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 (7نتائج استطالع الرأي العام رقم )

 
 لسياسي، خارطة الطريق،رئيس الوزراء، اإلصالح ا

 احلرب يف العراق، شعبية الرئيس والتعاطف السياسي
 

 2003نيسان )أبريل(  3-7
 

-3( الذي أجراه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف الفًتة ما بني 7ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )
: رئيي  اليوزرا ا االحيالح السياسييا ةارلية الطرييبا ا يرب . تناول االستطالع مواضيي 2003نيسان )ابريل(  7

( بخصييا   ييا تييًتاوح  أ مييارىم مييا بييني 1315يف العييرا ا بييعبية الييرئي  والتعييالي السياسييي. بليي    ييم العينيية )
موقعاً سكنياً.  تصل  120( يف قطاع غزة وذلك يف 494( يف الضفة الغربيةا و )821 اما فما فو ا منها ) 18

 %.  3طأ إىل نسبة اخل
 

 النتائج الرئيسية لالستطالع:
تشيين نتييائج االسييتطالع إىل أنييو و لييرغم مييا ا ييرب يف العييرا  فيي ن ا مهييور الفلسييطيين ةيييل للتفيياؤل  يياه إمكانييية 
العيوةة لعمليية السيالم. هذ ىيذا التفيياؤل نتي ية لتعييني أبيو مييازن رئيسياً لليوزرا ا وىيو  تعيييني بيوز  لي   ييي  أغلبييية 
فلسطينية واضحة. كما يعك  موقي األغلبية املؤي  لوقي للعني ما كال ا انبني. ويف الوقت ذاتوا ف ن ا مهيور 
الفلسطيين يتخوف ما نتائج ا رب يف العرا   ل  مستقبل العملية السلمية وال يب ي ثقية كبينة يف قي رة أبيو ميازن 

السياسية. وم  أن نصي ا مهور الفلسيطيين ييريف يف   ل  ضبط األوضاع األمنية أو  ىت  ل  إجرا  االحال ات
تعيني أبو مازن تراجعاً يف سلطة وحال يات ايسر  رفاتا ف ن نسبة التأييي  لعرفيات بقييت بي ون تغيين كميا كانيت 

 قبل مخسة أبهر.  
 

 ( تعيني رئيس الوزراء: 1
   ا نسعبة % فيمعا تعارهع 64أتييد واسع  خلطعوة اسعتحداث بنرعي رئعيس للعوزراء يرعل إ

28.% 

   فيمعععا تبلععع  61أتييعععد لالعععل لتعيعععني  معععوم زبعععاس )أبعععو بعععازن( رئيسعععا  للعععوزراء يرعععل إ %
 %. 32ادلعارهة للتعيني 

  تععريف يف تعيععني أبععو بععازن تراكعععا  يف ب انععة وسععلطة  سععر زرفععات، ل عع  نسععبة 50نسععبة %
 % ال تريف ذلك.43

   إلكعععراء إصعععالاات سياسعععية % تؤيعععد العععدزوات الداخليعععة واخلاركيعععة 86أغلبيعععة كبععع ة بععع
% فقع  تؤيعد ترييع  الن عام السياسعي وكعلع  44فلسطينية واسععة وكرريعة، ل ع  نسعبة بع  

 بردلانيا  ت ون السلطة في  بيد رئيس الوزراء وي ون بنري رئيس الدولة فخر  .
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لطة % تؤييييي  اسيييييتح اث منصييييء رئيييييي  للييييوزرا  يف السييييي64تظهيييير نتيييييائج االسييييتطالع أن أغلبيييييية فلسييييطينية ميييييا 
% 61%. لكييا التأيييي  ألز مييازن كييرئي  للييوزرا  يهييبط قلييياًل ليصييل إىل 28الفلسييطينية فيمييا تعييارن ذلييك نسييبة 

%( مقابييييل الضييييفة الغربييييية 64%.  يييييزةاة التأيييييي  لتعيييييني أبييييو مييييازن يف قطيييياع غييييزة )32فيمييييا ترتفيييي  املعارضيييية إىل 
%( مقابيييل  لييية بيييهاةة 67األمييييني ) %(ا بيييني53%( مقابيييل األحيييغر سيييناً )68%(ا بيييني األكييي  سيييناً )59)

%(ا وبيييني مؤيييي ي 50%( مقابيييل الطيييالب ) 68%(  واملتقا ييي يا  )71%(ا بيييني امليييزار ني )52البكيييالوريوس )
 %(.56%( مقابل مؤي ي  ركة  اس )71 ركة فتح )

رائيل و % أبن  كومية يرأسيها أبيو ميازن سيتكون قياةرة  لي  العيوةة للمفاوضيات مي  إسي70فيما تعتق  أغلبيية ميا 
% فقيط تعتقي  أنيو سييكون 39% تعتقي  أايا سيتكون قياةرة  لي  لسيني الوضي  االقتصياةيا في ن نسيبة 50نسبة 

% تعتقي  أنيو 53قاةراً  ل  السيطرة  ل  الوض  األمين و ل  فرن وقي اللال  النار  ل  كافة الفصائل ونسيبة 
أن  كومة كهذه سيتكون قياةرة  لي  إجيرا  % فقط تعتق  43لا يكون قاةراً  ل   مل ذلك. كذلكا ف ن نسبة 

% تعتق  أاا ستكون قياةرة  لي  راربية الفسياة. ميا ا ي ير التيذكن أبنيو  ليرغم ميا 44إحال ات سياسية ونسبة 
أن تعيني أبو مازن مل ب ث تغيناً  ل  توقعات الفلسطينيني  اه إمكانية  صول توقي للعني و وةة للمفاوضات 

% يف استطالع املركز السابب يف نوفم  املاضي(ا 16% مقارنة م  18توق   صول ذلك ) يث بقيت نسبة ما 
ف ن تغناً ق   صل يف التوقعات  ول فرص استمرار العمليات املسلحة و  م العوةة للمفاوضات. فقي  أههير ىيذا 

ملسيييلحة و ييي م % يف نيييوفم  املاضيييي( يتوقعيييون اسيييتمرار املواجهيييات ا42% فقيييط )مقارنييية مييي  27االسييتطالع أن 
  وةة الطرفني للمفاوضات. 

