبة األكرب أن أول ما جيول خباطرهم هو أن الياابن "دولة قوية تكنولوجيا" )

% أن الياابن  9سبة من % قالت أن أول ما جيول خباطرها هو إلقاء القنبلة النووية على مدينيت هريوشيما وانجازاكي"، وقالت ن14
% أهنا دولة تدعم إسرائيل"، وقالت نسبة من  3"تدعم فلسطي"، وقالت نسبة من % أهنا دولة  8"دولة دميقراطية"، وقالت نسبة من  

% أهنا "دولة عنصرية." من املفيد اإلشارة إىل أن سكان الضفة الغربية اختاروا الوصف  1% أهنا "دولة غنية"، وقالت نسبة من 2
   % على التوايل(. 43% و49تعلق ابلتكنولوجيا أكثر من سكان قطاع غزة )امل
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 كيف يرى اجلمهور الفلسطين الياابن: االجنذاب حنو التكنولوجيا، والدميقراطية، والتأييد الفلسطين (: 1الشكل رقم )

 

ن ومقارنتها مع العالقات مع دول أخرى  عالقات اليابان مع فلسطي 

عرضنا على اجلمهور مجلتي وطلبنا منه أن يقول لنا أيهما األصح. جاء يف اجلملة األوىل أن "املساعدات الياابنية للسلطة الفلسطينية  
ولوكالة الغوث تقوي من قدرة الفلسطينيي يف الدفاع عن حقوقهم وتزيد من فرص إهناء االحتالل" بينما جاء يف اجلملة الثانية أن  

% فقط أن الثانية  14% أن اجلملة األوىل هي األصح وقالت نسبة من 55ياابنية تقوي االحتالل". قالت نسبة من "املساعدات ال
% أن اجلملتي غري صحيحتي، وقالت نسبة من  11% أن اجلملتي صحيحتي، وقالت نسبة من 9هي األصح، وقالت نسبة من 

ة اجلملة األوىل أبغلبية أكرب من الذين اختاروها من بي الذين يبلغ  سن 22-18أهنا ال تعرف. اختار الشباب بي األعمار % 11
% على التوايل(. كذلك، يلعب التعليم دوراً مماثاًل حيث ترتفع نسبة من خيتارون اجلملة األوىل  54% و 63سنة وأكثر ) 50عمرهم 

 . (%42)%( مقارنة ابلذين أهنوا التعليم االبتدائي فقط 57)  ،من  محلة شهادة البكالوريوس  ، تعليماً   األكثر بي

عرضنا على اجلمهور مخس دول هي بريطانيا وفرنسا والياابن والوالايت املتحدة وإيطاليا وطلبنا منهم اختيار الدولة ذات العالقة  
%(،  10نهما(، مث الوالايت املتحدة )% لكل م13% أهنا الياابن، وتلتها فرنسا وإيطاليا )26األفضل مع فلسطي. قالت نسبة من 

األوىل يف املنطقتي، قطاع غزة  % دواًل أخرى مل نعرضها عليهم. جاءت الياابن يف املرتبة 16%(، واختارت نسبة من 3مث بريطانيا )
النسبة لتبلغ   فيما ارتفعت هذه % الياابن 20بي محلة الشهادات االبتدائية نسبة من  مناختارت . %( 22%( والضفة الغربية )31)

 البكالوريوس.  ة% بي محلة شهاد29
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 العالقات بي الياابن وفلسطي مقارنة مع عالقة فلسطي بدول كبرية أخرى: "الدولة ذات العالقات األفضل مع فلسطي" (: 2الشكل رقم )

 

  
 اإلرسائيل  -اليابان والرصاع الفلسطينن

% أهنا تنظر  69اإلسرائيلي. قالت نسبة من -ملوقف الياابن من الصراع الفلسطينسألنا اجلمهور إن كان ينظر إبجيابية أم سلبية 
% أهنا تنظر ملوقف الياابن بسلبية أو بسلبية نوعاً ما. مل جند هنا أي فروقات بي  21إبجيابية أو إبجيابية نوعاً ما فيما قالت نسبة من 

نسبة االنطباعات اإلجيابية يف الشباب )أي ذوي األعمار من  رتفع ت مواقف سكان قطاع غزة مقارنة مبواقف سكان الضفة الغربية. 
سنة أو أكثر. كذلك ترتفع نسبة االنطباعات   50% بي كبار السن ممن يبلغ عمرهم 67% مقارنة مع 72سنة( لتبلغ  18-29

