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 من مستطلعي غزة متفائلين45%

انخفاض نسبة التأييد للمفاوضات
 %45إلى % 61من 

 

شارون غير جاد%: 53
 في خطة االنسحاب

يشعرون61%
 بانعدام األمن

القرار الدولي%:34
بخصوص رفح 

 ايجابي

ما فيش دخل، الوالد مرض 
بعد ما هدمو البيت، ال يوجد 

 ...م المساعدة من يقد

 سنة، رفح16   فتاة، 

ان فيه طخ، وهدوا دور فياالليلة ك
.. الحارة عندنا، مانمناش بالمرة 

 .الطخ كان مستمر

  سنة، رفح43رجل، 

... ما في سالم وال حاجة 
الحكومة اإلسرائيلية بتكذب، 
 بدها يموتوا كل الفلسطينيين

 

  سنة، رفح52إمرأة، 

هو القرار الدولي موقف..
ايجابي، لكن احنا عارفين إنه 

 ...ما بتنفذ 
  سنة، رفح60رجل، 

ما إنت شايفه، شو 
 .المفاوضات عملت إلنا

 سنة، رفح22شابه، 
إنشاءاهللا نعيش زي الناس 

 .كويسين، وتحل الدنيا
  سنة، رفح43رجل، 



 2

 
 
 
 
 
 
 

 
 2004/ 6/6-4:تاريخ العمل الميداني

 
 ة في الضفة الغربية وقطاع غزة/ فلسطيني1197: حجم العينة

  موقعا75: عدد المواقع في العينة ة/ باحث85: عدد الباحثين الميدانيين
 2004 / 6/ 21:  تاريخ النشر %3زائد أو ناقص : نسبة الخطأ

 
 أو بمنسـق االسـتطالعات   ، نادر سعيد. برنامج د مدير ال،من أجل المزيد من التفاصيل والمعلومات الرجاء االتصال بمنسق الفريق     

 .أو مراجعة صفحتنا اإللكترونيةأدناه السيد أيمن عبد المجيد، على العناوين المرفقة 
 
 

من أجل المزيد   . اآلراء الواردة في النتائج تمثل آراء أفراد العينة وال تمثل رأي جامعة بيرزيت أو برنامج دراسات التنمية أو لجانه                  
 .نتقدم بالشكر للمعهد الجمهوري الدولي لدعمه. منهجية، الرجاء مراجعة صفحتنا اإللكترونيةحول ال

 
 

 )2838884 -8 (972: تلفاكس:   مكتب غزة  2958116  /2959250-2 (972)          :هاتف: مكتب رام اهللا

                  )                                               972 (:2958117-2  فاكس    

  فلسطين- رام اهللا1878 :ب.  ص                
dsp@birzeit.edu:E-mail 

dsp/edu.birzeit.home://http 
 

 
 
 



 3

 )2004/ آيار–آذار (ظروف وخلفية عامة حول االستطالع : مقدمـة
 

 : أحداث حافلة شهدتها األراضي الفلسطينية منذ آذار الماضي

 في بناء جدار الفصل، مما أدى إلى مصادرة ألوف الدونمات وعزل اإلسرائيليةاستمرت الحكومة  -
من آذار  فلسطينياً 250ما ال يقل عن استشهد  و.عن المناطق المأهولة واألراضي الزراعيةالعديد 
 . ن جرح واعتقال المئات من الفلسطينييوتم، الماضي أيارحتى 

مؤسس ومسئول حركة ) 22/3/2004(أقدمت القوات اإلسرائيلية على اغتيال الشيخ أحمد ياسين  -
وما أن تم انتخاب الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مسئوال سياسيا لحركة حماس . حماس في قطاع غزة

  أقدمت القواتوكذلك. 17/4/2004في  حتى تعرض لعملية اغتيال ، خلفا لياسين،في قطاع غزة
 ).  15/5/2004(محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي اإلسرائيلية على محاولة اغتيال 