ينقسم الفلسطينيون إىل قسمني متساويني  اه ق رة أبو مازن  ل  تشكيل  كومة ج ي ة ليوز  لي  ثقية ا مهيور 
% أنو قاةر  ل  ذليك فيميا ا تقي ت نسيبة  اثلية أنيو غين قياةر. وميا ا ي ير 43الفلسطيينا  يث ا تق ت نسبة 

% ميييا ا مهيييور الفلسيييطيين يف اسيييتطالع نيييوفم  40نية ا اليييية مل ليييز إال  لييي   ييييي  ذكيييره أن ا كومييية الفلسيييطي
كييذلك انقسييم الفلسييطينيون  ييول مييا إذا كييان تعيييني أبييو مييازن يشييكل تراجعيياً يف سييلطة ومكانيية الييرئي   املاضييي. 

 %.43% فيما مل يعتق  ذلك 50 رفاتا  يث ا تق  بذلك 
%( مقابيل 52يشكل تراجعاً يف سلطة ومكانة الرئي   رفات يف الضفة الغربيية )يزةاة اال تقاة أبن تعيني أبو مازن 

%( 55%(ا وبييييني الرجييييال )45%( مقابييييل املخيمييييات )52%( والقييييريف )51%(ا ويف امليييي ن )48قطيييياع غييييزة )
%(ا وبيني  لية بيهاةة البكيالوريوس 45%( مقابيل األكي  سيناً )52%(ا وبيني األحيغر سيناً )46مقابل النسيا  )

%( مقابيل املختصيني 63%( والت ار )71%( واملزار ني )62%(ا وبني الطالب )37مقابل األميني ) %(58)
ةينيار  600-300ميا بيني  -% لكل منهما(ا وبيني ذوي الي ةل املتوسيط 44واملتقا  يا والعاللني  ا العمل )

يييي ي فيييتح %( مقابيييل مؤ 54%(ا وبيييني مؤيييي ي  ييياس )48%( مقابيييل ذوي الييي ةل املييينخف  )55) -بيييهراي ً 
(47 .)% 

% الييي  وات ال اةليييية واخلارجيييية الجيييرا  إحيييال ات سياسيييية واسيييعة وجوىريييية يف 86فيميييا أيييي ت نسيييبة كبييينة ميييا 
%  ارضيت( الي  وة لتغيين النظيام السياسيي الفلسيطيين 50% فقيط أيي ت ) و44السلطة الفلسطينيةا في ن نسيبة 
الوزرا  ويكيون منصيء اليرئي  فخيرايً. وكيان التأييي  الجيرا  ىيذا االحيالح السياسيي حبيث تكون السلطة بي  رئي  

% يف استطالع نوفم  املاضي.  يزةاة التأيي  لتغين النظام السياسي وجعل 49% و ارضو 47ق   از  ل   يي  
قابيل ييمييات %( م47%(ا ويف املي ن )41%( مقابييل قطياع غيزة  )46منصيء اليرئي  فخيرايً يف الضيفة الغربيية )

%( مقابيل األحيغر سيناً 53%(ا وبني األك  سيناً )41%( مقابل النسا  )48%(ا وبني الرجال )38الالجئني )
%( وامليييييييزار ني      68%(ا وبيييييييني املتقا ييييييي يا )39%( مقابيييييييل الالجئيييييييني )48%(ا وبيييييييني غييييييين الالجئيييييييني )35)
%( 39%( واملوهفني )33الطالب ) %( مقابل51%( والعمال )50%(ا واملهنيني )56%( واملختصني )65)

%(ا 41%( مقابيييل العييياملني يف القطييياع العيييام )50%(ا وبيييني العييياملني يف القطييياع اخلييياص )40ور ت البييييوت )
%(ا وبيني املسيتقلني اليولنيني وغين املنتميني 44%( مقابل ذوي ال ةل املينخف  )56وبني ذوي ال ةل املرتف  )

%  لييي  41% و39 لييي  التييواا( مقابييل املنتميييني  ميياس وفييتح )% 47% و58ألي مييا األ ييزاب السياسييية )
 التواا(. 

 

 

 ( زملية السالم 2
   فيمعععا تبلععع  نسعععبة ادلعارهعععة ذلعععا 55خارطعععة الطريعععق ىرعععل زلعععت نسعععبة أتييعععد ترعععل إ %

39.% 



  نسبة ادلعتقدي  أبن العوال ت ادلتحعدة وأزءعاء الرةزيعة سعيقوبون بوهع  هعريوع كبع ة زلعت
% فيمعععا تعتقعععد نسعععبة ب عععا ة 45لفلسعععطينيني لقبعععول خارطعععة الطريعععق تبلععع  اإلسعععرائيليني وا

 %( أهنا ل  تقوم بوه  هريوع. 46)
  نسبة التأييد لوه  هريوع أبري ية ومولية زلت السلطة الفلسطينية لقبول خارطة الطريق ال

 %.79% فيما تعاره ا 17تزيد زلت 
  إذا كععان يف ذلععك خطعععوة % تعععارو وهعع  أي قععوات موليعععة يف الءععفة والقطععاع 48نسععبة

إلكبار الفلسطينيني واإلسرائيليني زلت قبول وتطبيق خارطة الطريق، فيما يبل  التأييد لرلك 
% إهععافية فيمععا لععو كانععق اععرو القععوات أوروبيععة 9% فيمععا تععزمام نسععبة التأييععد  قععدار 38

 %.1فق . أبا نسبة أتييد وه  قوات أبري ية فق  فال يرل إ  
   يد وقفا  للعنف ب  كال اجلانبني.% تؤ 71أغلبية ب 

 

% فيميا 55تظهر النتائج  صول لول ضئيل حنيو املزيي  ميا التأييي  خلارلية الطرييب  ييث بلي  يف ىيذا االسيتطالع 
%. ويتعيزز ىيذا التأييي  42% واملعارضة 54%. وكان التأيي  للخطة يف نوفم  املاضي ق  بل  39 ارن اخلطة  

