
 

    

  

  2020)  يونيو(  حزيران  8    وحدة البحوث املسحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

  وطرق احلد منها ينيفلسطينالأسباب هجرة املسيحيني 
 ي بني املسيحيني الفلسطينينيأنتائج استطالع الر 

ين (يناير)   27  2020(فرباير)  شباط  23-كانون 
  
    

ــتطالع للرأي     جراء اسـ ــياســـية واملســـحية  ــطيين للبحوث السـ ــطينيني قام املركز الفلسـ ــيحيني الفلسـ يف الضـــفة  بني املسـ
ين (يناير)  27 الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني ــباط (فرباير)  23-  كانون  ــتطالع إىل   .2020شـــــــ هدف االســـــــ

ــيحيني إىل اهلجرة من وطنهم فلســــطني إىل دول أخرى والطرق املختلفة اليت قد  ملســ اســــتكشــــاف األســــباب اليت تدفع 
ـــاهم يف احلد من تلك اهلجرة. ـــهدت الفرتة  تســـــ ــتطالع جمموعة من التطورات  املرافقةشـــــ اإلعالن عن اهلامة منها لالســــــ
سـم "صـفقة القرن" والرفض الفلسـطيين القاطع هلا والذي تبعه رفض مجاعي من وزراء اخلطة األمريكية للسـالم املعروفة 

اخلارجية العرب ومن ممثلي العامل اإلسـالمي. يف األوضـاع الداخلية صـدرت تصـرحيات من فتح ومحاس تدعو للمصـاحلة،  
ت  تشـــــريعية فلســـــطينية. لكن لكن مل يتبلور عنها أي خطوات ملموســـــة. كذلك، تراجعت اجلهود املبذولة لعقد انتخا

ــطينية ــهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف درجة التوتر-العالقات الفلسـ ــرائيلية شـ هناك  توبد ،ازدادت املواجهات العنيفةو  ،اإلسـ
ـــــــوائية من  . بوادر حرب جتارية ومقاطعة حمدودة البالغني بلغ  املســــــــــــيحينيمت إجراء املقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشـــــ

 %.3-+/وكانت نسبة اخلطأ  يف سبع حمافظات فلسطينية سكنياً موقعاً  98 وذلك يف شخصاً  995 عددها
  

يف املركز الفلسطيين  لدادوهأو وليد  د. خليل الشقاقي بـ االتصالللمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء 
  e-mail: pcpsr@pcpsr.org  )02(2964934فاكس: )02(2964933هللا ت:  واملسحية: رامللبحوث السياسية 

  :النتائج الرئيسية ملخص 
تشري النتائج بوضوح إىل أن نسبة الرغبة يف اهلجرة بني املسيحيني الفلسطينيني تفوق بكثري نسبة الرغبة يف  

النسبة تبلغ يف الضفة الغربية حوايل ضعف نسبتها بني املسلمني.  ة بني املسلمني الفلسطينيني. بل إن هذه  جر اهل
يت أورو يف   ت املتحدة أو كندا فيما  م يريدون التوجه للوال تقول النسبة األكرب من الراغبني يف اهلجرة أ

ا  ة. وتقول النسبة األعظم أن سبب التفكري يف اهلجرة اقتصادي فيما تقول نسب صغرية خم لث املرتبة الثا  تلفة أ
  تبحث عن فرص للتعليم أو مكان أكثر أمناً واستقراراً أو أقل فساداً أو أكثر حرية وتسامح ديين. 

ً أخرى يعود بعضها لظروف االحتالل اإلسرائيلي أو األوضاع الفلسطينية الداخلية.   لكن االستطالع وجد أسبا
ثريات االحتالل مثل احلواجز  يو فمثًال، يشكو املسيح  واعتداءات املستوطنني ومصادرة األراضي. كذلك  ن من 

لنسبة   .يشكون من قلة األمن وترى أغلبية كبرية منهم أن االحتالل اإلسرائيلي يريد طردهم من وطنهم أما 
ت  من  و   ،واخلوف من اجلرمية والسرقة   ، لألوضاع الداخلية فهناك شكوى وقلق شديد من قلة األمان غياب احلر

تمع  ن انتشار الفساد. كذلك هناك قلق واضح من وجود مجاعات دينية سلفية وم  ، وسيادة القانون يف ا
موعات اليت متثل اإلسالم السياسي. الفلسطيين     ومن وجود تنظيمات فلسطينية مسلحة مثل محاس ومن كل ا

سس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية  
كمركز مستقل    2000مطلع عام  واملسحية يف

للبحوث األكادميية ودراسات السياسات العامة.  
يهدف املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف 
جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية،  
التحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث  
املسحية واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز  

ديد من النشاطات البحثية: إعداد الدراسات  لع
لسياسات   واألحباث األكادميية ذات العالقة 
الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مسحية حول  

السياسية واالجتماعية للمجتمع   املواقف
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا  
تمع الفلسطيين وصانع القرار   ومشاكل تواجه ا

هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات  ووضع حلول 
واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة. إن املركز  
ملوضوعية والنـزاهة   الفلسطيين للبحوث ملتزم 
العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل  
للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء  

  من حرية التعبري وتبادل اآلراء. 

لتعاون مع مشروع  مت إجراء هذا اال  ستطالع 
 Philos Project"فيلوس":   

https://philosproject.org/  
 

  
للمزيد من املعلومات أو االستفسارات 

عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  يف 
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية 

  واملسحية 
  

رام هللا، فلسطني  
  ) 02( 2964933تليفون:
   ) 02(2964934فاكس:  

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 
http://www.pcpsr.org 
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ا ال تتعرض ملضايقات من  لرغم من أن الغالبية العظمى تقول إ م املسلمني أو يف املدارس وأماكنو فإن نسبة ترتاوح بني اخلمس والربع   ، العمل جريا

ا تشعر أن معظم املسلمني ال يرغبون يف وجودهم يف ه ،  كذا الوطن. كذلتشكو من مساع ألفاظ وشتائم قاسية أو تكفريية وتقول أقلية كبرية جدًا أ
ا الغالبية العظمى تقول أن لرغم من  ا بني اخلمس والربع تقول  رتاوح ال تعاين من التمييز بسبب الدين فإن نسبة ت إ تعاين من التمييز عند البحث   إ

تمع الفلسطيين فإن ثالثة من   .من مؤسسات السلطة الفلسطينية  عن عمل أو عند طلب خدمة الندماج يف ا ا تشعر  وفيما تقول الغالبية العظمى أ
ويقول حوايل الربع أن بعض معارفهم املسلمني يدعوهم   ، بذلك أو يشعرون بوجود كراهية جتاههم من املواطنني املسلمني رون كل عشرة أفراد ال يشع

م قد مسعوا يوماً مسلماً يقول  ويقول سبعة أفراد    ،للدخول يف الدين اإلسالمي    املسيحيني سيذهبون إىل النار.   إن من بني كل عشرة أ
حلكومة الفلسطينية أو ال يثقون  ألمن أو القضاء. بل إن أغلبية  جهزة اتشري النتائج أيضاً إىل أن املسيحيني مثلهم يف ذلك مثل املسلمني، ال يثقون 

لقادة من رج تمع املدين. متيل أيضًا لعدم الثقة  متيل األغلبية لالعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة   ال الدين املسيحيني ومبنظمات ا
من كل عشرة بينهم يصف النظام الفلسطيين  فقط  الفلسطينية. وبينما تقول الغالبية العظمى من املسيحيني أن النظام الدميقراطي هو األفضل، فإن واحداً  

فيما    ،وعموماً، وجد االستطالع أن الغالبية العظمى من املسيحيني يعتقدون أنه جيب أخذ احليطة واحلذر يف التعامل مع الناس   .قراطي على أنه نظام دمي 
غلبية الناس.     يعتقد واحد فقط من كل عشرة أنه ميكن الثقة 

سيًا للصراع مع إسرائيل يؤدي لقيام دولة واحدة ذات حقوق  تشري النتائج إىل أن أكثر من نصف املسيحيني يريدون حًال سيايف العملية السياسية 
م يفضلون حل الدولتني. يرى نصف املسيحيني أن حل الدولة الواحدة   للفلسطينيني وواجبات متساوية  واإلسرائيليني فيما يقول ثالثة من كل عشرة أ

ً هلم يف فلسطني.    هو األكثر أما
د نسبة هجرة املسيحيني تتعلق بوجود نسبة عالية جداً كذلك  يف   روا للخارج أقارب كانوا قد هاج منهم ذوي وجد االستطالع أن مما يساعد على ازد
ن هؤالء سيساعدو السابق  وعند   . م عند اهلجرة. كما يعتقد حوايل النصف أن قوانني اهلجرة يف دول اللجوء متيز لصاحل املسيحينيوبوجود اعتقادات 

ا  يقولون التفكري يف التطورات السياسية اإلقليمية فإن حوايل الثلثني    يف اهلجرة.   تهمتشكل عوامل دفع إضافية لرغب   إ
يبني الفلسطينيني فإن االستطالع قد وجد تركيزاً املسيحيني ة عالج ظاهرة اهلجرة بني ي أخرياً، عند السؤال عن كيف على ضرورة قيام صناع القرار  من ا

ملوضوع والعمل على حماربة هذه الظاهرة. وتركزت االقرتاحات املقدمة عل الهتمام  األوضاع االقتصادية،  ضرورة حتسني ى الفلسطينيني وقادة الكنيسة 
أوضاع األمن واألمان، مثل ضرورة تعزيز قدرة السلطة على  حتسني  أو على  ؛ مثل إجياد فرص عمل أو توفري املسكن واملساعدات املالية ملن هم حباجة هلا 

  ترسيخ قيم الدميقراطية والتسامح.ضرورة أو على    ؛فرض النظام والقانون 

  يني اهلجرة بني الفلسطين
 قد  1989-1967 تشري التقارير اإلحصائية اإلسرائيلية الرمسية إىل أن جمموع اهلجرة الفلسطينية الصافية من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفرتة بني

اية  1990الفاً. اما بني الفرتة من  13ألف مهاجر، أي مبعدل سنوي بلغ أكثر من  300بلغت حوايل  تشري إىل  فإن هذه التقارير 1994وحىت 
ا  دة سكانية خالصة بلغت األمنية قد أضاف أن عودة العديد من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وقوا ألف فلسطيين ملناطق السلطة  30 حوايلز

ائيلية تشري إىل أن فإن نفس املصادر الرمسية اإلسر  2003وحىت  1995الفلسطينية، وذلك بعد خصم املهاجرين خالل تلك الفرتة. أما بني الفرتة من 
ألف مهاجر. أما جهاز اإلحصاء الفلسطيين فأشار مسح أجراه يف  11ألف قد هاجروا من مناطق السلطة، أي مبعدل سنوي بلغ حوايل  88حوايل 

بلغ  ، أي مبعدل سنوي2009وحىت  2005ألف فلسطيين قد هاجروا من األراضي الفلسطينية خالل الفرتة من  33إىل أن حوايل  2010عام 
ألف مهاجر. ال توجد أرقام منشورة ذات مصداقية عن الوضع الراهن، لكن  30آالف، وأنه خالل نفس الفرتة عاد ألراضي الوطن أكثر من  7حوايل 

رفح آالف مهاجر. كما أن إعادة فتح معرب  10التقديرات تشري إىل أن املعدل السنوي للهجرة خالل السنوات العشر املاضية قد يكون أكثر من 
ال، حسب تقديرات غري مؤكدة، خلروج حوايل  2018بشكل شبه دائم يف عام  ألف مهاجر من قطاع غزة يف ذلك العام فيما تقول  24فتح ا

 ألفاً لتلك السنة. 35مصادر حكومية إسرائيلية أن العدد قد بلغ 

  لذات فإن رخييا أعلأما بني املسيحيني الفلسطينيني  مع انتهاء فرتة احلكم العثماين يف فلسطني وبدء ى مما هي بني املسلمني. معدالت اهلجرة كانت 
لكن هذه النسبة تراجعت  .فرداً  70,429وبلغ تعدادهم  ،% من سكان فلسطني الكاملة11شكل املسيحيون  1922االنتداب الربيطاين يف عام 

% من جمموع السكان 2.9شخص أي ما نسبته  34.000  .145,063ارتفاع عددهم ليبلغ  رغم  1946% يف عام 8مع انتهاء االنتداب إىل 
، الذي أجرته احلكومة األردنية ،1961يف تعداد  ، وبلغ عددهم شخص 51.063بلغ عدد املسيحيني يف الضفة الغربية 1949يف عام  يف اسرائيل.
% وعددهم 6املناطق احملتلة  هذه نسبة املسيحيني يف تبلغ 1967وعند بدء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة يف عام . 45855