، وقعت عدة عمليات فدائية ضد الجنود اإلسرائيليين، كانت أشدها العملية التي وقعت الوقت نفسهوفي  -
رائيلية أثناء اجتياحها للمنطقة أسفرت عن مقتل في حي الزيتون في قطاع غزة ضد الدبابات اإلس

) 13/5/2004(مدينة رفح ، ووقعت عملية فدائية مشابهه في )11/5/2004(جنود إسرائيليين 10
 ميناء أسدود بتل أبيبقد وقعت عملية فدائية في كانت هذا و . جنود إسرائيليين6 عن مقتل أسفرت

 .  يليين إسرائ8قتل فيها ما ال يقل عن ) 15/3/2004(

شرات المدنيين  عقتلت خاللها لمدينة رفح ةاجتياح كاملعملية قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ب -
 أسفر هذا االجتياح أيضا عن تشريد ألوف العائالت الفلسطينية والتي وقد،  مئات المنازلتوهدم

  .18/5/2004بدأت هذه العملية في . أصبحت بدون مأوى

 هدم ويطالبها بوقف إسرائيل يدين من خاللهقراراً،  ) 2004-5-20(  مجلس األمن الدوليأصدر -
 الواليات المتحدة األمريكية عن وامتنعت عضواً 14صوت لصالح القرار  .منازل الفلسطينيين في رفح

  .التصويت

ل بين أوساط الزعماء وسط خالفات وجد) 22/5/2004-21(س عقدت الجامعة العربية قمتها في تون -
 . األوضاع الفلسطينية والعراقيةو قضايا اإلصالح والديمقراطيةالعرب تجاه 

تأخذ مساحة هامة " خطة االنسحاب من قطاع غزة"أو / و" بخطة الفصل" بدأت خطة شارون المسماة -
. في النقاش المحلي والعربي والعالمي خاصة بعد أن عاود شارون الحديث عنها مجددا داخل حكومته

 المختلفة حول تالتصريحابإصدار بع األخير من العام المنصرم هذا وقد بدأ شارون في الر
والذي رفضها بدوره حزب الليكود جدد الحديث عنها بعرضها لالستفتاء داخل والموضوع، 

)3/5/2004.( 

كانت ومبادرة هدفت إلى تهيئة األجواء لالنسحاب من قطاع غزة، قد اقترحت  الحكومة المصرية كانت -
وقد أبدى كل من . ي نهاية أيار الماضي مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليقد عقدت عدة لقاءات ف

 .الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي موافقته على الخطة والمقترحات المصرية
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 نتـائـج االستــطالع

 األحوال المعيشية: الجزء األول
 

 : ن، حيثتشير نتائج االستطالع إلى استمرار حالة التدهور االقتصادي للمواطني
 )%41( وصف  بينما    جداً، المستطلعين أوضاعهم االقتصادية بأنها جيدة أو جيدة          من )%22(وصف -

 منهم وضعهم االقتصادي بأنـه سـيء أو         )%38(متوسطة، ووصف   بالمنهم أوضاعهم االقتصادية    
 فتصـل إلـى    ، أما في الضـفة الغربيـة        )%41( هذه النسبة في قطاع غزة إلى        وتصلجداً،  سيء  

)36%(  . 
وهـذه  . ()%35(تبلغ نسبة األسر الفلسطينية المستطلعة التي ليس لديها معيل علـى رأس عملـه،                -

 ). نقطة6.6، بـ 2003في شهر أكتوبر النسبة تزيد عما كان عليه الحال 

مـن  ) $157أي ما يعادل    (  شيكل   700 من األسر المستطلعة عن      )%39(يقل الدخل الشهري لـ      -
الشهري من األسر  يقل دخلها      % 75 أي مصدر للدخل، كذلك فإن حوالي        ال يوجد لديهم  % 6بينهم  
 ). شيكل1642مع العلم أن خط الفقر ألسرة مكونة من ستة أفراد يبلغ (، )$382( شيكل 1700عن 
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 . وقد أشارت النتائج كذلك إلى غياب شعور المواطنين باألمن