% يف نييوفم  املاضييي( تؤييي  وقييي متبيياةل للعنييي فيمييا 76% )مقارنيية بييي 71ة مييا أغلبييي خلارليية الطريييب يف وجييوة
% ميييييا كيييييل 50% يف نيييييوفم  املاضيييييي(. يف هيييييل وقيييييي متبييييياةل للعنييييييا 22% )مقارنييييية بيييييي 27يعيييييارن ذليييييك 

املسييتطلعني يعربييون  ييا اسييتع اةىم لتأيييي  اتيياذ إجييرا ات ضيي  أولئييك الييذيا يسييتمرون يف القيييام بعمليييات مسييلحة 
% 56%. يف نيييوفم  املاضييي بليي  التأييييي  التيياذ إجييرا ات كهيييذه 45يني إسييرائيليني فيميييا يعييارن ذلييك ضيي  ميي ن
%. ميي  ذلييكا فيي ن ثالثيية أر ع ا مهييور تعتقيي  أبن الفشييل يف اتيياذ إجييرا ات كهييذه سيييعيب العييوةة 40واملعارضيية 

ذ ىذه االجرا ات األمنيية إىل %  ا قلقها ما أن يؤةي اتا79لعملية السالم. ما جانء آةرا أ ربت نسبة ما 
   وث حراع فلسطيين ةاةلي. 

يييزةاة التأيييي  التيياذ إجييرا ات ضيي  الييذيا يسييتمرون يف القيييام بعمليييات ضيي  ميي نيني إسييرائيليني بعيي  التوحييل لوقييي 
%(  مقابييييل األحييييغر سييييناً 54%(ا بييييني األكيييي  سييييناً )47%( مقابييييل النسييييا  )53متبييياةل للعنييييي بييييني الرجييييال )

%( واملختصيييني 59%(ا بييني العميييال )46%(  مقابييل  لييية بييهاةة البكيييالوريوس )57 األمييييني )%( ا بييني47)
% لكييل منهمييا(ا وبييني العيياملني يف القطيياع اخليياص 45% لكييل منهمييا( مقابييل الطييالب واملييوهفني )56وا ييرفيني )

 ي  ركية  ياس %( مقابيل مؤيي64%(ا وبني مؤي ي  ركة فتح )46%(  مقابل العاملني يف القطاع العام )57)
(40.)% 

% يف نيوفم  املاضيي( تسيتمر يف  ييي  53% )مقارنية مي  57يف هل غياب وقي متباةل للعنيا ف ن أغلبيية ميا 
%. أميا التأييي  للعملييات املسيلحة 40العمليات املسلحة ض  م نيني إسرائيليني ةاةل إسرائيل فيميا تعيارن ذليك 

%( كميا يف االسيتطالع السيابب. كمييا 90بقي   اليياً جي اً )أكمير مييا ضي  ا نيوة واملسيتولنني يف الضيفة والقطيياع في
يف نوفم  املاضي؛ ف ن ثلمي ا مهور الفلسطيين يستمر يف اال تقاة أبن املواجهيات املسيلحة قي  سياىتت  يىت ا ن 

 يف لقيب األى اف اليت مل تتمكا املفاوضات ما لقيقها. 
توق  قيام الوالايت املتح ة وأ ضا  الر  ية ا ةريا بوض  ضيغو    ينقسم الفلسطينيون إىل قسمني متساويني  ول

%  ييا ا تقاةىييا أبن 45كبيينة  ليي  السييلطة الفلسييطينية وإسييرائيل لقبييول ةارليية الطريييبا  يييث أ ربييت نسييبة مييا 
%  يييا ا تقاةىيييا أبنيييو ليييا بييي ث. وقييي   ارضيييت أغلبيييية واضيييحة ميييا  46ذليييك سييييح ث فيميييا أ ربيييت نسيييبة ميييا 

ايت املتح ة وألراف ةولية بوض  ضغو   ل  السلطة الفلسطينية لقبول ةارلة الطريب فيما وافيب % قيام الوال79
% فقط أيي ت وضي  قيوات ةوليية يف الضيفة والقطياع بي ف إجبيار 38% فقط. كذلكا ف ن نسبة 17 ل  ذلك 

وافقت  ل  وض  ىيذه % 9الفلسطينيني واالسرائيليني  ل  قبول وتطبيب ةارلة الطريب. كما أن نسبة إضافية ما 
% وضي  أي قيوات ةوليية يف الضيفة والقطياع فيميا 48القوات فيما لو كانت أوروبية فقط. وقي   ارضيت نسيبة ميا 

 وافقت نسبة تقل  ا وا   يف املائة  ل  وض  ىذه القوات فيما لو كانت أمريكية فقط. 
ملاضي( تؤي  املصا ة بني الفلسيطينيني % يف نوفم  ا73% )مقارنة م  65يظهر االستطالع أيضاً أن أغلبية ما 

واالسرائيليني بع  التوحل التفا  سالم وقيام ةولة فلسطينية تعًتف با ةولية إسيرائيلا  ويف ىيذا االليارا في ن نسيبة 
% سييتؤي  بنييا  مؤسسييات وقيييام مشيياري  اقتصيياةية 65% سييتؤي  وجييوة  يي وة مفتو يية بييني اليي ولتنيا ونسييبة 82

% سييتؤي  سييا قييوانني فلسييطينية  نيي  30ي  بنييا  مؤسسييات سياسييية مشييًتكةا ونسييبة % سييتؤ 26مشييًتكةا ونسييبة 
% فقط ستؤي  وض  برامج تعليمية للمي ارس الفلسيطينية تعيًتف 7التحري  ض  إسرائيل. لكا نسبة ال  تت اوز  

 إبسرائيل وال تطالء بعوةة كل فلسطني للفلسطينيني.
 



 (  احلرب يف العراق: 3
 99( أبن 58يعارهون احلرب هد العراق، فيما تعتقد أغلبيت م ) % ب  الفلسطينيني%

 ادف ا او السيطرة زلت البًتول العراقي.
   تعتقد أبن احلرب يف العراق ستم   إسرائيل ب  القيام بطرم مجازي 46نسبة ب %

%( أبهنا مل مت   إسرائيل ب  44فيما تعتقد نسبة لاللة )للفلسطينيني ب  الءفة والقطاع 
 القيام برلك. 