 بي محلة الشهادة االبتدائية فقط. % 56% بي محلة شهادات البكالوريوس مقارنة بـ 74اإلجيابية بي األكثر تعليماً، حيث تصل إىل 

%  70اإلسرائيلية. قالت نسبة من -سألنا اجلمهور إن كان يرغب يف رؤية الياابن تلعب دوراً أكرب أم أصغر يف العالقات الفلسطينية
لعب دوراً أصغر او  % أهنا تريد منها أن ت 19أهنا تريد من الياابن أن تلعب دوراً أكرب بكثري أو أكرب نوعاً ما فيما قالت نسبة من 

أصغر نوعاً ما. مل جند فروقات ذات مغزى بي مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه املسألة ابستثناء نسبة من قالوا أبهنم ال يعرفون  
قطاع غزة. تظهر فروقات بسيطة بي مؤيدي فتح ومحاس  % يف  3% يف الضفة الغربية و18اإلجابة حيث أجاب بذلك نسبة من 

 % بي مؤيدي محاس. 71% بي مؤيدي فتح و77حيث تبلغ 
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 الفلسطينيون يفضلون دوراً أكرب للياابن يف عملية السالم: (: 3الشكل رقم )
 اإلسرائيلي؟"-" هل تفضل أن تلعب الياابن دوراً أكرب أم أصغر يف الصراع الفلسطين

 يوافقون أو ال يوافقون على كل منها: عرضنا على اجلمهور ثالث مجل وطلبنا منهم أن يقولوا لنا إن كانوا  

% أهنا ال توافق على القول أبن الياابن تؤيد حق الفلسطينيي يف دولة  19%أهنا توافق ونسبة من 63قالت نسبة من  ✓
 % أهنا ال تعرف اإلجابة.  18حرة ومستقلة وقالت نسبة من 

القول أبن الياابن منحازة لصاحل إسرائيل،  % أهنا ال توافق على 54% أهنا توافق وقالت نسبة من 22قالت نسبة من  ✓
 % يف قطاع غزة( أهنا ال تعرف اإلجابة. 7% يف الضفة الغربية و36% )24وقالت نسبة من 

% أهنا ال توافق على القول أبن الياابن تعارض بناء املستوطنات يف  28% أهنا توافق ونسبة من 48قالت نسبة من  ✓
 % يف قطاع غزة( أهنا ال تعرف اإلجابة. 7% يف الضفة الغربية و39% )26بة من املناطق الفلسطينية احملتلة وقالت نس

 اإلسرائيلي -االنطباعات عن السياسة الياابنية جتاه الصراع الفلسطين(: 4الشكل رقم )
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قلةتؤيد اليابان حق الفلسطينيين في دولة حرة ومست اليابان منحازة لصالح إسرائيل سطينية تعارض اليابان بناء المستوطنات في المناطق الفل
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  العالم؟أم األغل  المنتجات اليابانية األفضل 
ن
 ف

اجلملتي بنظره هي األصح أو األكثر صحة. جاء يف اجلملة األوىل أن "املنتجات  قرأان على اجلمهور مجلتي وطلبنا منه أن يقول لنا أي 
% أن  41الياابنية هي األفضل يف العامل" وجاء يف اجلملة الثانية أن "املنتجات الياابنية هي األكثر غالًء يف العامل". قالت نسبة من 

% أن اجلملتي  27ثانية هي األصح، وقالت نسبة من  % فقط أن اجلملة ال13اجلملة األوىل هي األصح، وقالت نسبة من 
% أهنم ال تعرف اإلجابة. ترتفع نسبة من قال  11% أن اجلملتي غري صحيحتي، وقالت نسبة من 8صحيحتي، وقالت نسبة من 

الدخل املرتفع   %(. من املفيد اإلشارة إىل أن ذوي 39%( مقارنة ابلضفة الغربية )45إن اجلملة األوىل هي األصح يف قطاع غزة )
% على التوايل(. يف املقابل يقول ذوي الدخل املنخفض أن  29% مقابل 47خيتارون اجلملة بنسبة أعلى من ذوي الدخل املنخفض )

% بي ذوي  19% مقارنة بـ 36البضائع الياابنية هي األفضل واألكثر غالًء يف الوقت ذاته حيث تصل نسبة من يقول ذلك إىل 
 الدخل املرتفع. 