أسرهم، وممتلكاتهم، هذا مـا أفصـح عنـه         عن  ، و عنهماألمن  شعرون بغياب   غالبية المستطلعين ي   -
 .بأنهم يشعرون باألمن منهم )%17( من المستطلعين، فيما عبر )61%(

 )%23( من المستطلعين متفائلين حيال المستقبل، بينما تحدد نسبة )%39(كذلك فأن هناك نسبة  -
، )%37(حين أن نسبة المستطلعين المتشائمين بلغت منهم الرؤية للمستقبل بين التفاؤل والتشاؤم، في 

 بين مستطلعي معدالت التشاؤمالضفة والقطاع، إذ تبلغ مستطلعي  بين اًوتبين النتائج أن هناك تفاوت
 . قطاع غزةعند مستطلعي  عما عليه الحال )%10(وهي أعلى بـ ، %41الضفة 

  بالشيكلمعدالت الدخل الشهري لألسر الفلسطينية
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 )18/5/2004:التي بدأت بتاريخ (سرائيلية على رفحالهجمة اإلتقييم أداء المؤسسات تجاه : الجزء الثاني
 
 حول وشكثقة عالية بأداء المؤسسات األهلية واألحزاب والتنظيمات السياسية ووكالة الغوث الدولية،  •

 . واختالط في الموقف حيال القرار الدولي الخاص بأحداث رفح، ةالسلطة الفلسطينيمؤسسات أداء 
   
األحداث األخيرة في ارتباطاً ب بااليجابياء مؤسسات السلطة الفلسطينية من المستطلعين أد) %22(قيم  -

 . من المستطلعين% 40سلبيا يم هذا األداء ، بينما ق)%33(رفح، وقيمه بالمتوسط 
، )%31(أحداث رفح، وبالمتوسط ارتباطاً ب  من المستطلعين)%46(قيم أداء المؤسسات األهلية ايجابيا  -

مقاربا إلى حد كبير تقيم أداء  تقيم األحزاب والتنظيمات السياسية  وكان.)%17(بينما قيمه سلبيا 
 %).18( وسلبي ،%)29( متوسط ،%)44(ايجابي  ،المؤسسات األهلية

  من المستطلعين، )%15(، بينما قيمه سلبا  من المستطلعين ايجابيا أداء وكالة الغوث)%47(قيم  -
 . )%29(وبالمتوسط 

ا  الدولي الخاص بأحداث رفح موقفا ايجابيا، بينما أعتبره موقفن الموقف من المستطلعي)%34(أعتبر  -
   %.22 )بين بين(، و من المستطلعين)%38( سلبيا

 المستطلعين في قطاع غزة مقارنة دتقييم ايجابي أعلى عنمعدالت حصلت كافة المؤسسات على  -
 .بمستطلعي الضفة الغربية

 
 

        

47
46

44
34

22

37
36

35
26

19

62
62

58

46

26

0 50 100 150 200

وآالة الغوث
المؤسسات األهلية
األحزاب السياسية

القرار الدولي 
السلطة الفلسطينية

االراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 للمؤسسات ارتباطًا بأحداث رفح) اإليجابي(نسب التقييم 
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  ب من قطاع غزةخطة االنسحا: الجزء الثالث
ما بين الشك في نوايا شارون وحكومته، والحاجة إلى األمن واألمان، يرى المستطلعون أن هناك  •

كما أن هناك تحفظات  . لدى األطراف المختلفة في قطاع غزة لتحمل مسئوليتهااًجاهزية واستعداد عالي
 .أي دور أمريكي في قطاع غزة ما بعد االنسحابعلى 

 :ي االنسحاب من قطاع غزةفغير جاد شارون   •
 . قطاع غزةمن المستطلعين أن شارون غير جاد في حديثة حول االنسحاب من% 53يعتقد   -