   تعتقد أبن احلرب يف العراق  ستبعد الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ز  61أغلبية ب %
% تعتقد أبن احلرب يف العراق ستقوي رغبة 78العومة لعملية السالم. وأغلبية ب  

 ية هد اإلسرائيليني. الفلسطينيني يف القيام بعمليات زس ر 
 

% أبن اليي اف  58يظهيير االسييتطالع أن الفلسييطينيني كلهييم تقريبيياً يعارضييون ا ييرب ضيي  العييرا ا فيمييا تعتقيي  نسييبة 
% أبن اهل ف ىو مسا  ة إسرائيل فيما تعتق  نسبة 32األمريكي للحرب ىو السيطرة  ل  البًتول العراقي ونسبة 

% أبن ا ييرب يف العييرا  78الشييامل يف العييرا . وفيمييا تعتقيي  نسييبة  % فقيط أبن اهليي ف ىييو نييزع أسييلحة اليي مار2
% أبن ىيذه ا يرب سيوف تبعي  61ستقوي رغبة الفلسطينيني يف القيام بعملييات مسيلحة ضي  االسيرائيليني ونسيبة 

% ال تعتقي ( أبن إسيرائيل 44% فقط تعتق  )ونسيبة 46الفلسطينيني واالسرائيليني  ا  ملية السالما ف ن نسبة  
 ستتمكا ما استغالل ا رب للقيام بعملية لرة مجا ي للفلسطينيني ما الضفة والقطاع. 

يزةاة اال تقاة أبن إسرائيل ستتمكا ما استغالل ا يرب للقييام بعمليية ليرة مجيا ي للفلسيطينيني بيني سيكان القيريف 
%(ا وبيييني 43اً )%( مقابيييل األحيييغر سييين50%(ا وبيييني األكييي  سيييناً )40%( مقابيييل املخيميييات )48والبلييي ات )
% 50% و59%(ا وبيني امليزار ني واملتقا ي يا واملهنييني )31%( مقابل  لة بهاةة البكيالوريوس )51األميني )

%  ليييي  التييييواا(ا وبييييني ذوي اليييي ةل 42% و40% و33 ليييي  التييييواا( مقابييييل املختصييييني والعمييييال والطييييالب )
%  لي  التيواا( 47% و50فيتح و ياس )%(ا وبني مؤي ي 22%( مقابل ذوي ال ةل املرتف  )47املنخف  )

 %(.40مقابل غن املنتمني ألي ما األ زاب )
%( تعتق  أبن العرا  بقياةة ح ام  سيني سيوف تنتصير يف ا يربا 61يظهر االستطالع أن أغلبية الفلسطينيني )

% أبن 18  نسيبة %ا وتعتقي12فيما ال تزي  نسبة املعتق يا أبن الوالايت املتح ة ىي الييت سيتفوز يف ا يرب ميا 
اجتما يية )كالي ةل والتعلييم( وليسيت سياسيية -الطرفني سيكوانن ةاسريا. يظهر االستطالع أن  واميل اقتصياةية

ىي احمل ة ملعتق ات الفلسطينيني  ول نتي ة ا رب يف العرا .  ييزةاة اال تقياة أبن  يرا  حي ام  سيني ىيو اليذي 
%( مقابييل  لييية بييهاةة البكيييالوريوس 73وبييني األمييييني ) %(ا51%( مقابييل الرجيييال )71سينتصيير بييني النسيييا  )

%  لييي  التيييواا( مقابيييل املتقا ييي يا واملختصيييني وامليييوهفني 65% و72%(ا وبيييني ر ت البييييوت وامليييزار ني )44)
%( مقابييييييل ذوي اليييييي ةل املرتفيييييي  65%  لييييي  التييييييواا(ا وبييييييني ذوي اليييييي ةل امليييييينخف  )47% و39% و32)
 ع أنو ال ةور لالنتما  السياسي يف تشكيل املواقي  اه ىذه املسألة.  %(. يف املقابل يظهر االستطال33)

 

 ( شؤون فلسطينية ماخلية: 4
   تعتقد بوكوم فسام يف بؤسسات السلطة الفلسطينية. 81نسبة ب % 
   بثلمععا كانععق يف نععوفمي ادلاهععي يتبععع  أ ععد  سععني بععع 35شعععبية الععرئيس زرفععات تبلعع %

 %.10% وايدر زبد ال ايف بع 15
 ( 21%  بقارنعة بعع 20ةلنسبة لنائي للرئيس، حيرل بروان اليغولي زلعت أزلعت نسعبة %

 يف نوفمي ادلاهي(. 
   17% تتبع ا  اس بع 26شعبية اركة فتح تبل. % 

 
% وىي نف  النسيبة الييت  صيل  ليهيا يف نيوفم  املاضيي. هذ 35يظهر االستطالع أن بعبية ايسر  رفات تبل  

%.  لييرغم مييا تعيييني أبييو مييازن رئيسيياً للييوزرا ا فيي ن بييعبيتو 20يف املرتبيية المانييية  يييث  صييل  ليي  مييروان ال غييوثي 
% 26% كما كانت يف االستطالع السابب يف نوفم  املاضي. أما  ركة فتح لصل  ل  نسبة  يي  تبل  3بقيت 

بلي  مميوع التأييي  للحركيات % يف نيوفم  املاضيي. ي27%. كانيت نسيبة  ييي  فيتح قي  بلغيت 17تتبعها  ياس بيي 
% يف نيييوفم  املاضيييي. أميييا قيييوة 25% مقارنييية مييي  29االسيييالمية كافييية ) ييياس وا هييياة واالسيييالميني املسيييتقلني( 

 %.41%ا فيما تبل  نسبة غن املنتمني 32املعارضة االسالمية والولنية متمعة فتبل  



% 30مؤسسييات السييلطة الفلسييطينية ونسييبة  % تعتقيي  بوجييوة فسيياة يف81كمييا يظهيير االسييتطالع أن أغلبييية مييا 
ما بني ىؤال  تعتق  أبن ىذا الفساة سينقص يف املستقبل. بلغت نسبة اال تقاة بوجوة فساة يف السلطة يف نوفم  

% 35وينقسيم الفلسيطينيون إىل ثالثية أقسيام يف مي يف رضياىم  يا أةا  وزيير املاليية سيالم فييان:  %.84املاضيي 
كميييا يظهييير االسيييتطالع أن نسيييبة أولئيييك اليييذيا تييي فعهم  % غييين متأكييي يا.29و % غييين راضييينيا36راضيييونا 

% يف اسغغالع ن  غغ     39% وذلغغم ارنة غغ  اغغ  44تبلغغ   األوضيياع يف املنييالب الفلسييطينية لله ييرة ال ائميية إىل اخلييارج

 املنضي.  