 هل املنتجات الياابنية هي األفضل أم األغلى؟ أم االثنان معا؟ (: 5الشكل رقم )

 

 المكانة الدولية لليابان 

  مث انتقلنا لدور الياابن يف الشؤون الدولية وسألنا إن كان اجمليب يرغب يف رؤية الياابن تلعب دوراً أكرب أم أصغر يف ذلك. قالت نسبة
% أهنا ترغب يف لعب الياابن دوراً أصغر  21% أهنا ترغب يف لعب الياابن دوراً أكرب أو أكرب بعض الشيء وقالت نسبة من 67من 

%  20يء. يالحظ هنا أيضاً ارتفاع نسبة من مل يعطوا إجابة على ذلك يف الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة )أو أصغر بعض الش
% من سكان الضفة الغربية أهنم يريدون دوراً  64% من سكان قطاع غزة مقارنة بـ 70التوايل(. كذلك، تقول نسبة من % على 3و

ود فروقات بسيطة بي أصحاب االنتماءات السياسية املختلفة، حيث تبلغ هذه  أكرب للياابن يف السياسة الدولية. نالحظ أيضاً وج 
% بي مؤيدي محاس. كذلك، ترتفع هذه النسبة بي األكثر تعليماً حيث تصل إىل  67% بي مؤيدي فتح مقارنة بـ 73النسبة 

 ط. % بي من أهنوا التعليم االبتدائي فق 54% بي محلة شهادة البكالوريوس مقارنة بـ 65

41%

13%

27%

8%

39%

11%

25%

10%

45%

15%

30%

5%

ضل المنتجات اليابانية هي األف
في العالم 

ر المنتجات اليابانية هي األكث
غالء في العالم

الجملتين صحيحتين الجملتين خطأ

المجموع الضفة الغربية قطاع غزة



 انطباعات اجلمهور الفلسطين عن الياابن 
 

8 

 

 الفلسطينيون يفضلون دوراً أكرب للياابن يف السياسة الدولية (: 6الشكل رقم )
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 جدول النتائج 
 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 قل لنا ما هو انطباعك عن دولة الياابن، هل هو إجيايب أم غري إجيايب؟ ( (1
 %34 %47 %42 اجيايب ( 1

 %35 %27 %30 إجيايب نوعا ما ( 2

 %18 %6 %11 غري إجيايب نوعا ما ( 3

 %9 %5 %7 غري إجيايب ابملرة( 4

 %4 %15 %11 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

 قل لنا ما هو انطباعك عن الشعب الياابن ، هل هو إجيايب أم غري إجيايب؟(  (2
 %34 %47 %41 اجيايب ( 1

 %41 %28 %33 إجيايب نوعا ما ( 2

 %17 %5 %10 نوعا ما غري إجيايب ( 3

 %5 %4 %4 غري إجيايب ابملرة( 4

 %3 %17 %11 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

 :ماذا جيول خباطرك عند التفكري يف الياابن؟ إخرت وصفني مما يلي(  (3
 %42 %49 %47 دولة قوية تكنولوجيا ( 1

إلقاء القنبلة النووية األمريكية على مدينيت هريوشيما  ( 2)
 وانجازاكي

14% 14% 15% 

 %10 %6 %8 دولة تدعم فلسطي( 3

 %4 %2 %3 دولة تدعم إسرائيل ( 4

 %7 %10 %9 دولة دميقراطية حرة( 5

 %3 %1 %2 دولة عنصرية ( 6

 %18 %18 %18 دولة غنية ( 7

 التالية هلا العالقات األفضل مع فلسطني؟برأيك، أي من الدول (  (4
 %3 %3 %3 بريطانيا ( 1

 %18 %9 %13 فرنسا( 2

 %31 %22 %26 الياابن ( 3

 %13 %8 %10 الوالايت املتحدة ( 4

 %9 %15 %13 إيطاليا ( 5

 %17 %15 %16 أخرى: حدد _ ( 6

 %8 %28 %20 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 7

 اإلسرائيلي؟- إبجيابية أم سلبية ملوقف الياابن من الصراع الفلسطيينهل تنظر (  (5
 %32 %30 %31 اجيايب ( 1

 %44 %34 %38 إجيايب نوعا ما ( 2
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 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 %18 %19 %19 غري إجيايب نوعا ما ( 3

 %2 %2 %2 غري إجيايب ابملرة( 4

 %4 %15 %11 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

 اإلسرائيلية؟-الياابن تلعب دوراً أكب أم أصغر يف العالقات الفلسطينية هل ترغب يف رؤية (  (6
 %24 %28 %26 أكرب بكثري( 1

 %54 %36 %44 أكرب نوعاً ما ( 2

 %13 %9 %11 أصغر نوعا ما ( 3

 %6 %9 %8 أصغر بكثري ( 4

 %3 %18 %12 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

 وماذا عن دور أكب للياابن يف الشؤون الدولية؟ هل ترغب يف رؤية الياابن تلعب دور أكب أم أصغر فيها ؟ (  (7
 %24 %27 %26 أكرب بكثري( 1