 )%11( من المستطلعين أن هذا االنسحاب سيكون جزئيا، في حين يرى )%50( يرى  وإذا حصل هذا -
 هناك تفاوت واضح وكان . يرون أنه لن يكون هناك انسحاب)%38(أن االنسحاب سيكون كامال، مقابل 

 من مستطلعي )%55(يرى في وجهات النظر هذه بين مستطلعي الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين 
 بالمقابل.  من مستطلعي الضفة الغربية)%47(قطاع غزة أن هذا االنسحاب سيكون جزئيا يرى ذلك 

يرى ذلك بينما ة،  من مستطلعي الضفة الغربية أنه لن يكون هناك انسحاب من قطاع غز)%41(يرى 
 . قطاع عزة من مستطلعي )34%(
 

 :السلطة الفلسطينية واالنسحاب من قطاع غزة •

 )%31(لديها الجاهزية لتسلم قطاع غزة بينما يرى  من المستطلعين أن السلطة الفلسطينية )%39(يرى   -
 . ستطلعين من الم)%25(  لديها في حين يرى بعدم توفر الجاهزية،أن لديها الجاهزية إلى حد ما

 . من المستطلعين أن استالم السلطة لقطاع غزة سيؤدي إلى وضع أمني أكثر استقرارا)%47(يرى  -

 من المستطلعين أن تسلم السلطة لزمام األمور في قطاع غزة سيؤدي إلى تحسين )%34(ويرى كذلك  -
من  )%33(، ويرى  أن ذلك لن يؤدي إلى تحسين الظروف)%29( بينما يرى ،الظروف المعيشية

 . )إلى حد ما(أنها ستتحسن المستطلعين 

 
 :االنسحاب من قطاع غزةخطة  خلفية •
 تجنبا لخسائر أكبر تاالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة جاءخطة  من المستطلعين أن )%77(يعتقد  -

 .بين قوات االحتالل

الل في الضفة االنسحاب من قطاع غزة سيؤدي إلى تعزيز االحتخطة  من المستطلعين أن )%78(ويرى  -
لضفة امن مستطلعي ) %73( من مستطلعي قطاع غزة مقارنة بـ )%83(حيث يرى ذلك . الغربية
  . الغربية

 . من المستطلعين أن االنسحاب من قطاع غزة يأتي إلشاعة الفوضى واالقتتال الداخلي)%57(يرى و -
تجنب حدوث اقتتال داخلي أفاد وعند سؤال المستطلعين ما إذا كانت الفصائل والقوى الوطنية ستنجح في 

 .  منهم أنها ستنجح)64%(

 
 )ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي المحتمل(  السياسيمستقبل قطاع غزة  •
 ما  وخطة شاملة إلدارة قطاع غزةا من المستطلعين أن السلطة الفلسطينية تمتلك برنامج)%37(يعتقد  -

د ما ، بينما يرى أن السلطة  هذه الخطة إلى حأن السلطة تملك )%36(ى يرو، بعد االنسحاب اإلسرائيلي
 .)%20(ال تمتلك مثل هذه الخطة 
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 لمواجهة مخططات ا سياسيانامج من المستطلعين أن السلطة الفلسطينية ال تمتلك بر)%42(يعتقد  -
 . )%25( من المستطلعين، وتمتلكه إلى حد ما )%25(شارون، بينما يعتقد أنها تمتلك هذا البرنامج 

 لمواجهة مخططات ا سياسياال تمتلك برنامجالفلسطينية  من المستطلعين أن المعارضة )%28(يعتقد  -
 . )%27(أنها تمتلك هذا البرنامج ، وتمتلكه إلى حد ما من المستطلعين  )%35(شارون، بينما يعتقد 

حال  من المستطلعين استمرار المقاومة المسلحة ضد إسرائيل انطالقا من قطاع غزة في )%61(يؤيد  -
 . من المستطلعين)%35(، بينما يعارض ذلك انسحابها منه