%( مقابيل األكي  23) %(ا بيني األقيل سيناً 9%( مقابيل النسيا  )19تزةاة الرغبة يف اهل يرة ال ائمية بيني الرجيال )
%(ا وبييني املختصييني والطييالب والعمييال 3%( مقابييل األميييني )20%(ا بييني  ليية بييهاةة البكييالوريوس )5سييناً )

 %  ل  التواا(.8% و6%  ل  التواا( مقابل املتقا  يا ور ت البيوت )22% و26% و33)
  

  



 (7) نتائج استطالع الرأي العام رقم
   2003 نيسان )إبريل( 3-7

 قطاع غزة % الءفة الريربية % اجملموع % 
 ( قررت السلطة الفلسطينية استحداث بنري رئيس للوزراء. ال تؤيد أم تعارو ارو اخلطوة؟1

 7.9 7.9 7.9 ( أؤي  بش ة1

 59.1 54.9 56.5  ( أؤي  2

 21.9 21.4 21.6  ( أ ارن3

 6.1 7.2 6.8 ( أ ارن بش ة4

 5.1 8.5 7.2 ( ال رأي / ال أ رف5

    
( زني الرئيس  سر زرفات السيد  موم زباس )أبو بازن( رئيسا للوزراء وطلي بن  ت  يل ا وبة كديدة. ال تؤيد أم تعارو 2

 ارو اخلطوة؟

 6.1 6.5 6.3 ( أؤي  بش ة1

 57.7 52.6 54.5  ( أؤي  

 23.1 25.5 24.6  ( أ ارن3

 8.1 7.1 7.5 ( أ ارن بش ة4

 5.1 8.4 7.1 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ال تتوق  أن يقوم أبو بازن بت  يل ا وبة فلسطينية ىوز زلت لقتك؟  3

 4.1 5.7 5.1 (  لتأكي  نعم1

 37.0 37.9 37.6    ( نعم  2

 27.8 31.7 30.3 ( ال3

 13.6 12.1 12.7 (  لتأكي  ال4

 17.5 12.6 14.4 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ال تعتقد أن ا وبة كديدة برائسة أبو بازن  ست ون أو ل  ت ون قامرة زلت القيام بععع4

 ( اإلصالاات السياسية اليت تريداا أنق4-1

 4.1 3.4 3.7 (  لتأكي  نعم1

 40.8 37.7 38.8    ( نعم  2

 28.6 34.0 32.0 ( ال3

 17.4 14.8 15.8 (  لتأكي  ال4

 9.1 10.1 9.8 ( ال رأي / ال أ رف5

 (  اربة الفسام4-2

 4.9 4.9 4.9 (  لتأكي  نعم1

 41.3 38.4 39.5    ( نعم  2

 31.6 35.2 33.8 ( ال3

 17.0 13.6 14.9 (  لتأكي  ال4

 5.3 7.9 6.9 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ىسني الوه  االقترامي4-3



 3.6 5.0 4.5 (  لتأكي  نعم1

 49.0 43.8 45.8    ( نعم  2

 28.5 30.7 29.9 ( ال3

 11.9 11.7 11.8 (  لتأكي  ال4

 6.9 8.8 8.1 ( ال رأي / ال أ رف5

 ( العومة إ  ادلفاوهات ب  إسرائيل4-4

 21.7 15.7 17.9 (  لتأكي  نعم1

 49.4 52.9 51.6    ( نعم  2

 18.0 19.1 18.7 ( ال3

 5.9 4.5 5.0 (  لتأكي  ال4

 5.1 7.8 6.8 ( ال رأي / ال أ رف5

 (السيطرة زلت الوه  األبين الداخلي  ا يف ذلك فرو وقف إلطالق النار زلت الفرائل الفلسطينية4-5

 5.1 5.6 5.4 (  لتأكي  نعم1

 31.2 35.2 33.7    ( نعم  2

 36.4 34.0 34.9 ( ال3

 20.0 16.4 17.8 (  لتأكي  ال4

 7.3 8.8 8.2 ( ال رأي / ال أ رف5

    
( اناك مزوات  ماخلية وخاركية إلكراء إصالاات وتريي ات  فلسطينية ماخلية واسعة وكررية زلت بؤسسات وأك زة السلطة 5

 الفلسطينية، ال تؤيد أم تعارو ارو الدزوات ؟

 26.3 20.6 22.8 ( أؤي ىا بش ة1

 60.7 64.4 63.0  ( أؤي ىا 2

 7.7 9.9 9.1  ( أ ارضها3

 2.4 2.2 2.3 ( أ ارضها بش ة4

 2.8 2.9 2.9 ( ال رأي / ال أ رف5

    
ن (  ب  بني بنوم اإلصالح ادلقًتاة تريي  الن ام الرائسي الفلسطيين وكعل  ن ابا بردلانيا ت ون السلطة في  بيد رئيس للوزراء فيما ي و 6

 بنري رئيس الدولة فخر  ، قل لنا ال تؤيد أم تعارو ارو اخلطوة ؟

 8.3 6.9 7.5 ( أؤي ىا بش ة1

 32.4 39.1 36.6  ( أؤي ىا 2

 42.1 39.5 40.5  ( أ ارضها3

 13.0 7.9 9.8 ( أ ارضها بش ة4

 4.3 6.6 5.7 ( ال رأي / ال أ رف5

 

    
 ( ال تريف أو ال تريف يف تعيني أبو بازن رئيسا للوزراء تراكعا يف ب انة وسلطة الرئيس  سر زرفات؟7