ربع سنوات، بلغ عدد املسيحيني  ،1997األول يف عام  الرمسي . وعند إجراء اإلحصاء الفلسطيين42,719 أي بعد قيام السلطة الفلسطينية 
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اإلحصاء  شهدفيما  ؛1.2ونسبتهم  42,565فوجد عددهم  2007أما اإلحصاء الثاين يف عام  .فقط 1.5ونسبتهم  40,055الفلسطينيني 
  % فقط.1مع اخنفاض نسبتهم لتبلغ  46,850ارتفاع عددهم ليبلغ  ،2017 يف عام لث،الثا

  لدرجة األوىليعود الرتاجع يف نسبة املسيحيني أهم هذه األسباب  ، ومنأسباب إضافية غري اهلجرة، وخاصة بني الشباب. لكن هناك يف البالد للهجرة 
اية  ملسلمني وارتفاع سن الزواج بينهم. وقد وجد استطالع فلسطيين للباروميرت العريب يف  أن  2018عام ضعف النمو السكاين بني املسيحيني مقارنة 

  % فقط بني املسلمني.21% بني املسيحيني مقابل 39نسبة من هم فوق اخلمسني عاماً قد بلغت 

  املدن الفلسطينية يف الضفة الغربية ذات الصبغة املسيحية تراجعاً كبرياً يف نسبتهم خالل املائة سنة املاضية. فمثًال تراجعت نسبة وقد شهدت بعض
% ويف بيت ساحور من 61% إىل 99، ويف بيت جاال من 2007% يف عام 28إىل  1922% يف عام 84املسيحيني يف مدينة بيت حلم من 

 الفرتة.% خالل نفس 65% إىل 81

ملسيحيني عينة  ا االستطالع اخلاص    الدميغرافية  ومواصفا
ن، حيث مت إعطاء كل حمافظة عدد من  يو غزة واليت يتواجد فيها املسيحقطاع شخص من كافة احملافظات يف الضفة الغربية و  995مت اختيار عينة من 

دة العدد اىل  ستثناء مدينة غزة حيث مت ز شخص   20شخص مث اعيد الحقا وزن العينة، كما مت اختيار  100العينة حسب نسبة املسيحيني فيها 
  100لى أوضاعهم احتوت على بشكل عشوائي من خالل قائمة زودت لباحثي املركز من طرف مسيحي مطلع عمن اهل غزة املتواجدين يف الضفة 

ت الرمسية جلهاز اإلحصاء  اسم تقريبا ت    الفلسطيين، .  مت االعتماد على اعداد املسيحيني يف احملافظات من خالل البيا ولكن جهاز اإلحصاء مل يوفر بيا
لتايل مت العمل ميدانيا مبساع ألعداد دة الباحثني حلصر أماكن تواجد املسيحيني يف  املسيحيني وأماكن تواجدهم داخل التجمعات يف احملافظات و

ا اعداد قليلة من املسيحيني واملتفرقني  و  وغزة، التجمعات داخل الضفة  او كعائالت قليلة يف جتمعات خمتلفة.   كأفراد مت استثناء التجمعات اليت يوجد 
الس القروية او مص بتقدير عدد املسيحيني يف التجمعات لغرض توزيع العينة على  مثل الكنائس معرفة، در ذات ا قام الباحثون مبساعدة رؤساء ا

ا يف جمتمع املسيحيني يف التجمعات  مت حصر التجمعات وتقدير االعداد فيها ومقارنة العدد الكلي للتجمعات يف كل    املختلفة.التجمعات حسب وز
ت    ونعدم وجود فروقات بني التقديرات اليت حصل عليها الباحث   حمافظة مع العدد الكلي للمسيحيني يف احملافظة حسب جهاز اإلحصاء للتأكد من  وبيا

طلب من الباحثني حتديد مواقع جتمعات املسيحيني يف التجمعات املختلطة ومت الحقا حتديد خرائط هلذه املناطق وتقسيمها اىل عدد   اإلحصاء. جهاز 
منازل بطريقة   10يف كل منطقة عد مت اختيار .98 بلغ عدد مواقع العد هذه ).دمن األقسام كل قسم ميثل جمموعة من املساكن (مت اعتباره كمنطقة ع 

ستخدام جدول ك ،عشوائية منتظمة  حثني مت  إ مت  . شي ويف كل بيت مت اختيار فرد من البالغني بطريقة عشوائية  جراء املقابالت وجها لوجه من قبل 
حد  أموعة مركزة من املسيحيني مت يف    عقد جلسةحيث مت    ،اين مع املسيحيني بشكل خاص تدريبهم على العمل امليداين بشكل عام وعلى العمل امليد

الرتياح وعدم اخلوف وغريه، وعليه مت تشكيل فريق  ملعرفة ا احلضور خربة جزائها االستفادة من أ لطريقة األفضل للتعاطي مع املسيحيني جلعلهم يشعرون 
حثتني و و  ، من املسيحيني  حبيث تكون أغلبيته العظمى البحث  . منع  من قبل مشرف من املركز يف امليدان ة كل فريق  متابعمت تكون كل فريق حبث من 

ي شكل من االشكال. نتهم    سوب حا وجها لوجه إلجناز االستمارة اليت مت تعبئتها على كافة املقابالتأجريت   على الباحثني منعا  اإلشارة لد
ستثناء        الضفة.مقابلة متت عن طريق اهلاتف وهي مع األشخاص الغزيني الذين يعيشون يف  15بلت خمصص هلذا الغرض 

  
  أهم الصفات الدميغرافية للعينة

لوم 19% م  د  ضفة  %88 التعل

الوروس %25  المنطقة   غزة  10% 

 %2 ماجست وا  5%
  ةغز ن من  و مواطن 

 سكنون  الضفة 
    

وج  65%  م

ة   الحالة االجتماع

 المحافظة   
وج  24% ت لحم  %42 غ م  ب
 رام هللا %24 أرمل  8%
 القدس %15 مطلق  2%

 غزة  12%   
ان العمل  عمل  مؤسسات السلطة  3%  جن  %5 م
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سة  7% ن لس  %1 عمل  مؤسسات ال  نا
حا  %1 القطاع الخاصعمل   29%  ار

6% 
ة   عمل  المؤسسات االهل

ة     او األجن
 

3% 
عمل  المؤسسات  

ة  ل ائ  سنة  29 -18 %19 اإل
ت  ة ر %25 العمر ب  17% 30-39 

عمل  9% وا   40 %64 ال   
    متقاعد  7%
 ا ملم  %3 طالب  5%

م   التعل

 

 ابتدا  6% 
 اعدادي  9% 
 ثانوي  33% 

  
اما يف احملافظات    الضفة. % من املقابالت مع غزيني يسكنون يف  2% ومت اجراء  10% يف حني بلغت يف القطاع  88بلغت نسبة العينة يف الضفة الغربية  

بلس وارحيا  ) % 5(مث جنني  ) %12(مث غزة  ) %15(مث القدس  ) %24(مث رام هللا  ) % 42(فكانت النسبة األكرب يف بيت حلم  لكل   )%1(  مث 
ث 50بلغت نسبة الذكور  منهما.   سنة  29اىل  18بني % واالعمار 64 فأكثر  40 من هم عمارأاما االعمار فقد بلغت نسبة  %. 50% واإل

والثانوية   ،%9واالعدادية  ،% 6 ةاالبتدائي املرحلة  ا و أ والذين  ، %3كانت نسبة غري املتعلمني   اكم  .%17 سنة 39اىل  30بني  % واالعمار19
  ، %24وغري املتزوجني  ، %65نسبة املتزوجني  ت%. كذلك بلغ 5 فأكثر واملاجستري  ،% 25 سوالبكالوريو  ،%19 مالدبلو  او أوالذين  ،33%

والعاملني يف   ،% 7والعاملني يف مؤسسات كنسية  ،% 3كما بلغت نسبة العاملني يف مؤسسات السلطة   %.2واملطلق او املنفصل  ،% 8واالرامل 
ت   ،% 3واملؤسسات اإلسرائيلية  ، %6 يف املؤسسات االهلية او األجنبية نيوالعامل ،%29القطاع اخلاص واالعمال احلرة  يف حني بلغت نسبة ر

     %.5% والطالب  7واملتقاعدين ، %9والذين ال يعملون    ،% 25البيوت 
حثة ( 17فريق البحث من  تكون حوثني: املبالباحثون وانطباعات  حث 15حث و حثتان  15) منهم ان حثه و   مسلمتان، وتوزعوا مسيحيني و

    .1يف الوسط  6ويف اجلنوب   6و الضفة يف مشال  3غزة وقطاع يف   2 التايل: على النحو 

  النتائج التفصيلية 

 الرغبة يف اهلجرة بني الفلسطينيني كافة:  )1
 اليت أجراها املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية خالل السنوات العشرين املاضية إىل أن نسبة الرغبة يف اهلجرة الدورية استطالعات الرأي  تشري

وما تبعه من  2007عام  بعد االنقسام الذي حصل يفيف فرتة ما  ،وخاصة يف قطاع غزةبني جممل اجلمهور الفلسطيين،  بشكل كبريقد تصاعدت 
املاضية بروز اختالفات  رالثالثة عشركة من وإىل القطاع وللحصار واإلغالق وتردي األوضاع االقتصادية. وقد شهدت السنوات تشديد للقيود على احل

ً 1كبرية يف الرغبة يف اهلجرة بني سكان قطاع غزة مقارنة بسكان الضفة الغربية. كما يشري الشكل رقم ( ه فإن هذه الفروقات اتسعت أحيا ) أد
ن االنقسام قد يصبح دائماً. ففي بشكل كبري ب سبب احلروب على القطاع وبسبب فشل جهود املصاحلة وتوصل العديد من سكان القطاع للقناعة 

وبعد تراجع التوقعات بتحسن األوضاع بعد احلرب على غزة وفشل حكومة الوفاق الفلسطينية يف توحيد مؤسسات السلطة يف الضفة  2015منتصف 
. كذلك، فإن فرض السلطة يف الضفة الغربيةفقط  %22% مقارنة مع 52بة الرغبة يف اهلجرة إىل نسب غري مسبوقة وصلت حىت والقطاع ارتفعت نس

 
شمال والوسط يف الضفة الغربية ارتياحهم من جتاوب الناس معهم، حيث كان الناس متعاونني ومتقبلني وكانت حاالت الرفض قليلة جدا لأبدى الباحثون يف فرق اجلنوب وا 1

ستثناء 2تجاوز تحبيث مل  ا السياسية. حاالت أبدت ختوفا لدى اإلجابة على سؤال حول  4او  3%. وبشكل عام مل يكن هناك ختوف من اإلجابة على األسئلة  اجتاها
% يف مناطق 20ت ولكن الوضع كان خمتلفا يف مناطق القدس حيث كان هناك حرص وختوف من قبل املبحوثني وكانت حاالت الرفض عالية يف بعض املناطق حيث جتاوز 

%، 7تازا يف كافة اجزائها، وكانت حاالت الرفض قليلة ومل تتجاوز والطور وبيت حنينا. اما املناطق األخرى يف القدس، مثل البلدة القدمية، فكان التجاوب مم امثل بيت صفاف
نة الباحثني. لكن يبون بشكل متكرر عن د لذات سأل ا م ال يستطيعون الباحثني أجابوا  ومل يكن هناك ختوف يذكر. أشار الباحثون امليدانيون إىل أنه يف مناطق القدس 

مل امليداين. أما يف قطاع غزة فأبدى الباحثون ارتياحهم من جتاوب الناس معهم حيث كانوا متعاونني ومتقبلني وكانت حاالت الرفض التصريح بذلك، وذلك وفق منهجيات الع
  %، وبشكل عام كان التخوف من اإلجابة على األسئلة قليل.10متوسطة حيث بلغت 
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ت  % 45حيث تراوحت يف ذلك العام بني  من القطاع ساهم أيضاً يف رفع نسبة الرغبة يف اهلجرة 2017من عام  ابتداءً على قطاع غزة  ماليةلعقو
  يف الضفة الغربية.فقط % 22يف ذلك الوقت % فيما بلغت 50إىل  2018 أيلول (سبتمرب) % بل وارتفعت يف47و

  
  2020-2002نسبة الرغبة يف اهلجرة بني كافة الفلسطينيني بني  ):1شكل رقم (

  

  

  

  

 