 المستطلعين توحيد األجهزة األمنية في جهاز أمني واحد حال انسحاب إسرائيل من  من)%84(يؤيد  -
 .قطاع غزة

 من المستطلعين ضرورة إجراء انتخابات فورية ألعضاء المجلس التشريعي في قطاع )%84(يؤيد و -
 من )%81( من مستطلعي قطاع غزة مقارنة بـ )%89(ث يرى هذه الضرورة حي. غزة حال االنسحاب

   .  مستطلعي الضفة الغربية

وعند سؤال المستطلعين حول األكثر صالحية لقيادة قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، صرح  -
ة السلطأن  )%23(قيادة وطنية موحدة تضم كافة األطراف، في حين صرح أن األصلح  منهم )59%(

 هما حركتي حماس والجهاد اإلسالميأن  )%17(، بالمقابل صرح  هي األصلحالوطنية الفلسطينية
هي األصلح، قيادة وطنية موحدة أن  من مستطلعي قطاع غزة )%63( صرح في الوقت الذيو. األصلح

بأن  من مستطلعي الضفة الغربية )%20(بالمقابل صرح .  من مستطلعي قطاع غزة)%56(صرح بذلك 
   . من مستطلعي قطاع غزة)%11(  بذلكصرحفيما   األصلح هما، ركتي حماس والجهاد اإلسالميح

 
 إعادة بناء قطاع غزة •
هذه  )%34(، ويرى  أن هناك إمكانية ألن يكون قطاع غزة مكانا مزدهران من المستطلعي)%45(يرى  -

  . )%18( بينما ال يرى مثل هذه اإلمكانية ،اإلمكانية إلى حد ما

تحقيق األمن واألمان، حيث هي لن أن األولوية األساسية بعد االنسحاب اإلسرائيلي والمستطلعيرى  -
 أن األولوية إلعادة إعمار المناطق )%28( في حين صرح ، من المستطلعين)%39(صرح بذلك 

 .المدمرة
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   من قطاع غزةنسحاب اإلسرائيلي بعد االويات األآثر أهميةاألول
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 يرى، في حال إخالئهاعند سؤال المستطلعين عن األغراض التي يؤيدون تحويل المستوطنات إليها و -
 لسكان المخيمات في إلسكانتحويلها % 32 يرى ، بينما لالجئين العائدينإلسكانتحويلها  منهم )41%(

لتحويلها لمناطق استثمارية في غزة بالمقارنة مع بشكل ملحوظ  التأييد وترتفع معدالت  .قطاع غزة
 .مستطلعي الضفة

  في حال إخالئهاإليها تحويل المستوطنات ون األغراض التي يؤيد المستطلع): 1(جدول رقم 
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية 

 34.2 45.0 40.8 تخصيصها لالجئين العائدين
 27.7 35.5 32.4 إسكان لسكان المخيمات في قطاع غزة

 18.6 6.1 11.0 )سياحية وصناعية(تحويلها لمناطق استثمارية 
 4.5 4.0 4.2 تحويلها لمباني عامة  

 2.6 4.7 3.9 إسكان لموظفي السلطة الفلسطينية 
 12.4 4.7 7.7 غير ذلك

 
 :تمويل إعادة بناء قطاع غزة •
، رائيليزة حال االنسحاب اإلس من المستطلعين، أي تمويل أمريكي إلعادة بناء قطاع غ)%70 (يعارض  -

 .)%28(ل يوبينما يؤيد هذا التم

، تمويل اليابان %)87(تمويل عربي :  على النحو التالي األطراف المختلفةيؤيد أغلبية المستطلعين تمويل -
 .  %)68(تمويل األمم المتحدة ، %)68(التمويل األوروبي ، )%73(ودول آسيا األخرى 

ة  أعلى لدى المستطلعين في قطاع غزة للتمويل من الجهات المختلفاًأن هناك تأييدإلى تشير النتائج  -
 .فة الغربيةمقارنة بمستطلعي الض