 18.8 22.7 21.2 (  لتأكي  أريف ذلك1

 28.7 29.0 28.9 ( أريف ذلك2

 36.6 34.4 35.2 ( ال أريف ذلك3

 9.9 7.0 8.1 (  لتأكي  ال أريف ذلك4

 5.9 7.0 6.5 ( ال رأي / ال أ رف5



    
 ( لو أرمت تقييم أاوال الدميقراطية واقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، فانك ترااا :8

 2.6 4.3 3.7 ( جي ة ج اً 1

 16.6 19.0 18.1 ( جي ة2

 26.7 27.3 27.1  ( وسط3

 25.3 24.4 24.7 ( سيئة4

 26.7 22.9 24.3 ( سيئة ج اً 5

 2.0 2.2 2.1 ( ال رأي ال أ رف6

    
 ( برأيك، ال يستطي  الناس اليوم يف الءفة الريربية وقطاع غزة انتقام السلطة الفلسطينية بدون خوف؟9

 59.3 55.7 57.1 ( نعم1

 38.5 39.5 39.1  ( ال 2

 2.2 4.8 3.8 ( ال رأي / ال أ رف3

    
( قدبق الوال ت ادلتحدة وروسيا واالىام األورويب واألبم ادلتحدة، أو با يسمت ةللجنة الدولية الرةزية "خارطة طريق" للتوصل 10

لتسوية مائمة خالل لالث سنوات. ت مل اخلطة  ادلطالبة إبصالاات سياسية يف السلطة الفلسطينية  ا يف ذلك وه  مستور وإكراء 
راء قوي وإيقاف التحريض والعنف ب  اجلانبني ىق إشراف اللجنة الرةزية، وادلطالبة بتجميد ادلستوطنات وقيام انتخاةت لرئيس وز 

مولة فلسطينية ذات ادوم بؤقتة ب  هناية العام القامم. مث جتيء ادلرالة التالية واليت يتم في ا التفاوو زلت احلدوم الدائمة للدولة 
  م تعارو ارو ادلبامرة؟ برزاية بؤمتر مويل. ال تؤيد أ

 7.9 7.2 7.5 ( أؤي  بش ة1

 49.4 46.2 47.4  ( أؤي  2

 25.3 25.3 25.3  ( أ ارن3

 13.6 14.1 13.9 ( أ ارن بش ة4

 3.8 7.2 5.9 ( ال رأي / ال أ رف5

    
( برأيك، ال ستقوم الوال ت ادلتحدة وأزءاء الرةزية اآلخرون بوه  هريوع كب ة زلت اإلسرائيليني والفلسطينيني لقبول خارطة 11

 الطريق أم أهنم ل  يقوبوا برلك ؟

 43.7 46.3 45.3 ( سيقومون بذلك1

 49.8 43.8 46.1 ( لا يقومون بذلك2

 6.5 9.9 8.6 ( ال رأي / ال أ رف3

    
( ال ستؤيد أم ستعارو وه  هريوع أبري ية ومولية كب ة زلت السلطة الفلسطينية لقبول خارطة الطريق والعومة لطاولة 12

 ادلفاوهات؟

 1.6 2.7 2.3 ( سأؤي  بش ة1

 16.6 14.0 15.0  ( سأؤي  2

 52.0 54.3 53.5  ( سأ ارن3

 28.1 23.9 25.5 ( سأ ارن بش ة4

 1.6 5.0 3.7 ( ال رأي / ال أ رف5

    
غزة كخطوة إلكبار الفلسطينيني واإلسرائيليني زلت قبول ( ال ستؤيد أم ستعارو وه  قوات مولية يف الءفة الريربية وقطاع 13

  وتطبيق خارطة الطريق؟ 

 46.4 32.9 37.9 ( أؤي  وض  قوات ةولية يف الضفة والقطاع1



 5.5 11.6 9.3  ( أؤي  ذلك إن كانت ىذه القوات أوروبية فقط2

 0.2 0.6 0.5  ( أؤي  ذلك إن كانت ىذه القوات أمريكية فقط 3

 46.6 48.8 48.0 ( أ ارن وض  أي قوات ةولية يف الضفة والقطاع4

 0.0 2.1 1.3 ( غن ذلك )  ة ______ (5

 1.4 4.0 3.0 ( ال رأي / ال أ رف6

    
( اآلن وبعد تعيني السيد أبو بازن رئيسا للوزراء يف السلطة الفلسطينية وإبداء الوال ت ادلتحدة استعداما لتقدمي خارطة الطريق بعد 14

 ت  يل  حل وبت ، باذا تتوق  أن حيرل ب  الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي؟

 20.4 16.5 18.0 توقي املواجهات املسلحة( سيعوة الطرفان للمفاوضات قريبا وست1

( سيعوة الطرفان للمفاوضات لكا بع  املواجهات املسلحة 2
  ستستمر

45.8 44.9 47.4 

 24.5 28.8 27.2 ( لا تتوقي املواجهات املسلحة ولا يعوة الطرفان للمفاوضات3

 7.7 9.9 9.1 ( ال رأي / ال أ رف4

    
( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام مولة فلسطني وازًتاف إسرائيل  ا، ال ستؤيد أم ستعارو 15

 زملية ادلراحلة بني ال عبني؟

 13.0 10.2 11.3 ( سأؤي  بش ة1

 52.0 55.3 54.1  ( سأؤي  2

 22.3 22.7 22.5  ( سأ ارن3

 12.1 9.3 10.3 ( سأ ارن بش ة4

 0.6 2.6 1.8 ( ال رأي / ال أ رف5

    
مولة فلسطني وازًتاف إسرائيل  ا، مي   للخطوات التالية ( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام 16

 ادلسامهة يف تعزيز العالقات  بني إسرائيل ومولة فلسطني. قل لنا إن كنق تؤيد أم تعارو كل بن ا:؟؟  

 ( ادوم بفتواة وارية اركة بني الدولتني لألفرام والبءائ 16-1

 17.8 19.9 19.1 ( أؤي  بش ة1

 64.4 62.4 63.1  ( أؤي  2

 13.0 13.4 13.2  ( أ ارن3

 4.0 3.7 3.8 ( أ ارن بش ة4

 0.8 0.7 0.8 ( ال رأي / ال أ رف5

 