 ؟من هم املسيحيون الفلسطينيون )2
  ا من الكنائس. قالت نسبة من ا تنتمي للروم األرثوذكس وقالت نسبة 48سألنا عن االنتماء للطوائف املسيحية املختلفة وعن أماكن السكن وقر % أ

ا تنتمي لالتني، و38من  ن األرثوذكس و2% لإلجنيلية األسقفية أو اللوثرية، و4% للروم الكاثوليك، و6% أ ن الكاث1% للسر وليك. % للسر
ا تسكن بقرب كنيسة حبيث ميكنها املشي إليها فيما قالت نسبة من 61قالت نسبة من  % أنه توجد كنيسة يف منطقتها ولكنها حباجة 32% أ

ا تسكن يف منطقة66% فقط أنه ال توجد كنيسة يف منطقتهم. كذلك قالت نسبة تبلغ الثلثني (7لوصول إليها فيما قالت نسبة من للسيارة   %) أ
ا من املسيحيني فيما قالت نسبة  موعتني 24% أن معظم سكان منطقتهم من املسلمني وقالت نسبة من 11معظم سكا % أن اجلريان من ا

م قالت نسبة من  لت % أن العالقة عادية أو ممتازة فيما قا65لتساوي تقريباً. وعند السؤال عن تقييمهم للعالقة مع اجلريان املسلمني األقرب لبيو
ا متوسطة أو سيئة وقالت نسبة من 10نسبة من  م قالت 25% ا % أنه ال يوجد هلم جريان مسلمني. وعند سؤاهلم عن درجة تدين أو تشدد جريا
م معتدلون أو وسط فيما قالت نسبة من 64نسبة من  م متشددون، وقالت نسبة من 9% أ م منفتحون أو متحررون. وعند 20% فقط أ % أ
ا ال تتقبل ذلك مقابل نسبة من 14ن مدى تقبلهم لوجود جريان مسلمني هلم قالت نسبة من سؤاهلم ع ا% قالت 47% فقط أ تتقبل ذلك بشدة  إ

لنسبة لتقبل وجود جريان مسيحيني ولكن من طائفة أخرى، قالت نسبة من 39أو إىل حد ما، وقالت نسبة من  ملوضوع. أما  تم  ا ال  % 62% أ
ا تتقب ا ال تتقبل ذلك، وقالت نسبة من 2ل ذلك بشدة أو إىل حد ما، وقالت نسبة من أ ألمر.37% أ تم  ا ال    % أ
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    نيلفلسطينيللمسيحيني امواصفات خمتارة  ):2شكل رقم (

  
  

  ا تعرف نفسها أوال وقبل كل شيء كفلسطينية فيما قالت نسبة 61قالت نسبة لنسبة للهوية  بني املسيحيني. وعن مدى التدين اهلويةسـألنا عن % أ
ا مسيحية وقالت نسبة من 28من  ا تعرف نفسها  لنسبة للتدين فقالت 10% أ ا تعرف نفسها كعربية. أما  ا متدينة وقالت 36من % أ % أ

ا متدينة إىل حد ما، فيما قالت نسبة من 46نسبة من  ا غري 17% أ % من 37% فقط من املسيحيني و23متدينة. كانت نسبة من % أ
اية  ا متدينة 2018اجلمهور كافة قد ذكرت يف  ا غري متدينة. 8% من املسيحيني و27فيما قالت آنذاك نسبة من  ،أ % من اجلمهور كافة أ

ا تقرأ وتسمع لإلجنيل دائماً او يف معظم األوقات وقالت ن41كذلك، قالت نسبة من  ا تقوم حبضور قداس األحد دائماً أو يف 34سبة من % أ % أ
  معظم األوقات. 

 الفلسطينيني التدين بني املسيحيني و  اهلوية ):3شكل رقم (
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 أورثوذكس

بني  متزوج جغري متزو  اخرى التني 
18_29 

 سنة

-30بني 
 سنة  39

سنة  40
 وأكثر

الدخل 
يغطي  
نا احتياجات
 ونوفر

الدخل 
يغطي 
نا احتياجات
بدون 
ت   صعو

 الدخل  ال
يغطي 
نا احتياجات
ونواجه 
بعض 

 تالصعو

 الدخل ال 
يغطي 
نا احتياجات
ونواجه 
ت  صعو

 كبرية

ه، 4كما يظهر الشكل رقم ( لتابعني للطوائف املسيحية األخرى. كذلك ترتفع النسبة بني املتزوجني وكبار السن.  نسبةترتفع ) أد التدين بني الالتني مقارنة 
ا ترتفع بني األكثر دخالً  لدخل حيث أ م.  وتقل بنيوتشري النتائج إىل أن درجة التدين ترتبط أيضاً  ت يف تغطية احتياجا  األقل دخًال والذين يواجهون صعو

  حسب عوامل خمتارة بني املسيحيني ): نسبة التدين 4كل رقم (ش

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ا توافق على القول 81وسألنا عن دور الدين يف احلياة العامة. تقول نسبة من ة تصويت الناخبني يجيب على رجال الدين أن ال يؤثروا يف كيف إنه% أ
ن املمارسات الدينية هي ممارسات خاصة وجيب إبعادها عن احلياة 84 ن%. كذلك، تقول نسبة م16فيما عارض ذلك  ا توافق على القول  % أ

ن على رجال الدين أن يؤثروا على قرارات احلكومة فقالت نسبة من  د%. أما عن13االجتماعية والسياسية فيما عارض ذلك  السؤال عن القول 
ا توافق عل37 % من كافة اجلمهور قد قالت 73% من املسيحيني و75ا تعارض ذلك.  وكانت نسبة من % أ58وقالت نسبة من  ى ذلك% أ

اية عام  % من 38من املسيحيني و %73نه جيب على رجال الدين عدم التأثري على كيفية تصويت الناخبني، وقالت آنذاك نسبة من  2018يف 
 اجلمهور أن املمارسات الدينية هي ممارسات خاصة جيب إبعادها عن احلياة االجتماعية والسياسية. كافة 

  حول دور الدين يف احلياة العامة  مواقف): 5شكل رقم (
  

  
  

0.84

0.13

0.81

0.16

0.37

0.58

 اعارض أوافق اعارض أوافق اعارض أوافق

حلياة املمارسات الدينية هي ممارسات خاصة جيب ابعادها عن ا 
 االجتماعية والسياسية

روا يف أن ال يؤث) أئمة، خطباء، قساوسة(جيب على رجال الدين  
 كيفية تصويت الناخبني

ارات جيب أن يؤثر رجال الدين على قر . 3
 احلكومة
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0.36

0.24

0.41
0.45

0.37
0.32

0.40
0.47

34.0%

0.54

0.42

0.29 0.27
0.33

0.37

0.53
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0.20

0.30
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0.60

  :الفلسطينينياملسيحيني  بني  الرغبة يف اهلجرة   )3
  نسبة . ترتفعبذلك فكرتال  ا% أ64فيما تقول نسبة من خارج البالد فكر يف اهلجرة ت اأالفلسطينيني املسيحيني  من بني% 36تقول نسبة من 

ة للوضع الذي كان سائداً بني مس .%35% أما يف الضفة فتهبط إىل 48يف قطاع غزة لتصل إىل الرغبة يف اهلجرة  حيي فلسطني يهذه النتيجة مشا
اية عام  تعكس هذه النتيجة وجود رغبة أعلى يف . %35يف استطالع الباروميرت العريب آنذاك  هم يف اهلجرة بينالرغبة عندما بلغت نسبة  2018يف 

طاع غزة % يف ق28% (23 الفلسطيينكافة اجلمهور بني  الرغبة يف اهلجرة نسبة  حيث بلغت ،هاي فلسطني مقارنة مبسلميياهلجرة لدى مسيح
  .وذلك يف نفس الشهر الذي أجري فيه االستطالع بني املسيحيني )% يف الضفة الغربية19و

ب ومتوسطي ترتفع نسبة الرغبة يف اهلجرة بني متوسطي التدين وبني غري املتدينني، وبني الطوائف من غري الالتني، وبني غري املتزوجني، وبني الشبا
 العمر، وبني األقل دخًال.

  حسب عوامل خمتارةبني املسيحيني الفلسطينيني يف اهلجرة  ): الرغبة6رقم (شكل 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  م يريدون السفر إىل أمريكا الشمالية حيث اختارت نسبة من ممتقول النسبة األكرب ت املتحدة فيما اختارت نسبة 40ن يفكرون يف اهلجرة أ % الوال
ا ترغب يف اهلجرة هلا واختارت نسبة من 14الغربية يف املركز التايل حيث قالت نسبة من % كندا. وجاءت أورو 16من  % أورو الشرقية 7% أ

ا تريد اهلجرة لدول اخلليج أو دول عربية أخرى.6وقالت نسبة من   % أ

  اهلجرة:اقتصادية وراء الرغبة يف  أسباب   )4
 ) أن السبب هو البحث عن فرص للتعليم وتقول نسبة من 7%) أن سبب التفكري يف اهلجرة اقتصادي فيما تقول نسبة من 59تقول النسبة األعظم %

لوضع األمين وتقول نسبة متطابقة أن السبب سياسي% 7 فيما تقول نسبة % أن السبب هو الفساد، 4، وتقول نسبة من أيضاً أن السبب يتعلق 
اية عام     .% يف قطاع غزة72% أن السبب ديين. ترتفع نسبة اإلشارة لألسباب االقتصادية لتصل إىل 3من  أن نسبة  2018كنا قد وجد يف 

لتفكري يف اهلجرة. كذلك كان هذا هو الدافع الرئيسي ل%) كانت قد ذكرت أيضاً أن هذا هو السبب األبرز 59( متطابقة من الفلسطينيني املسيحيني
 % أن السبب هو الوضع االقتصادي.57تفكري يف اهلجرة بني كافة اجلمهور الفلسطيين يف تلك الفرتة حيث قالت آنذاك نسبة من لل

  أنه جيد أو 42نسبة من  تقولنه سيء أو سيء جداً فيما اليوم وضعها االقتصادي تصف من املسيحيني % 58نسبة من جيدر اإلشارة إىل أن %
من  لجمهور الفلسطيين ككل، حيث قالتن الوضع االقتصادي لأفضل بكثري ملمسيحيني االقتصادي لوضع الأن هذه النسب إىل تشري جيد جداً. 

لنسبة للدخل، حيث تقول نسبة من    % فقط أن وضعها االقتصادي جيد أو جيد جداً.24نسبة من بينه  من املسيحيني % فقط 46كذلك احلال 
م أن دخل األسرة ال يغطي نفقا ت يف تغطية مصروفا م يواجهون صعو اية 42وكانت هذه النسبة قد بلغت  ؛ت االحتياجات وأ  2018% يف 
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لكن عند السؤال عن تصورات اجلمهور املسيحي لألوضاع االقتصادية خالل السنوات القليلة املقبلة،  آنذاك. بني اجلمهور الفلسطيين% 54مقارنة ب 
ا ستكون كما هي اآلن 27ا ستكون أفضل وقالت نسبة من % فقط قالت 10فإن نسبة من  ا ستكون 55قالت نسبة من فيما % أ % أ

لوضع هي هذه الضئيلة جدا أسوء. من املفيد اإلشارة إىل نسبة التفاؤل  اجلمهور الفلسطيين عامة حيث  بني االقتصاديأقل قليًال من نسبة التفاؤل 
اية 22 بلغت هذه النسبة  % أنه سيكون أسوء.44قالت نسبة من  فيما 2018% يف 

  ها من النواحي االقتصادية فيما  إنمن بني املسيحيني تقول % 47نسبة من جيدر اإلشارة إىل أن ا 27نسبة من  تقولالكنيسة مقصرة جتاه رعا % أ
ا غري مقصرة.23نسبة من  تقولمقصرة إىل حد ما، و  %) أن التحدي األهم 47يف هذا االستطالع (من املسيحيني وذكرت النسبة األعظم  % أ

% أنه 8% أنه الفساد املايل واإلداري، وقالت نسبة من 22الذي يواجه فلسطني يف هذه املرحلة هو الوضع االقتصادي، فيما قالت نسبة من 
 االستقرار واألمن الداخلي.