 %46 %37 %41 أكرب نوعاً ما ( 2

 %20 %10 %14 أصغر نوعا ما ( 3

 %6 %7 %7 أصغر بكثري ( 4

 %3 %20 %13 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

نقرأ لك جمموعة من العبارات اليت تصف الياابن أو سياستها ونريد منك أن تقول لنا أي من اجلملتني هي األصح أو األكثر  ( (8-1
 ..............صحة يف التعبري عن رأيك، أو قد جتد أن اجلملتني يتمتعان بنفس الصحة؟

 %45 %39 %41 اجلملة األوىل هي الصحيحة ( 1

 %15 %11 %13 الثانية هي الصحيحة اجلملة ( 2

 %30 %25 %27 اجلملتي صحيحتي ( 3

 %5 %10 %8 اجلملتي خطأ( 4

 %5 %15 %11 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

سنقرأ لك جمموعة من العبارات اليت تصف الياابن أو سياستها ونريد منك أن تقول لنا أي من اجلملتني هي األصح أو  8-2
 ..........األكثر صحة يف التعبري عن رأيك، أو قد جتد أن اجلملتني يتمتعان بنفس الصحة؟

 %57 %53 %55 اجلملة األوىل هي الصحيحة ( 1

 %19 %11 %14 الصحيحة اجلملة الثانية هي ( 2

 %15 %6 %9 اجلملتي صحيحتي ( 3

 %6 %14 %11 اجلملتي خطأ( 4

 %3 %16 %11 ال رأي، ال أعرف )ال تقرأ(( 5

 تؤيد الياابن حق الفلسطينيني يف دولة حرة ومستقلة (  (9-1
 %10 %18 %15 موافق ابلتأكيد ( 1

 %55 %43 %48 ( موافق2

 %26 %11 %17 ( غرب موافق 3

 %4 %2 %2 غرب موافقابلتأكيد ( 4
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 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 %5 %27 %18 ال راي/ال اعرف ( 5

 الياابن منحازة لصاحل اسرائيل(  (9-2 
 %3 %2 %2 موافق ابلتأكيد ( 1

 %25 %17 %20 ( موافق2

 %56 %36 %44 ( غرب موافق 3

 %10 %10 %10 غرب موافقابلتأكيد ( 4

 %7 %36 %24 ال راي/ال اعرف ( 5

 تعارض الياابن بناء املستوطنات يف املناطق الفلسطينية احملتلة (  (9-3
 %8 %7 %7 موافق ابلتأكيد ( 1

 %51 %31 %39 ( موافق2

 %31 %19 %24 ( غرب موافق 3

 %3 %4 %4 غرب موافقابلتأكيد ( 4

 %7 %39 %26 ال راي/ال اعرف ( 5

 

 



 

 

  



 

 

لعالقات مبراجعة وحتليل ل  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  قام
من مشرتك  ايابين  -من خالل تشكيل فريق عمل فلسطينوذلك الياابنية  -الفلسطينية

بلورة ل  وذلك حلوار حول خمتلف جماالت هذه العالقات  افتح  هبدف  اخلرباء واألكادمييي  
إعداد من خالل و ملواجهة حتدايت املستقبل القريب،    رؤية مشرتكة يف كيفية تطويرها

رير عن ا ابإلضافة إلعداد تق  ، أوراق عمل تتناول جوانب خمتلفة من هذه العالقات
ابن يف الشرق األوسط من انقشت هذه املبادرة دور اليا  فريق العمل واستنتاجاته.  مداوالت

الياابنية يف ورشيت عمل ومشاورات استمرت -خالل فحص جوانب العالقات الفلسطينية
 لثالثة أشهر بي أعضاء فريق العمل املشرتك. 

مت احلوار عرب االنرتنت يف مناقشة للعالقات الراهنة واستكشاف أفكار وآفاق لتطويرها يف 
ير وأوراق عمل تغطي هذه العالقات وتعطي خلفية املستقبل. صدر عن هذه املبادرة تقار 

هلا ابإلضافة لتقريرين عن مداوالت ورشيت العمل حيث تضمن تقرير الورشة الثانية ملخصا 
 ابستنتاجات وتوصيات فريق العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

واملسحية املركز الفلسطيين للبحوث السياسية   
76رام هللا، فلسطين، ص.ب   

 2964933-2-970+ت: 
 

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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