 ( بناء بؤسسات اقترامية والقيام   اري  اقترامية ب ًتكة ؟16-2
 12.3 10.2 11.0 ( أؤي  بش ة1

 52.4 55.5 54.3  ( أؤي  2

 25.3 27.2 26.5  ( أ ارن3

 8.3 5.2 6.4 ( أ ارن بش ة4

 1.6 1.8 1.8 ( ال رأي / ال أ رف5

 ( بناء بؤسسات سياسية )كيدلان( ب ًتكة هتدف لقيام اىام كونفدرايل بني مولة فلسطني ومولة إسرائيل الاقا16-3

 3.2 3.2 3.2 ( أؤي  بش ة1

 22.1 23.3 22.8  ( أؤي  2

 45.3 45.8 45.6  ( أ ارن3

 24.7 21.7 22.8 ( أ ارن بش ة4



 4.7 6.1 5.6 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( زمل قوانني فلسطينية متن  التحريض هد إسرائيل16-4

 4.5 2.4 3.2 ( أؤي  بش ة1

 28.3 26.3 27.1  ( أؤي  2

 40.9 43.5 42.5  ( أ ارن3

 22.1 21.8 21.9 ( أ ارن بش ة4

 4.3 6.0 5.3 ( ال رأي / ال أ رف5

 ( وه  برابج تعليمية دلدارس الدولة الفلسطينية تعًتف إبسرائيل وال تطالي بعومة كل فلسطني للفلسطينيني16-5

 0.4 1.5 1.1 ( أؤي  بش ة1

 4.7 6.6 5.9  ( أؤي  2

 42.1 43.8 43.2  ( أ ارن3

 51.2 45.9 47.9 ( أ ارن بش ة4

 1.6 2.3 2.1 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ال تؤيد أم تعارو ارب أبري ا والفائ ا هد العراق؟17

 0.2 0.5 0.4 ( أؤي  بش ة1

 0.4 1.1 0.8  ( أؤي  2

 4.9 12.3 9.5  ( أ ارن3

 94.5 85.9 89.1 ( أ ارن بش ة4

 0.0 0.2 0.2 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( با او برأيك الداف  األول واألساسي لقرار أبري ا وبريطانيا ش  احلرب هد العراق؟18

 2.1 1.5 1.7  ( نزع أسلحة ال مار الشامل ما العرا  وإزالة ةطرىا1

 62.8 55.7 58.4  ( السيطرة  ل  البًتول العراقي ولقيب مكاسء اقتصاةية2

 1.9 2.6 2.3 ( لفرن القيم واملباةئ الغربية  ل  الشعء العراقي3

 28.2 33.6 31.6 ( ملسا  ة إسرائيل يف حرا ها م  العامل العرز 4

 3.6 5.6 4.8 ( غن ذلك )  ة______(5

 1.3 1.0 1.1 ( ال رأي/ ال أ رف6

    
 واإلسرائيليني، فمثال؟( برأيك، كيف تؤلر احلرب يف العراق زلت الفلسطينيني 19

 ( ال ستتم   إسرائيل ب  استريالل احلرب للقيام بطرم مجازي للفلسطينيني ب  الءفة والقطاع أو ال تتم   ب  القيام برلك؟19-1

 45.0 45.9 45.5  ( ستتمكا  1

 42.6 44.4 43.7   ( لا تتتمكا  2

 9.5 5.2 6.9 ( ال يوج  للحرب  ثن  ل  سياسة إسرائيل    3

 2.8 4.5 3.9 ( ال رأي / ال أ رف4

    
 ( ال ستقرب احلرب الطرفني )الفلسطيين واإلسرائيلي( أم ستبعدام ز  العومة لعملية السالم وادلفاوهات؟19-2

 19.5 18.0 18.6    ( تقربم  1

 59.2 61.5 60.7 ( تبع ىم2

 15.4 12.1 13.3 ( ال تؤثر  ل  فرص  ملية السالم3

 5.9 8.4 7.5 ( ال رأي / ال أ رف4



    
 أم ستقوي رغبة الفلسطينيني يف القيام بعمليات زس رية هد اإلسرائيليني؟؟( ال سُتءعف ارو احلرب  19-3

 10.5 10.2 10.4  ( تضعي1

 79.3 77.1 77.9  ( تقويف2

 8.3 8.2 8.2 ( ال تؤثر  ليها3

 1.8 4.5 3.5 ( ال رأي/ ال أ رف4

    
  ( ب  برأيك سينترر يف ارو احلرب؟20

 62.7 59.2 60.5 ( العرا  بقياةة ح ام  سني1

 11.4 12.3 11.9 ( الوالايت املتح ة وبركاؤىا2

 17.4 17.7 17.6  ( ا مي  ةاسرون3

 0.8 2.3 1.8 ( أةريف )  ة_____(4

 7.7 8.5 8.2 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ةلنسبة للعمليات ادلسلحة هد كنوم إسرائيليني يف الءفة الريربية وقطاع غزة  فإنك ؟21

 68.3 51.9 58.0   ( تؤي ىا بش ة1

 28.3 38.7 34.8 ( تؤي ىا2

 2.0 5.4 4.1   ( تعارضها3

 0.4 1.2 0.9 ( تعارضها بش ة 4

 1.0 2.8 2.1 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ةلنسبة للعمليات ادلسلحة هد بستوطنني يف الءفة الريربية وقطاع غزة  فإنك ؟22

 66.7 48.5 55.3   ( تؤي ىا بش ة1

 28.0 40.6 35.9 ( تؤي ىا2

 3.9 7.2 5.9   ( تعارضها3

 0.8 1.2 1.1 ( تعارضها بش ة 4

 0.6 2.6 1.8 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ةلنسبة للعمليات ادلسلحة هد بدنيني إسرائيليني ماخل إسرائيل  فإنك ؟23

 41.5 26.6 32.2   ( تؤي ىا بش ة1

 22.6 26.6 25.1 ( تؤي ىا2

 29.1 38.7 35.1   ( تعارضها3

 5.9 4.3 4.9 ( تعارضها بش ة 4

 1.0 3.9 2.8 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ةلنسبة للدزوة إليقاف العنف ب  كال اجلانبني: الفلسطينيني واإلسرائيليني، فإنك؟24