 هلجرة:ا  ور االحتالل اإلسرائيلي يف الدفع حنود )5
 ) ألمن والسالمة الشخصية بني املسيحيني الفلسطينية قالت الغالبية العظمى متوفر فيما  ه%) أن70عمل االستطالع على قياس درجة اإلحساس 

ألمن والسالمة الشخصية قد بلغت يف تلك الفرتة  % أنه غري متوفر.30قالت نسبة من  أما بني اجلمهور الفلسطيين ككل فإن نسبة اإلحساس 
ألمن يف الضفة الغربية أعلى من النسبة بني كافة سكان 74% يف الضفة الغربية و58 % يف قطاع غزة، وهذا يعين أن درجة إحساس املسيحيني 

لبحث عن الضفة.  من تلك املصادر القادمة من االحتالل. قالت  ابتداءً مصادر التهديد والقلق لدى املسيحيني الفلسطينيني  قمنا يف هذا السياق 
% 17قالت نسبة من % أن سلطات االحتالل قد صادرت أرضها؛ و 14وقالت نسبة من  % أن سلطات االحتالل قد هدمت بيتها؛3نسبة من 

ر اجليش اإلسرائيلي جتاهها ا تعرضت إلطالق  ا 6وقالت نسبة من  ؛% أن عليها عبور احلواجز العسكرية اإلسرائيلية42وقالت نسبة من  ؛أ % أ
لقرب من مستوطنات إسرائيلية28وقالت نسبة من  ؛قد منعت من السفر ا تسكن     .(مما يزيد من إمكانية وقوع كافة هذه التهديدات) % أ

ا قلقة من اعتداءات املستوطنني ومن حرمان إسرائيل هلا من حقوقها املدنية ومن قيام إسرائيل بطرد 84-% 83كذلك، قالت نسبة ترتاوح بني  % أ
م وأراضيهم وقالت نسبة من  ا قلقة من استمرار االحتالل وقالت نسبة من 73السكان الفلسطينيني من بيو ا قلقة من قيام إسر 67% أ ائيل % أ

ن هدف إسرائيل هو طرد املسيح62ولعل األكثر قلقا هو اعتقاد أغلبية كبرية تبلغ  بضم مناطق فلسطينية.  الفلسطينيني من وطنهم. نيي% 
ثريات7شكل رقم (   على املسيحيني الفلسطينيني  خمتارة لواقع االحتالل اإلسرائيلي ): 

  
 

ه، فإن نسبة 8كما يظهر الشكل رقم ( ألمن ترتفع بني املتدينني وبني الالتني وغري املتزوجني وبني الشباب وذوي الدخل املرتفع.) أد   اإلحساس 

  

 

0.70

0.30

0.03

0.97

0.06

0.94

0.14

0.86

0.28

0.72

0.42

0.57

0.83

0.16

0.73

0.25

 ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ر غري متوف متوفر 

تسكن قرب  مصادرة أراضي منع السفر هدم بيوت  
 مستوطنات

 استمرار االحتالل ننياعتداءات املستوط عبور حواجز

المن  وفا أو هل ُتسبب أي من األمور التالية خت تعرضت أو واجهت أنت أو عائلتك الذين يسكنون يف نفس املنزل  الشعور 
 قلقا شخصيا لك أو لعائلتك
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  توفر األمن حسب عوامل خمتارة ): 8شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

ن االحتالل يهدف لطرد املسيحيني من البالد ترتفع بني متوسطي التدين وبني الروم 9كما يظهر الشكل رقم ( ه فإن نسبة الشعور  وبني  األرثوذكس) أد
 املتزوجني وبني األكرب سناً وبني األقل دخالً.

  خمتارة حسب عوامل "يريد طرد من هنا"الشعور أن االحتالل اإلسرائيلي  ):9شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

 لهجرة:ل  دور األوضاع الداخلية يف الدفع حنو )6
  قلقة من وجود اجلرمية والسرقة يف املناطق الفلسطينية،  ا% أ87% و80سألنا كذلك، عن مصادر التهديد والقلق الداخلية. قالت نسبة ترتاوح بني

ت وسيادة القانون، ومن الفساد  ا قلقة من وجود مجاعات دينية سلفية وقالت 77يف السلطة الفلسطينية. وقالت نسبة تبلغ ومن غياب احلر % أ
ا قلقة من وجود تنظيمات 69نسبة من  ا قلقة من كون القانون األساسي الفلسطيين مسلحة مثل محاس، وقالت نسبة  فلسطينية% أ تبلغ الثلثني أ

وحزب يشري إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي للتشريع، ومن وجود اإلسالم السياسي الذي متثله مجاعات مثل محاس واجلهاد اإلسالمي 
تمع الفلسطيين  .التحرير ومن احملافظني واملتدينني يف ا

0.70
0.76

0.69
0.60 0.65

0.74 0.76 0.78
0.68

0.77
0.69 0.68

0.79
0.70 0.70

0.57
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0.62 0.59
0.65

0.57
0.64

0.58 0.62 0.5862.0% 0.59 0.57
0.63
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  لقلق من أمور داخلية خمتارةا ):10شكل رقم (
  

  
  

، وبني الطوائف من غري كما تظهر األشكال الثالثة التالية، فإن نسبة اخلوف والقلق من مكانة الشريعة اإلسالمية يف القانون األساسي ترتفع بني متوسطي التدين
وبني املتزوجني وبني األقل دخالً.  األرثوذكسمجاعات سلفية بني الروم  دوالقلق من وجو الالتني، وبني الشباب ومتوسطي العمر، وبني األقل دخًال. ويرتفع اخلوف 

  وترتفع نسبة اخلوف والقلق من اجلرمية والسرقة بني الطوائف من غري الالتني وبني املتزوجني ومتوسطي العمر. 

اخلوف والقلق من أن القانون األساسي الفلسطيين يشري إىل ): 11شكل رقم (
  مبادئ الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي للتشريع حسب عوامل خمتارة ان 

اخلوف والقلق من وجود مجاعات دينية سلفية حسب عوامل ): 12شكل رقم (
  خمتارة 

   

  
  
  
  

0.87

0.12

0.82

0.15

0.80

0.17

0.77

0.21

0.69

0.29

0.67

0.31

0.66
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0.65

0.33
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 ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم 

يف  اجلرمية والسرقة
 ينيةاملناطق الفلسط

ت  غياب احلر
 وسيادة القانون يف
مناطق السلطة 

 الفلسطينية

لطة الفساد يف الس 
 الفلسطينية

وجود مجاعات 
 دينية سلفية

وجود تنظيمات 
حة فلسطينية مسل
 مثل محاس

أن القانون 
األساسي 
ري الفلسطيين يش

إىل ان  مبادئ 
ية الشريعة اإلسالم

 هي مصدر رئيسي
 للتشريع

 اإلسالم السياسي
عات كما متثله جممو 

د، مثل محاس، اجلها
 أو حزب التحرير

تمع الفلس طيين ا
 يناحملافظ أو املتد
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 اخلوف والقلق من اجلرمية والسرقة حسب عوامل خمتارة ): 13شكل رقم (

 

  تمع الفلسطيين فإن الغالبية العظمى تقول أن ذلك مل حيدث. تقول نسبة ترتاوح بني % 81وعند السؤال عن التعرض فعالً ملضايقات من بقية ا
م مسيحيني وال ملض89و ا مل تتعرض ملضايقات من اجلريان املسلمني، وال ملضايقات من اجلريان املسيحيني وال ملضايقات أو سخرية لكو ايقات % أ

م الدينية وال ملضايقات او سخرية  نتهم. يف املقابل تقول نسبة ترتاوح من أو سخرية من معتقدا ا 18% و10من أوالدهم يف املدرسة بسبب د % أ
ا% تقول 27لكن امللفت أن نسبة تبلغ  .قد تعرضت لواحدة أو أكثر من تلك املضايقات لفاظ عنصرية أو تكفري  إ ية مثل قد تعرضت لشتائم 

ا مل تتعرض لذلك. 73صلييب أو كافر أو غريها فيما تقول نسبة من  ا% تقول 43من ذلك، أن أقلية كبرية جداً تبلغ  واألسوأ% أ تشعر أن معظم  إ
ا ال تشعر بذلك.54املسلمني الفلسطينيني ال يرغبون يف وجودهم يف هذا الوطن فيما تقول نسبة من   % أ

 

  جمتمعية ملضايقات  همودرجة تعرضاملسيحيني ختوفات  ):14شكل رقم (
  

  
  

0.10

0.89
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ن التعرض ملضايقات م 
 جريانك املسلمني

مضايقات من جريانك 
 املسيحيني

مضايقات أو سخرية 
 لكونك مسيحي

 مضايقات أو سخرية من
 أوالدك يف املدرسة من
زمالئهم أو مدرسيهم 

نتهم  بسبب د

مضايقات أو سخرية  
 يةمن معتقداتك املسيح

لفاظ عنص رية أو شتائم 
يب أو تكفريية مثل صلي
 كافر وغريها

معظم املسلمني ال  
 نايرغبون يف وجود ه

0.87 0.88
0.86

0.87
0.89

0.83

0.90

0.84

88.3%
0.87

0.90

0.86 0.87 0.86
0.87 0.87

0.78
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
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0.92

 متدين إىل  متدين  جمموع 
 حٍد ما

روم    غري متدين 
 أورثوذكس

 29_18بني  متزوج غري متزوج اخرى التني 
 سنة

 39-30بني 
 سنة 

سنة  40
 وأكثر

  الدخل يغطي
ا احتياجاتن
 ونوفر

 الدخل يغطي
ا احتياجاتن
بدون 

ت   صعو

الدخل  ال 
يغطي 
ا احتياجاتن

 ونواجه بعض
ت  الصعو
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لفاظ عنصرية أو تكفريية تزداد بني غري املتدينني وبني الطوائف من غري الروم ان التالي  ن يظهر الشكالكما  م يتعرضون لشتائم  ، فإن نسبة الذين يقولون 
ن معظم املسلمني ال يرغبون يف وجودهم هنا فرتتفع بني متوسو  األرثوذكس طي التدين وبني الالتني، ومن غري املتزوجني، وبني األقل دخالً. أما نسبة الذين يشعرون 

 غري املتزوجني وبني الشباب، وبني األقل دخًال. 
  
لفاظ عنصرية أو تكفريية مثل صلييب أو كافر  ): تعرض15شكل رقم ( لشتائم 

  وغريها حسب عوامل خمتارة 
حسب  "معظم املسلمني ال يرغبون يف وجود هنا"الشعور أن ): 16شكل رقم (

  عوامل خمتارة 

     

  
  ا مقبولة ا حرية متوسطة 27عالية جداً فيما قالت نسبة من  وأوعند السؤال عن احلرية الدينية للمسيحيني يف فلسطني، فإن النصف أجابوا  % أ

ا منخفضة أو ضئيلة جداً. 11وقالت نسبة من  ابت وعند السؤال عما إذا كان املشارك يف االستطالع قد عاىن من التمييز بسبب الدين أج% أ
لنفي تمع وقالت نسبة من 85قالت نسبة من  :األغلبية  ا ال تعاين من التمييز عند التعامل مع الناس وا ا ال تعاين من التمييز عند 62% أ % أ

ا ال تعاين 59البحث عن عمل، وقالت نسبة من  % 13تراوحت بني عند طلب خدمة من مؤسسات السلطة يف املقابل قالت نسبة من التمييز % أ
ا تعاين من التمييز يف واحدة وأكثر من هذه احلاالت.24و  % أ
  

  املتاحة هلم  احلرية الدينيةحول درجة و  ضدهم حول التمييزبني املسيحيني  ): اعتقادات17شكل رقم (
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   لرغم من م % يقولون 70 أن كذلك، فإنه  تمع الفلسطيين فإن   إ ندماج كامل يف ا ذا االندماج. وتقول 30كمسيحيني يشعرون  % ال يشعرون 

%) أنه ال يوجد متييز. كذلك 44أن هناك متييز ضد املسيحيني املتقدمني للوظيفة يف املؤسسات اخلاصة فيما تقول نسبة متطابقة ( %44نسبة من 
ا تشعر بوجود كرا29تقول أقلية من  ا ال تشعر بذلك. وتقول نسبة من 68هية جتاهها من املواطنني املسلمني فيما تقول األغلبية (% أ % 23%) أ

ع املسيحيني ( مل يدعهم %) أن أحداً 77أن أحدا من معارفها املسلمني قد دعاها يوماً للدخول يف الدين اإلسالمي فيما تقول أكثر من ثالثة أر
م قد قاموا هم بدعوة معارفهم املسلمني للدخول يف الدين املسيحي فيما تقول نسبة من 8 لذلك. يف املقابل تقول نسبة من % من املسيحيني أ

ا مل تقم بذلك. لكن أغلبية كبرية تبلغ 92 ا% تقول 70% أ املسيحيني سوف يذهبون للنار فيما قالت  إنقد مسعت يوماً مسلماً فلسطينياً يقول  إ
ا مل29نسبة من  م  قلو سأهلم صدي إن% من مسيحيني فلسطني يقولون 92بذلك. رغم ذلك، فإن  عتسم %أ نتهم املسيحية فإ مسلم عن د

م الدينية فيما قالت نسبة ال تتجاوز  م يستطيعون أن يصفوا هلم معتقدا ا ال تستطيع الق6يشعرون أ  يام بذلك.% أ
 

تمع مقارنة مع وجود ختوفات ):18شكل رقم (   اعتقادات حول التمييز واحلرية الدينية و  نيسيحيبني امل درجة االندماج يف ا

  

تمع الفلسطيين ترتفع بني املتدينني والالتني 19كما يظهر الشكل رقم ( الندماج الكامل يف ا ه، فإن نسبة الشعور  واملتزوجني واألكرب سناً وذوي الدخل ) أد
  األكثر ارتفاعاً.

تمع الفلسطيين حسب عوامل خمتارة): 19شكل رقم ( ندماج كامل يف ا  الشعور كمسيحي 
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تمع )7  :رؤية اجلمهور املسيحي للسلطة وا
 ا تثق قليالً  :ملؤسسات العامة للسلطة الفلسطينية تهسألنا اجلمهور املسيحي عن ثق حلكومة الفلسطينية وتقول تقول نسبة تبلغ الثلثني أ أو ال تثق 

ا. كذلك تبلغ نسبة الثقة يف القضاء واحملاكم فقط % 16نسبة من  ا تثق  تمع املدين الفلسطيين 22%، ويف الشرطة 16أ %. أما الثقة مبنظمات ا
سية العليا لشؤون الكنائس 39ويف القادة من رجال الدين املسيحيني  ،%29فتبلغ  اية عام  %.31%، ويف اللجنة الر  2018وكان استطالعنا يف 

حلكومة قد بلغت آنذاك  حملاكم فبلغت آنذاك 33% بني املسيحيني و22قد أشار إىل أن نسبة الثقة  لنسبة للثقة  % بني اجلمهور كافة. أما 
لشرطة آنذاك 41بني املسيحيني و 26% % بني اجلمهور كافة، وبلغت الثقة 52% بني املسيحيني و44% بني اجلمهور كافة. وبلغت الثقة 

تمع املدين آنذاك  ملؤسسات العامة  تشري هذه النتائج بوضوح % بني اجلمهور كافة.42% بني املسيحيني و37مبنظمات ا إىل أن ثقة املسيحيني 
ا وأن هذه الثقة  تقل بشكل ه، كبري عن نسبة ثقة غري املسيحيني   .ريف حالة تراجع ظاههي بدون شك ، كما يشري اجلدول أد

 
  ): الثقة مبؤسسات فلسطينية خمتارة 20شكل رقم (

  
  

  ا غري راضي47سألنا كذلك عن الرضى عن أداء احلكومة الفلسطينية، تقول نسبة من % أن رضاها متوسط، وتقول نسبة 28وتقول نسبة من  ة% أ
رخيها منخفضة جداً حيث ال تزيد عن فقط % 12من  نة املسيحية و ا راضية. كذلك، فإن نسبة الرضا عن تعامل نظام التعليم الفلسطيين مع الد أ
ا غري راضية.76% وتقول نسبة من 16 اية عام  % أ إىل أن نسبة الرضا عن أداء احلكومة قد بلغت آنذاك  قد أشار 2018وكان استطالعنا يف 
 % بني اجلمهور كافة.   19% بني املسيحيني و22

  أن من السهل احلصول على شهادات أو 92، تقول الغالبية العظمى (ةالفلسطينيسألنا عن سهولة وصعوبة احلصول على خدمات من السلطة (%
% فقط أن من السهل 42السهل احلصول على مساعدة من الشرطة عند احلاجة، وتقول نسبة % أن من 62جواز سفر أو هوية، وتقول نسبة من 

% أنه مل يطلب منهم أو من أحد معارفهم احلصول على موافقة أو شهادة حسن سلوك من 58احلصول على رخصة بناء. وكذلك، تقول أغلبية من 
اية عام  قد طلب منهم ذلك. إنه% تقول 37، لكن نسبة من األجهزة األمنية للحصول على خدمات مثل جواز السفر أو اهلوية وكان استطالعنا يف 

% بني املسيحيني 82الشهادات وجواز السفر واهلوية قد بلغت قد أشار إىل أن نسبة املعتقدين أن من السهل احلصول على خدمات  2018
لنسبة لسهولة احلصول على مساعدة من الشرطة بني اجلمهور كافة %63املسيحيني و% بني 60% بني اجلمهور كافة، وبلغت هذه النسبة 82و ، و

% من 35% بني اجلمهور كافة. وقالت آنذاك نسبة من 38% بني املسيحيني و36لسهولة احلصول على رخصة بناء بلغت هذه النسبة آنذاك 
تشري هذه النتائج لتحسن يف تقدير اجلمهور  افقة أو شهادة حسن سلوك.% بني اجلمهور كافة أنه قد طلب منهم احلصول على مو 31املسيحيني و

لوضع قبل ما يزيد عن السنة بقليل.  الفلسطيين املسيحي لسهولة احلصول على خدمات السلطة مقارنة 
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  صعوبة أو سهولة احلصول على اخلدمات العامة ): 21شكل رقم (

  
  

  أن الفساد موجود بنسبة كبرية 52سألنا اجلمهور املسيحي عن اعتقاده بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية. تقول نسبة من %
ال % أنه 70% أنه موجود بنسبة قليلة أو غري موجود. كذلك، تقول نسبة من 8% أنه موجود بنسبة متوسطة وتقول نسبة من 30وتقول نسبة من 

ً 24وتقول نسبة من  ،صول على وظيفة بدون واسطةاحل نميك وكان % فقط أن الواسطة غري موجودة. 3وتقول نسبة من  ،% أن هذا صحيح أحيا
اية عام  % بني اجلمهور كافة. 48بني املسيحيني و %50قد أشار إىل أن نسبة االعتقاد بوجود الفساد بكثرة قد بلغت  2018استطالعنا يف 
 % من اجلمهور كافة أن الواسطة منتشرة بشكل كبري.58% من املسيحيني و64وقالت آنذاك نسبة من 

  لسياسة والعمل العام. تقول نسبة من لسياسة وتقول نسبة من 26سألنا اجلمهور عن مدى اهتمامه  ا مهتمة  ا مهتمة قليالً أو74% فقط أ  % أ
دي أو منظمة وتقول نسبة من قالت إ% فقط 31غري مهتمة. كذلك، فإن نسبة من  ا ال تنتمي لواحدة منها. مع 69ا تنتمي جلمعية أو  % أ

ت احمللية األخرية اليت جرت يف منطقتها وتقول نسبة من 61ذلك، تقول نسبة من  ا قد شاركت يف االنتخا ا مل تشارك.38% أ وكانت نسبة  % أ
لسياسة قد بلغت بني املسيحيني  اية 31االهتمام   % بني كافة اجلمهور. 35مقارنة بـ  2018% يف 

  أن الدميقراطية هي أفضل من أي نظام آخر 73التأييد لألحزاب املختلفة. تقول الغالبية العظمى ( وعن الفلسطيينسألنا عن النظام السياسي (%
ً أن تكون حكومة 14للحكم فيما تقول نسبة من  ا غري معنية بنظام احلكم.10غري دميقراطية هي األفضل وتقول نسبة % أنه ميكن احيا كان   % أ

اية  % بني اجلمهور كافة يعتقدون أن الدميقراطية أفضل من أي نظام حكم 50% من املسيحيني مقارنة بـ 74أن  قد أشار إىل 2018استطالعنا يف 
ا سيئة فيما تقول نسبة من  إنه% تقول 51وعند تقييم الدميقراطية يف النظام السياسي الفلسطيين فإن نسبة من  آخر.  % 31ال يوجد دميقراطية أو أ

ا دميقراطية متوسطة وتقو  % 14% من املسيحيني و16وكانت نسبة من ، أن النظام السياسي الفلسطيين هو نظام دميقراطي فقط %11ل نسبة من أ
اية  ييد أن النظام السياسي الفلسطيين دميقراطي.  2018من اجلمهور كافة قد قالت يف  ألحزاب الفلسطينية املختلفة قالت ل هاوعند السؤال عن 

ً من األحزاب القائمة فيما قالت نسبة من 54النسبة األكرب ( ا ال تؤيد أ ا تؤي15%) أ ا تؤيد اجلبهة 6د حركة فتح، وقالت نسبة من % أ % أ
ا مستقلة وطنية. 13% محاس وقالت نسبة من 1% اجلبهة الدميقراطية و2% حزب الشعب، 3الشعبية و  % أ

 ،تمع الفلسطيين املسلم للمجتمع املسيحي، هل يراه حمافظاً على العادات والتقاليد حثاً  سألنا اجلمهور املسيحي عن تقديره لرؤية ا عن أم منفتحاً 
ألخالق والدين: قالت نسبة تزيد عن الثلث (التقدم ألخالق 35، أم قليل االلتزام  تمع الفلسطيين املسلم يراهم جمتمعاً قليل االلتزام  %) أن ا

تمعاً حمافظاً على العادات والتقاليد، % أنه يراهم جم22% أنه يراهم جمتمعاً منفتحاً يبحث عن التقدم، وتقول نسبة من 30والدين، وتقول نسبة من 
تمعهم املسيحي الذين ه10وتقول نسبة من  تمع، أي فيهم اجليد والسيء. أما عند السؤال عن تقدير املسيحيني أنفسهم   م% أنه يراهم مثل بقية ا

% أنه منفتح ويبحث عن التقدم وتقول 29ول نسبة من جزء منه، فيقول نصف املسيحيني أن جمتمعهم مييل للمحافظة على العادات والتقاليد فيما تق
ألخالق والدين وتقول نسبة من 9نسبة ال تتجاوز  تمع الفلسطيين.12% أنه قليل االلتزام   % أنه فيه اجليد والسيء مثل بقية ا

  لناس: قالت نسبة من %) تقول أنه جيب 88، لكن الغالبية العظمى (% فقط أن ميكن الثقة يف أغلبية الناس12سـألنا اجلمهور املسيحي عن الثقة 
اية عام  نه ينبغي أخذ احليطة واحلذر قد بلغت  2018أخذ احليطة واحلذر يف التعامل مع الناس. وكان استطالعنا يف  قد أشار إىل أن نسبة االعتقاد 
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املنظمات اخلريية  أن% ال يوافقون على 43% توافق و52% بني اجلمهور كافة.  رغم ذلك، فإن أغلبية من 85بني املسيحيني الفلسطينيني و 95%
 واالجتماعية املسيحية تبذل كل ما يف وسعها للمساعدة على توفري اخلدمات الضرورية ملواطين فلسطني املسيحيني.

 

 :وعملية السالمالفلسطينيون  املسيحيون   )8
 ) حل الدولة الواحدة %) أن احلل األفضل لتحقيق السالم هو 61سألنا اجلمهور الفلسطيين املسيحي عن موقفه من عملية السالم: قالت األغلبية

ا 8واإلسرائيليني فيما قالت نسبة من قيام دولة واحدة حبقوق وواجبات متساوية للفلسطينيني % أن احلل األفضل هو 53(حيث قالت نسبة من % أ
ا تفضل حل الدولتني. من املفيد 31. يف املقابل، قالت نسبة من )تؤيد حل الدولة الواحدة حبيث يكونوا مثل فلسطيين الداخل اليوم % فقط أ

ييد حل الدولة الواحدة بني كافة اجلمهور الفلسطيين مل تتجاوز  أي يف  الفرتة،يف استطالع املركز الذي أُجري يف هذه  %37اإلشارة هنا إىل أن نسبة 
ييد حل الدولتني 2020شباط (فرباير)   %. 39، على عينة فلسطينية متثيلية فيما بلغت نسبة 

 ) للمسيحيني يف فلسطني، فإن حوايل النصف ً اروا حل %) اخت49كذلك، جيدر اإلشارة إىل أنه عند سؤال اجلمهور املسيحي عن احلل األكثر أما
% أن كونفدرالية مع األردن هي احلل 18%) فقط أنه حل الدولتني، وقالت نسبة من 25الدولة الواحدة ذات املساواة فيما قالت نسبة تبلغ الربع (

ً. كذلك، جيدر اإلشارة إىل أن نسبة تقرتب من الثلثني ( ن حل الدولتني مل يعد حالً عملياً بسبب ال63األكثر أما توسع االستيطاين يف %) تعتقد 
 % أن هذا احلل ال يزال عملياً.29األراضي الفلسطينية احملتلة فيما تقول نسبة من 

  مواقف من حلول سياسية للصراع مع إسرائيل ): 22شكل رقم (

  

ييد حل الدولة الواحدة ترتفع بني الطوائف من غري الروم 23كما يظهر الشكل رقم ( ه، فإن نسبة  وبني غري املتزوجني وبني الشباب وبني األقل  األرثوذكس) أد
   دخالً.