 69.3 72.5 71.3   ( تؤي ىا 1

 29.5 25.3 26.8   ( تعارضها2

 1.2 2.2 1.8 ( ال رأي / ال أ رف3

    
( فيما لو مت االتفاق بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين زلت إيقاف العنف ب  كال اجلانبني ول   استمرت العمليات ادلسلحة هد 25

  قيام السلطة الفلسطينية ةختاذ إكراءات دلن  ادول ا؟أاداف بدنية  إسرائيلية ماخل إسرائيل، ال توافق أم تعارو 



 50.8 49.4 49.9 ( أوافب1

 46.3 44.7 45.3  ( أ ارن2

 2.8 5.9 4.8 ( ال رأي / ال أ رف3

    
( بعد التوصل التفاق اول إيقاف العنف ب  قبل الطرفني وفيما لو مل تقم السلطة ةختاذ إكراءات دلن  العمليات ادلسلحة هد 26

 بدنيني إسرائيليني ماخل إسرائيل، ال تعتقد أن استمرار ارو اذلجمات قد يعرقل العومة لعملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟

 72.8 76.2 74.9 ( نعم1

 24.6 19.4 21.3  ( ال 2

 2.6 4.4 3.7 ( ال رأي / ال أ رف3

    
السلطة الفلسطينية ةختاذ إكراءات أبنية دلن  العمليات  ( بعد التوصل التفاق اول إيقاف العنف ب  قبل الطرفني وفيما لو قابق 27

 ادلسلحة هد بدنيني إسرائيليني ماخل إسرائيل ، ال أنق قلق أن تؤمي ارو  اإلكراءات إ  ادوث صراع فلسطيين ماخلي؟

 45.7 39.1 41.6 ( نعم قلب ج اً 1

 36.6 37.7 37.3 ( قلب بع  الشي  2

 15.7 19.8 18.2 ( ال غن قلب3

 2.0 3.4 2.9 ( ال رأي / ال أ رف4

    
 ( ال تعتقد أن ادلواك ات ادلسلحة قد سامهق اىت اآلن يف ىقيق احلقوق الفلسطينية اليت ف لق ادلفاوهات يف ىقيق ا ؟28

 27.0 23.8 25.0 (  لتأكي  نعم1

 44.5 38.8 41.0 ( نعم2

 20.3 27.6 24.9 ( ال3

 5.9 6.0 5.9 (  لتأكي  ال4

 2.2 3.8 3.2 ( ال رأي / ال أ رف5

    
 ( ال تعتقد بوكوم فسام يف بؤسسات وأك زة السلطة الفلسطينية؟ 29

 84.6 78.8 80.9 ( نعم1

 6.9 12.3 10.3  ( ال2

 8.5 9.0 8.8  ( ال رأي / ال أ رف3

    
 الفلسطينية؟ ( ب  برور األ م، ال سيزيد الفسام أم سينقص يف بؤسسات وأك زة السلطة30

 46.6 48.6 47.8  ( سيزي 1

 12.9 12.8 12.9   ( سيبق  كما ىو 2

 31.8 29.2 30.2 ( سينقص3

 8.7 9.3 9.1 ( ال رأي/ ال أ رف4

( يقول وزير ادلالية الفلسطيين سالم فياو أبن وزارت  تسيطر اليوم  زلت كافة بداخيل ونفقات السلطة. ال أنق راو أم غ  راو 31
 ز  أماء وزير ادلالية؟

 7.5 5.1 6.0 ( ران ج ا1

 32.8 26.7 29.0 ( ران2

 26.5 26.4 26.5 ( غن ران3

 6.3 11.0 9.3 ( غن ران  ملرة4

 26.9 30.7 29.3 ( ال رأي / ال أ رف5

    



  ( ال تدفعك األوهاع يف ادلناطق الفلسطينية يف الءفة والقطاع  لل جرة الدائمة  إ  اخلارج؟32

 14.6 13.5 13.9 ( نعم1

 85.4 86.0 85.8 ( ال2

 0.0 0.5 0.3 ( ال رأي / ال أ رف3

    
 ( لو كرت انتخاةت بستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أمساؤام، فم  ستختار؟33

 12.6 7.9 9.6 (  ي ر  ب  الشايف1

 38.8 33.3 35.3 ( ايسر  رفات2

 16.9 14.0 15.1 ( أ   ايسني3

 0.8 1.3 1.1 ( غن ذلك )  ة_____(4

 18.7 24.2 22.1 ( ال أ    ا سبب وسأقرر يف  ينو5

 10.8 17.2 14.8 ( لا أبارك يف االنتخا ت6

 1.4 2.2 1.9 ( ال رأي / ال أ رف7
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 9.3 6.1 7.3 ( حائء  ريقات1

 4.9 6.3 5.8  (  نان  شراوي2

 11.4 7.1 8.7 (  ي ر  ب  الشايف3

 10.0 7.7 8.5 ( أ   ايسني4

 4.9 5.9 5.5 ( فارو  الق ومي5

 21.3 19.4 20.1  ( مروان ال غوثي6

 1.6 0.6 1.0 ( أ   قري 7

 4.5 1.7 2.7 ( رموة  باس8

 17.7 24.6 22.0 أ    ا سببا سأقرر يف  ينو( ال 9

 11.2 16.6 14.6 ( لا أبارك يف االنتخا ت10

 0.6 0.5 0.5 )________( غن ذلك   ة (11

 ( ال رأي / ال أ رف12
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 ( أ  ب  االجتااات واألازاب التالية تؤيد ؟35

 0.6 1.1 0.9  زب الشعء (1

 2.6 2.2 2.4  ( ا بهة الشعبية2

 29.9 23.3 25.8 فتح ( 3

 18.9 16.5 17.4  اس ( 4

 0.2 0.5 0.4 ا بهة ال ةقرالية ( 5

 3.3 6.5 5.3 ا هاة االسالمي ( 6

 0.4 0.1 0.2 ف ا ( 7

 4.5 7.6 6.4 مستقل إسالمي ( 8
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