  ييد حل الدولة الواحدة حسب عوامل خمتارة ): 23شكل رقم (
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 لهجرة:ل  عوامل خارجية )9
  أن هؤالء األقارب ميكن أن يساعدوهم 46للخارج وتقول نسبة من  ا%) أن هلم أقارب قد هاجرو 77فلسطني (تقول الغالبية العظمى من مسيحي %

م لن يساعدوهم. كذلك، تقول نسبة من 37لو قرروا اهلجرة فيما تقول نسبة من  م يعتقدون أن قوانني اهلجرة 47% أ اليت يرغبون يف دول ل% أ
% تقول إن اهلجرة من 80% أنه ليس من السهل على املسيحيني اهلجرة. بل إن نسبة من 43 فيما تقول نسبة من اهلجرة إليها متيز لصاحل املسيحيني

 % فقط أن اهلجرة سهلة.12فلسطني صعبة فيما تقول نسبة من 

 الدفع حنو اهلجرة، قالت ودورها يف ،ظهور القاعدة وداعشكمن عدم استقرار وتطرف   ،كذلك، عند السؤال عن التطورات السياسية يف دول اجلوار 
هلجرة.  اهع% قالت أن هذه التطورات تدف36للهجرة، لكن نسبة من  اال يدفعهذلك % أن 63نسبة من   فعًال للتفكري 

 عالج ظاهرة اهلجرة بني الفلسطينيني املسيحيني: )10
 ) الهتمام الالزم من قبل املعنيني من صناع القرار الفلسطينيني فيما تقول %) أن ظاهرة هجرة املسيحيني الفلسطينيني ال حتاط 48تقول النسبة األكرب

الهتمام فعًال وتقول نسبة من 18نسبة من  عند السؤال عن اهتمام  .% أن هناك اهتمام نوعاً ما من صانع القرار27% فقط أن الظاهرة حتظى 
ا تلعب دو 22ال حماربة ظاهرة اهلجرة فيما تقول نسبة من تلعب دوراً فعاالً يف جم ة% أن الكنيس40، تقول نسبة من الكنيسة ما وتقول نوعا اً ر % أ

ا ال حتارب اهلجرة.36نسبة من   % أ

  أنه ميكن توفري فرص عمل للمسيحيني، وقالت نسبة 52عند السؤال عما ميكن للسلطة الفلسطينية عمله للحد من ظاهرة اهلجرة، قالت األغلبية %
لتساوي، وقالت نسبة من % أن عليها فر 22من  تمع،  قيم الدميقراطية% أن عليها ترسيخ 10ض النظام والقانون على اجلميع  يف السياسة وا

% أن عليها ضمان القدرة على ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيني بدون قيود. أما عن دور الكنيسة يف احلد من الظاهرة فقالت 6وقالت نسبة من 
% أن عليها 9% أن عليها توفري املسكن هلم، وقالت نسبة من 22%) أن عليها توفري فرص عمل للمسيحيني، وقالت نسبة من 56األغلبية أيضاً (

 % أن عليها العمل على ضمان القدرة على ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيني بدون قيود.2تقدمي املساعدات املالية، وقالت نسبة من 

  ا تريد البقاء للتأكيد على الصمود الفلسطيين فيما تقول نسبة من 43يفكرون يف اهلجرة تقول نسبة من من بني الذين ال ا ال تستطيع 39% أ % أ
ا ال تستطيع ترك عملها. من املفيد اإلشارة هنا إىل أن 8االبتعاد عن األهل واألصدقاء، وتقول نسبة من  % أن وضعها االقتصادي مستقر أو أ

م مل يهاجر للخارج خالل العام املاضي فيما قالت نسبة من 88لعظمى (الغالبية ا  % أن أحداً منهم قد هاجر.12%) تقول أن أحداً من أقار
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 بني املسيحيني الفلسطينيني حول اهلجرةنتائج استطالع الرأي 
ين (يناير)   27  2020شباط (فرباير)    23-كانون 

موع     ا
 Q1    يف الوقت احلايل؟  غزة) \منطقة سكنك (ضفة  كيف تقيم الوضع االقتصادي العام يف   

 %2.2  . جيد جدا 1

 %39.9 . جيد2

 %39.2 . سيء4

 %18.5 . سيء جدا5

 %2. . ال رأي / ال أعرف98

 Q2  غزة) خالل السنوات القليلة القادمة  \برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي منطقة سكنك (ضفة
  سنوات) مقارنة مع الوضع احلايل؟  3-5(

 %1.0  . أفضل بكثري 1 

 %9.2 . أفضل بقليل2

 %27.0 . بنفس الوضع احلايل 3

 %27.2 . أسوأ بقليل 4

 %27.6 . أسوأ بكثري 5

 %7.7 (الباحث: ال تقرأ). . ال أعرف 6

 %3. . رفض اإلجابة (الباحث: ال تقرأ). 7

 Q3  ما هو التحدي األهم الذي يواجه فلسطني يف هذه املرحلة؟  
 %47.1  . الوضع االقتصادي (الفقر، البطالة، وارتفاع األسعار) 1 

 %21.8 . الفساد املايل واالداري 2

 %7. . الدميقراطية 3

 %8.3 .االستقرار واألمن الداخلي6

 %3.9 . التدخل اخلارجي 7

 %1.2 .التطرف الديين 8

 %9. . حماربة اإلرهاب11

 %6. . اخلدمات العامة [الباحث: إذا مت طرح السؤال، أو الصحة، أو التعليم، 12

 %2.4 . األمان13

 %6.7 . قضا سياسية / حزبية 14

 %5.1 التحديد) :______.أخرى (الرجاء 15

 %1.3 . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ). 16

 Q4  هلجرة من بلدك؟ هلجرة من بلدهم والعيش يف بلد آخر. هل فكرت يوماً    بعض األشخاص يفكرون 

 %35.5  . نعم 1 

 %64.0 . ال2

 %4. . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ). 4
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 %1. تقرأ). . رفض اإلجابة (الباحث: ال 5

 Q5  يريد األشخاص اهلجرة ألسباب خمتلفة. ملاذا فّكرت يف اهلجرة؟   

 %58.6  . ألسباب اقتصاديّة [للباحث: إذا سئلت: التضخم والبطالة] 1 

 %7.4 . ألسباب سياسّية 2

 %2.9 . ألسباب دينّية 3

 %7.1 . ألسباب أمنّية 4

 %6.6 . فرص الّتعليم 5

لعائلة . 6  %4.1 االلتحاق 

 %4.4 . الفساد 7

 %8.5 . ألسباب أخرى___________8

 %3. . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ). 9

 Q6  اجر؟   إىل أين تفّكر او فكرت أن 

 %3.3  . دول اخلليج1 

 %2.9 . دول عربية أخرى2

 %1.6 . تركيا 3

ت املتحدة 4  %39.5 . الوال

 %15.7 . كندا 5

 %6.7 . أورو الشرقية 6

 %13.9 . أورو الغربية 7

 %12.3 . أخرى8

 %4.1 . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ). 9

 Q7  هل اهلجرة إىل خارج البالد صعبة أم سهلة وملاذا؟  

 %79.7  صعبة . 1 

 %12.4 سهلة 2.

 %8.0 . الراي/ال اعرف3

 Q8  ؟ هل لديك أقارب مهاجرون  

 %76.9  . نعم 1 

 %23.1 ال 2. 

 Q9  هل يساعدونك لو احتجت للهجرة؟  

 %45.7 نعم.  1 

 %36.5 ال .2

 %17.9 . الراي/ال اعرف3

  Q10   ا متيز هل أسهل للمسيحيني أن يهاجرو بسبب قوانني اهلجرة يف الدول اليت يهاجرون إليها ؟ مثال أل
  لصاحل املسيحيني. 

 

 %46.6 نعم.  1 

 %43.2 ال .2

 %10.2 . الراي/ال اعرف3
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  Q11   هناك من يظن أن املسيحيني سيختفون يف املستقبل من فلسطني ؟ هل تشارك أم ال تشارك هذا
  التخوف؟ 

 

 %24.3 نعم خالل عشر سنوات  .1 

 %25.2 نعم خالل عشرون سنة  .2

 %48.4 ال أشارك هذا التخوف  .3

 %2.1 ال رأي/ ال أعرف .4

 Q13   الهتمام الالزم من قبل املعنيني من برأيك، هل ظاهرة اهلجرة بني املسيحيني الفلسطينيني حتاط 
  أصحاب صناع القرار الفلسطينيني؟

 %18.1  نعم  .1 

 %26.8 نوعاً ما  .2

 %47.5 ال .3

 %7.5 ال رأي/ ال أعرف .4

  Q14   برأيك هل تلعب الكنيسة دوراً فعال يف جمال حماربة ظاهرة اهلجرة ؟  
 

 

 %40.2 نعم  .1 

 %22.0 نوعاً ما  .2

 %35.6 ال .3

 %2.2 ال رأي/ ال أعرف .4

 Q15   ما هو اهم شيء ميكن أن تفعله الكنيسة للحد من ظاهرة اهلجرة ؟  

 %56.0  توفري فرص عمل للمسيحيني  .1 

 %21.7 توفري السكن  .2

 %2.3 ضمان القدرة على ممارسة الشعائر الدينية للمسيحني بدون مضايقات  .3

 %8.8 تقدمي مساعدات مالية  .4

 %8.6 غري ذلك .5

 %2.6 ال رأي/ ال أعرف .6

 Q16  أن تفعله السلطة الفلسطينية للحد من هذه الظاهرة ؟   شيء ميكنما هو اهم  

 %51.6  توفري فرص عمل للمسيحيني  .1 

لتساوي .2  %21.5 فرض النظام والقانون على اجلميع بقوة و

 %6.4 ضمان القدرة على ممارسة الشعائر الدينية للمسيحني بدون مضايقات  .3

تمع الفلسطيين  .4  %9.6 ترسيخ الدميقراطية يف السياسة وا

 %6.6 غري ذلك .5

 %4.4 ال رأي/ ال أعرف .6

 Q17   هل ما حيدث بدول اجلوار من عدم استقرار وتطرف مثل ظهور القاعدة وداعش وغريها يثري لديك
هلجرة؟    الرغبة 

 %36.3  نعم  .1 

 %62.9 ال .2

 %8. ال اعرف\ال راي . 3
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 Q18  (إخرت السبب األهم) هلجرة؟   إن كنت ال تفكر يف اهلجرة، ما الذي يدفعك لعدم التفكري 

 %6.1  وضعي االقتصادي مستقر  .1 

 %39.4 ال أستطيع االبتعاد عن األهل واألصدقاء .2

 %2.2 ال أستطيع ترك عملي .3

 %42.8 تواجدي لتأكيد الصمود الفلسطيين. 4

 %7. ال أستطيع املغادرة ألسباب أمنية  .5

 %4.8 أخرى .6

 %3.6 ال رأي/ ال أعرف .7

 Q19  يف العام املاضي هل هاجر أحد أقاربك إىل اخلارج؟  

 %11.9  نعم  .1 

 %87.6 ال .2

 %5. ال اعرف\ال راي . 3

 Q20  برأيك، ما هو احلل األفضل لتحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ؟  

 %31.1  1967حل الدولتني، فلسطني وإسرائيل على أساس حدود  .1 

 %52.6 دولة واحدة، حبقوق وواجبات متساوية للفلسطينيني واإلسرائيليني ال  .2

 %7.5 دولة واحدة، كما هي حال فلسطينيي الداخل اليوم  .3

 %2.7 حل آخر .4

 %6.0 ال رأي/ ال أعرف .5

 Q20_1  حال عمليا  يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد
بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكنًا اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء  

  املستوطنات عند التوصل التفاق. ما هو رأيك انت؟ 
 

 %63.0  حل الدولتني مل يعد حال عمليا  .1 

 %28.7 حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم .2

 %8.3 ال رأي/ ال أعرف .3

 Q21  ن األمن والسالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين؟ م    هل تشعر هذه األ

 %2.6  . متوفرين بشكل كامل1 

 %67.4 . متوفرين2

 %25.7 . غري متوفرين3

 %4.0 . غري متوفرين على اإلطالق 4

 %3. أعرف (الباحث: ال تقرأ). . ال 5

   Q22   هل تعرضت أو واجهت أنت أو عائلتك الذين يسكنون يف نفس املنزل أي من اإلجراءات أو السلوك
 االحتاليل اإلسرائيلي التايل ؟  

Q22-1 هدم بيوت  
 

 %2.9  نعم . 1 

 %97.0 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

 Q22-2  مصادرة أراضي  
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 %13.8  نعم . 1 

 %86.1 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

 Q22-3  منع السفر  

 %5.7  نعم . 1 

 %93.9 ال .2

 %4. ال اعرف\ال راي . 3

 Q22-4  عبور حواجز  

 %42.4  نعم . 1 

 %57.4 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 Q22-5ر جتاهكم   عنف وإطالق 

 %17.1  نعم . 1 

 %82.8 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

 Q22-6تسكن قرب مستوطنات  

 %28.0  نعم . 1 

 %71.9 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

  Q23  هل ُتسبب أي من األمور التالية ختوفا أو قلقا شخصيا لك أو لعائلتك؟ 
Q23-1 الفساد يف السلطة الفلسطينية  

 

 %79.6  نعم . 1 

 %16.9 ال .2

 %3.5 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-2 ت وسيادة القانون يف مناطق السلطة الفلسطينية   غياب احلر

 %81.7  نعم . 1 

 %14.8 ال .2

 %3.5 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-3 تمع الفلسطيين احملافظ أو املتدين   ا

 %64.9  نعم . 1 

 %33.2 ال .2

 %1.9 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-4اإلسالم السياسي كما متثله جمموعات مثل محاس، اجلهاد، أو حزب التحرير  

 %66.3  نعم . 1 

 %31.6 ال .2

 %2.1 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-5 اجلرمية والسرقة يف املناطق الفلسطينية  

 %86.7  نعم . 1 
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 %12.1 ال .2

 %1.1 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-6 فلسطينية مسلحة مثل محاس وجود تنظيمات  

 %68.6  نعم . 1 

 %29.5 ال .2

 %2.0 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-7 وجود مجاعات دينية سلفية  

 %76.8  نعم . 1 

 %20.8 ال .2

 %2.4 ال اعرف\ال راي . 3

 Q23-8 الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي للتشريع  أن القانون األساسي الفلسطيين يشري إىل ان  مبادئ  

 %66.8  نعم . 1 

 %31.0 ال .2

 %2.3 ال اعرف\ال راي . 3

 Q24   هل ُتسبب أي من السياسات أو اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية التالية ختوفا أو قلقا شخصيا لك أو
 لعائلتك؟  

 
Q24-1  ضم مناطق فلسطينية إلسرائيل  

 %67.0  نعم . 1 

 %31.6 ال .2

 %1.4 ال اعرف\ال راي . 3

 Q24-2استمرار االحتالل  

 %73.1  نعم . 1 

 %25.3 ال .2

 %1.6 ال اعرف\ال راي . 3

 Q24-3طرد إسرائيل للسكان الفلسطينيني  

 %84.0  نعم . 1 

 %15.1 ال .2

 %9. ال اعرف\ال راي . 3

 Q24-4حرمان إسرائيل لك من احلقوق املدنية  

 %83.2  نعم . 1 

 %16.1 ال .2

 %7. ال اعرف\ال راي . 3

 Q24-5اعتداءات املستوطنني  

 %83.0  نعم . 1 

 %16.1 ال .2

 %9. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25   قل لنا هل تعرضت أنت أو أفراد من عائلتك الذين يسكنون يف نفس املنزل يف حياتك اليومية خالل
 السنة املاضية إىل:   
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 Q25-1 مضايقات من جريانك املسلمني  

 %9.7  نعم . 1 

 %88.6 ال .2

 %1.7 ال اعرف\ال راي . 3

 Q25-2 مضايقات من جريانك املسيحيني  

 %12.3  نعم . 1 

 %87.5 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25-3 مضايقات أو سخرية لكونك مسيحي  

 %15.0  نعم . 1 

 %84.7 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25-4 مضايقات أو سخرية  من معتقداتك املسيحية  

 %18.4  نعم . 1 

 %81.4 ال .2

 %3. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25-5 نتهم   مضايقات أو سخرية من أوالدك يف املدرسة من زمالئهم أو مدرسيهم بسبب د

 %10.7  نعم . 1 

 %84.6 ال .2

 %4.7 ال اعرف\ال راي . 3

 Q25-6 لفاظ عنصرية أو تكفريية مثل صلييب أو كافر وغريها   شتائم 

 %26.6  نعم . 1 

 %73.2 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

  Q25a :قل لنا هل توافق أم ال توافق على العبارات التالية 
  

 Q25a-1شعر أن معظم املسلمني ال يرغبون يف وجود هناأ  
 

 

 %42.6  نعم . 1 

 %54.4 ال .2

 %2.9 ال اعرف\ال راي . 3

 Q25a-2 اشعر أن االحتالل اإلسرائيلي يريد طرد من هنا  

 %61.5 نعم . 1 

 %35.1 ال .2

 %3.4 ال اعرف\ال راي . 3

 Q25a-3  تمع الفلسطيين ندماج كامل يف ا   أشعر كمسيحي 

 %69.7 نعم . 1 
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 %29.4 ال .2

 %9. ال اعرف\ال راي . 3

  Q25a-4 املؤسسات اخلاصة يوجد متييز ضد املسيحيني املتقدمني للوظيفة يف  

 %43.5 نعم . 1 

 %43.8 ال .2

 %12.7 ال اعرف\ال راي . 3

  Q25a-5 السلطة يوجد متييز إجيايب لصاحل املسيحيني يف مؤسسات  

 %29.3 نعم . 1 

 %52.4 ال .2

 %18.3 ال اعرف\ال راي . 3

  Q25a-6أشعر بوجود كراهية جتاهي من املواطنني املسلمني  

 %29.4 نعم . 1 

 %67.6 ال .2

 %3.0 ال اعرف\ال راي . 3

 Q25b  هل دعاك أحد من معارفك املسلمني الفلسطينيني يوماً للدخول يف الدين اإلسالمي؟  

 %23.0  نعم . 1 

 %76.8 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25b-1وهل دعوت أنت أحد معارفك املسلمني للدخول يف الدين املسيحي  

 %7.9  نعم . 1 

 %92.0 ال .2

 %1. ال اعرف\ال راي . 3

 Q25c  هل مسعت يوماً مسلمًا فلسطينياً يقول أن املسيحيني سيذهبون إىل النار؟  

 %69.8  نعم . 1 

 %28.9 ال .2

 %1.3 ال اعرف\ال راي . 3

  Q25dنتك، هل تشعر أنك تستطيع أن تصف له معتقداتك      الدينية؟   لو سألك صديق مسلم عن د

 %92.2  نعم . 1 

 %6.3 ال .2

 %1.5 ال اعرف\راي ال . 3

 Q25d1  :نود أن نسألك عن رؤيتك للمجتمع الفلسطيين املسيحي من حولك هل تراه مييل  

 %49.7  للمحافظة على العادات والتقاليد  .1 

 %28.9 لالنفتاح والبحث عن التقدم .2

ألخالق والدين  .3  %8.7 لقلة االلتزام 

تمع الفلسطيين .4  %12.2 (ال تقرأ)  فيهم اجليد والسيء، مثل بقية ا

 %6. ال رأي/ ال أعرف .5
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 Q25e   مما يلي ً متمع الفلسطيين املسلم للمسيحيني الفلسطينيني وبيئتهم االجتماعية؟ أ وماذا عن رؤية ا
  هو األقرب ملوقف معظم املسلمني هل يرون املسيحيني الفلسطينيني  مييلون: 

 

 %21.6 للمحافظة على العادات والتقاليد  .1 

 %30.0 لالنفتاح والبحث عن التقدم .2

ألخالق والدين  .3  %35.3 لقلة االلتزام 

تمع الفلسطيين .4  %9.5 (ال تقرأ)  فيهم اجليد والسيء، مثل بقية ا

 %3.7 ال رأي/ ال أعرف .5

 Q26 خذ احليطة واحلذر يف التعامل مع  بشكل عام، هل ميكن الثقة يف أغلبية الناس  يف فلسطني أم انه جيب أن 
  الناس؟

 %11.8  . ميكن الثقة يف أغلبية الناس 1 

خذ احلذر واحليطة يف التعامل مع الناس 2  %88.0 . جيب أن 

 %2. ال اعرف\)ال راي 3

 Q27  .سوف أقوم بتسمية جمموعة من املؤسسات. وأود أن ختربين إىل أي درجة تثق يف كل مؤسسة 
Q27-1 ( جملس الوزراء) احلكومة  

ا إىل درجة كبرية . 1   %1.4  أثق 

ا . 2  %14.3 أثق 

ا قليالً  .3  %28.7 أثق 

ا على اإلطالق .4  %38.7 ال أثق 

 %17.0 ال أعرف .5

 Q27-2 (احملاكم) القضاء  

ا إىل درجة كبرية . 1   %1.8 أثق 

ا . 2  %14.8 أثق 

ا قليالً  .3  %28.7 أثق 

ا على اإلطالق .4  %40.4 ال أثق 

 %14.3 ال أعرف .5

 Q27-42 (الشرطة) األمن العام  

ا إىل درجة كبرية . 1   %1.9 أثق 

ا . 2  %20.1 أثق 

ا قليالً  .3  %29.2 أثق 

ا على اإلطالق .4  %37.1 ال أثق 

 %11.6 ال أعرف .5

 Q27-7  ّتمع املدين   منّظمات ا

ا إىل درجة كبرية . 1   %2.5 أثق 

ا . 2  %26.4 أثق 

ا قليالً  .3  %29.9 أثق 

ا على اإلطالق .4  %26.0 ال أثق 

 %15.3 ال أعرف .5
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 Q27-13القادة من رجال الدين املسيحيني  

ا إىل درجة كبرية . 1   %7.2 أثق 

ا . 2  %32.0 أثق 

ا قليالً  .3  %28.7 أثق 

ا على اإلطالق .4  %29.4 ال أثق 

 %2.7 ال أعرف .5

 Q27-77 سية العليا ملتابعة شؤون الكنائس   يف فلسطني اللجنة الر

ا إىل درجة  . 1   %5.0 كبرية أثق 

ا . 2  %26.3 أثق 

ا قليالً  .3  %21.4 أثق 

ا على اإلطالق .4  %27.0 ال أثق 

 %20.3 ال أعرف .5

 Q28_513    يعين أنك غري  0لقياس مدى رضاك عن أداء احلكومة، حبيث  10-0على فرض وجود مقياس من
  تعىن أنك راٍض جدًا عن أدائها. إىل 10راٍض على اإلطالق عن أدائها، و

 0  .2% 

1 15.8% 

2 7.1% 

3 10.0% 

4 14.0% 

5 19.9% 

6 7.8% 

7 6.8% 

8 4.0% 

9 .6% 

10 .8% 

 %6. غري معين/ غري مهتم (ال تقرأ) . 11

 %11.8 . ال أعرف (ال تقرأ)12

 %6. . رفض اإلجابة (الباحث: ال تقرأ) 13

  Q29تعامل نظام التعليم يف السلطة الفلسطينية  مثل، مناهج تعليم التاريخ وغريها،    عن   ىل اي درجة انت راضٍ إ
نة املسيحية والفرتة املسيحية اليت سبقت اإلسالم يف فلسطني وإنصافها لذلك التاريخ ؟  ريخ نشأة الد   مع 

 

 %6.  راٍض جدا  .1 

 %15.0 راض .2

 %44.5 غري راض .3

 %31.5 غري راض على اإلطالق  .4

 %8.4 ال أعرف .5

 Q31_205؟ بناء على جتربتك، ما مدى سهولة او صعوبة احلصول على اخلدمات التالية...  
1- Q31_205 (شهادة ميالد، جواز سفر، هوية أحوال مدنية)  شخصية 
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 %22.3  سهل جدا. 1 

 %69.2 سهل. 2

 %6.8 صعب. 3

 %8. صعب جدا. 4

 %4. مل أحاول (ال تقرأ) .5

 %4. ال أعرف .6

  Q31_205-4 مساعدة من الشرطة عند احلاجة لذلك  

 %3.6 سهل جدا. 1 

 %58.7 سهل. 2

 %20.0 صعب. 3

 %4.4 صعب جدا. 4

 %11.6 مل أحاول (ال تقرأ) .5

 %1.8 ال أعرف .6

  Q31_205 -7 احلصول على رخصة بناء  

 %2.1 سهل جدا. 1 

 %39.3 سهل. 2

 %20.9 صعب. 3

 %24.3 صعب جدا. 4

 %10.4 مل أحاول (ال تقرأ) .5

 %3.0 ال أعرف .6

 Q32  حد معارفك احلصول على موافقة أو شهادة حسن  أحد أقاربك أو أهل طلب منك شخصيا أو من
سلوك من أجهزة أمنية كشرط للحصول على جواز السفر أو بطاقة اهلوية أو أية وثيقة أو تصريح من مؤسسات  

  يف املنطقة اليت تسكن فيها؟     السلطة 
 

 %36.8 نعم  .1 

 %58.4 ال .2

 %4.8 ال اعرف\ال راي . 3

 Q33 تبذل املنظمات اخلريية واالجتماعية املسيحية كل ما يف وسعها  العبارة  هذه  على  توافق  درجة  أيّ  ىل إ :
  للمساعدة على توفري اخلدمات الضرورية ملواطين فلسطني املسيحيني؟  

 

 %5.0  . أوافق جداً 1 

 %46.5 . أوافق2

 %32.9 . ال أوافق3

 %10.4 . ال أوافق على اإلطالق4

 %5.2 (الباحث: ال تقرأ) . ال أعرف 5

  Q34  ؟   غزة) \ منطقة سكنك (ضفة يف  السلطة ىل أي درجة تعتقد بوجود الفساد يف مؤسسات وأجهزة  إ 
 

 %52.3  إىل درجة كبرية . 1 

 %30.2 إىل درجة متوسطة. 2

 %6.2 إىل درجة قليلة. 3
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 %2.1 ال يوجد فساد على اإلطالق. 4

 %8.0 تقرأ). . ال أعرف (الباحث: ال 5

 %1.2 . رفض اإلجابة (الباحث: ال تقرأ). 6

 Q35    م بدون واسطة، بينما يقول آخرون يقول بعض الناس أنه ال ميكن احلصول على وظيفة أو عمل هذه األ
أن الوظائف تعطى للمؤهلني فقط. من خالل جتربة (جتارب) أنت تعرف عنها بشكل شخصي حصلت مؤخرًا،  

  حيدث . الواسطة  احلصول على العمل من خالل    أن  برأيك
 %70.0  . بشكل كبري 1 

2 . ً  %23.5 أحيا

 %2.7 .على اإلطالق 3

 %3.8 (ال تقرأ) ال توجد جتربة أعرف عنها / ال أعرف عن أي أمثلة معنية  4.

 Q36   دي؟     هل أنت عضو يف أية مجعية أو منظمة أو 
ت  للباحث: إذا سئلت، مثل  [ ضية وترفيهية، مجعيات ثقافية، رابطات أو نقا تعاونيات اإلسكان، أو مجعيات حملية، مجعيات دينية، نوادي ر

ت     منظمات أخرى تطوعية".]   واملدرسني،  املشاريع، مجعيات األهايلمهنية، مجعيات أو منظمات أصحاب    املزارعني، رابطاتعمالية، نقا

 %31.2  . نعم 1 

 %68.6 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 Q37 ملال جلمعّية خرييّة أو للمحتاجني؟    خالل أشهر السنة عامة، هل تتربّع 
 

 

 %52.0  . نعم 1 

 %37.6 ال .2

 %10.4 ال اعرف\ال راي . 3

  Q38 لسياسة؟     بصفة عامة، ما مدى اهتمامك 
 

 

 %7.6  . مهتم جدًا. 1 

 %17.9 . مهتم. 2

 %21.0 مهتم قليال . 3

 %52.7 . غري مهتم. 4

 %8. . ال أعرف (ال تقرأ)5

   Q39  ؟  لك أي من األحزاب القائمة هي األقرب  
 

 

 %3.4  . حزب الشعب1 

 %6.4 . اجلبهة الشعبية 2

 %15.3 . فتح3

 %1.1 .  محاس4

 %1.6 . اجلبهة الدميوقراطية 5

 %0.0 . فدا7

 %4. الوطنية . املبادرة 8

 %12.9 . مستقل وطين 10

سة سالم فياض11  %0.0 . الطريق الثالث بر
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 %53.5 . ال احد مما سبق12

 %5.4 . غري ذلك13

  Q40 النتخاب ت حمّلّية   /هل قمت    الّتصويت خالل آخر انتخا

 %61.3  . نعم 1 

 %38.4 ال .2

 %2. ال اعرف\ال راي . 3

 q41  العبارات الثالث التالية أقرب إىل رأيك؟ [اقرأ العبارات. جيب اختيار خيار واحد فقط.]أي من     
 %9.7  لنسبة لشخٍص مثلي، ال يهّمين شكل النظام الذي حيكم البلد . 1 

 %13.9 يف بعض الظروف، ميكن حلكومة غري دميقراطية أن تكون األفضل.. 2

 %73.4 آخر للحكمالدميقراطية أفضل من أي نظام . 3

 %3.0 . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ) 4

 Q42    ال يوجد دميقراطية على اإلطالق  ه  أن  عيني   0حبيث    10  -  0على افرتاض وجود مقياس للدميوقراطية من
  ؟  دولة دميقراطية فلسطني بلد دميقراطي إىل ابعد احلدود. برأيك إىل أية درجة تعترب أن  ه أن تعين  10بينما 

 0 .2% 

1 14.6% 

2 6.5% 

3 12.8% 

4 16.5% 

5 20.9% 

6 10.4% 

7 7.0% 

8 3.1% 

9 .4% 

10 .7% 

 %6. . غري معين/ غري مهتم (ال تقرأ) 11

 %6.2 . ال أعرف (ال تقرأ)12

 %1. . رفض اإلجابة (الباحث: ال تقرأ) 13

 Q44  نك شخص   …بشكل عام، هل تصف نفسك 

 %36.4  . متدين 1 

 %46.0 . متدين إىل حٍد ما 2

 %17.3 . غري متدين 3

 %4. . ال أعرف (الباحث: ال تقرأ) 4

 Q45   ؟ بِ  م تقوم او ال تقو هل 
5-b حضور القّداس يوم األحد 

 

 %33.9  معظم األوقات . دائما او 1 

 %35.7 بعض األوقات  2

دراً او أبداً او ال أقوم3  . 30.5% 

  6-b االستماع أو قراءة اإلجنيل  
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 %40.9 . دائما او معظم األوقات 1 

 %37.3 بعض األوقات  2

دراً او أبداً او ال أقوم3  . 21.8% 

 Q47 ألي من الطوائف التالية تنتمي؟  

 %48.0  .  روم أورثوذكس1 

 %38.2 . التني2

 %5.9 . روم كاثوليك3

 %3.5 . اجنيليه اسقوفية او لوثرية او بروتستانت 4

ن كاثوليك5  %9. . سر

ن اورثوذكس6  %1.7 . سر

 %2. . أرمن كاثوليك 7

 %3. . أرمن اورثوذكس8

 %1.3 (حدد ______). غري ذلك 9

 Q48   قرأ العبارة اإىل أي مدى توافق أو تعارض كل من العبارات التالية؟  
Q48-1  جيب على رجال الدين (أئمة، خطباء، قساوسة) أن ال يؤثروا يف كيفية تصويت الناخبني  

 %26.0  أوافق بشدة . 1 

 %54.9 أوافق. 2

 %13.2 أعارض . 3

 %2.8 أعارض بشدة. . 4

 %3.0 ال أعرف (ال تقرأ).  5

 Q48-2  (أئمة، خطباء، قساوسة) على قرارات احلكومة  جيب أن يؤثر رجال الدين  
 %5.0 أوافق بشدة . 1 

 %32.3 أوافق. 2

 %38.8 أعارض . 3

 %19.3 أعارض بشدة. . 4

 %4.5 .  ال أعرف (ال تقرأ)5

  Q48-4  عن احلياة االجتماعية والسياسية  ابعادهااملمارسات الدينية هي ممارسات خاصة جيب  

 %37.4 أوافق بشدة . 1 

 %46.6 أوافق. 2

 %9.7 أعارض . 3

 %3.3 أعارض بشدة. . 4

 %3.0 .  ال أعرف (ال تقرأ)5

 Q49 ؟هل جريانكم القريبني منكم معظمهم    
 %65.6  مسيحيني  .1 

 %10.5 مسلمني .2

 %23.6 نفس العدد تقريبا  .3

 %2. آخرون/ال أعرف .4

 Q50 ؟هل توجد كنيسة قريبة من بيتكم حبيث ميكنكم املشي إليها أم أنت حباجة لسيارة للوصول هلا    
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 %60.8  توجد كنيسة أمشي هلا  .1 

 %31.7 توجد كنيسة يف املنطقة لكنها حباجة لسيارة .2

 %7.4 ال توجد كنيسة يف منطقتنا  .3

 %1. ال راي/ ال أعرف. 4

 Q51  ... ؟كيف تعرف نفسك أوال وقبل كل شيء؟ هل أنت    

 %29.2  مسيحي  . 1 

 %60.3 فلسطيين .2

 %9.3 عريب؟ .3

 %4. ال راي/ ال أعرف .4

 %7. أخرى .5

 Q52 ؟هل تعاين من التمييز بسبب الدين  
- Q521 عند البحث عن عمل  

 %24.0 نعم  .1 

 %61.9 ال .2

 %14.1 ال اعرف\ال راي . 3

  عند طلب خدمة من مؤسسات السلطة 

 %20.4  نعم  .1 

 %59.0 ال .2

 %20.6 ال اعرف\ال راي . 3

تمع مثًال يف     السوق، املطعم الشارععند التعامل مع الناس وا

 %13.3  نعم  .1 

 %85.1 ال .2

 %1.6 ال اعرف\ال راي . 3

 Q53  ؟ كيف تقيم العالقة مع اجلريان املسلمني األقرب لبيتكم    
 

 %1.4 سيئة . 1 

 %8.2 وسط .2

 %44.0 عادية  .3

 %20.7 ممتازة. 4

 %1.2 ال رأي/ ال أعرف .5

 %24.6 ال يوجد لدينا جريان مسلمني .6

   Q46_1 يف أن يكون أفرادها جريا لك؟  تقبلك لكل فئة من الفئات التالية أرجو إخباري مبدى  
 %4.3  ال اتقبل بشدة . 1 

 %9.3 ال اتقبل . 2

 %38.9 ال أهتم . 3

 %27.7 اتقبل اىل حد ما. 4
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 %19.7 اتقبل بشدة . 5

 %1. تقرأ). ال أعرف (ال 6

  Q46_4b  .أفراد من طائفة مسيحية أخرى  
 %7.  ال اتقبل بشدة . 1 

 %8. ال اتقبل . 2

 %36.7 ال أهتم . 3

 %19.2 اتقبل اىل حد ما. 4

 %42.3 اتقبل بشدة . 5

 %2. . ال أعرف (ال تقرأ)6

  Q54   ؟هل اجلريان املسلمني القريبني من بيتكم متشددين أم معتدلني أم منفتحني    
 

 %8.9  متشددين .1 

 %64.3 معتدلني أو سط .2

 %20.3 منفتحني أو متحررين .3

 %6.5 ال رأي/ ال أعرف .4

 Q55    من بني احللول التالية، حل الدولتني، حل الدولة الواحدة ذات املساواة الكاملة بني الفلسطينيني
ً للمسيحيني يف فلسطني ؟  واإلسرائيليني    اليهود، أم كونفدرالية مع األردن، أيها بنظرك األكثر أما

 

 %25.3 حل الدولتني  .1 

 %49.3 حل الدولة الواحدة ذات املساواة الكاملة بني الفلسطينيني واليهو  .2

 %17.7 كونفدرالية مع األردن  .3

 %1.0 أخرى (حدد........) . 4

 %6.6 ال رأي/ ال أعرف .5

 Q57  ها من النواحي االقتصادية     ؟ برأيك، هل الكنيسة مقصرة جتاه رعا
 

 %47.2  نعم  .1 

 %26.5 نوعاً ما  .2

 %22.7 ال .3

 %3.6 ال رأي/ ال أعرف .4

 Q58_512    تعين حرية الدين عالية جداً،    10تعين عدم وجود حرية مطلقًا و   0حبيث    10إىل    0سلم من  على
 كيف تقيم احلرية الدينية للمسيحيني يف فلسطني؟ 

 

 0  .0% 

1 3.7% 

2 2.7% 

3 4.7% 

4 10.3% 

5 18.3% 

6 8.7% 

7 12.6% 
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8 14.9% 

9 10.5% 

10 12.4% 

 %2. . غري معين/ غري مهتم (ال تقرأ) 11

 %9. ال أعرف (ال تقرأ). 12

 %1. . رفض اإلجابة (الباحث: ال تقرأ) 13