 
 . معدالت المستطلعين المؤيدين لتمويل األطراف المختلفة في إعادة بناء قطاع غزة): 2(جدول رقم 

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية 
 90.5 84.9 87.1 التمويل العربي

 78.9 69.6 73.2 تمويل اليابان ودول آسيا
 71.7 66.3 68.4 التمويل األوروبي

 74.7 64.2 68.3 ل األمم المتحدة تموي
 32.3 25.0 27.8 التمويل األمريكي
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 :دور األطراف المختلفة في إدارة قطاع غزة •
 من المستطلعين أي دور مؤقت للواليات المتحدة األمريكية في إدارة قطاع غزة بعد )%85(يعارض  -

 .)%13(رائيلي، ويؤيد مثل هذا الدور االنسحاب اإلس

جامعة الدول العربية ، و%)57(البنك الدولي  كل من قيامياق نفسه، يؤيد غالبية المستطلعين وفي الس -
اع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، دور فعال في إدارة مؤقتة لقطل%) 55(، وهيئة األمم المتحدة %)56(

 .%)40(التحاد األوروبي لو%) 45(مصر ل دور ويؤيد
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  العملية السلمية والقمة العربية:الجزء الرابع
 
 اإلسرائيلي، رافقها شك عال في -إحباط عام لدى الشارع الفلسطيني تجاه إمكانيات السالم الفلسطيني •

بالمقابل ما زال الشارع الفلسطيني . ن اتجاه تحقيق سالم للفلسطينيياإلسرائيلية واألمريكية النوايا
 مقابل .لتظاهرات التي تقوم بها قوى السالم اإلسرائيلية ضد سياسية االحتالليراهن على أهمية ا

 يفضلون  مازالوا تجاه دعم القضية الفلسطينية، إال أنهمبيالنظرة السلبية لدور القمة والشارع العر
 . اإلسرائيلي-يرعاية الجامعة العربية لعملية السالم الفلسطين

   
 عبرت آراء المستطلعين عن عـدم الثقـة فـي جديـة             :ي عملية السالم  فقدان الثقة بالدور األمريكي ف     .1

 من المستطلعين، فـي     )%89(الواليات المتحدة في تحقيق السالم في الشرق األوسط، هذا ما صرح به             
 .فقط ، يرون خالف ذلكمنهم  )%7(حين أن 

 
، فقـد   نسـرائيليي  أما حول موقف الجمهور من المفاوضات مع اإل        :انخفاض نسبة المؤيدين للمفاوضات    .2

 أيـدها لمفاوضات مع إسرائيل، في حـين       لعودة  ال )%52( فقد عارض عبرت األغلبية عن معارضتها،     

 لقطاع غزةفي إدارة مؤقتة المختلفة  لدور فعال لإلطراف التأييد معدالت 
  بعد االنسحاب
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 16 (انخفضت معدالت التأييد للعودة للمفاوضات مع اإلسرائيليين بشكل ملحـوظ         وقد  هذا  .  منهم )45%(
 . )%61() 2003تشرين أول ( فيحيث كانت نسبة التأييد، )نقطة

 
من ) %88( إلى أن    تشير نتائج االستطالع   :ن مع الفلسطينيي  تحقيق السالم في   يس لديها رغبة   ل إسرائيل .3

 . لدى إسرائيل الرغبة الحقيقية في تحقيق السالم مع الفلسطينيينه ليس أنيعتقدالجمهور الفلسطيني 
 
م بـين    تعبر غالبية اآلراء عـن عـدم إمكانيـة السـال           :حل قضية الالجئين أساس أي إمكانية للسالم       .4

 مـن   )%84(، إذا لم تعترف إسرائيل بحق العودة لالجئين، إذ عبر عن ذلـك              ن واإلسرائيليي نالفلسطينيي
لسالم بين الجانبين، حتى فـي حـال عـدم          اإمكانية  ب اعتقد فقط منهم    )%13(المستطلعين، في حين أن     

 . اعتراف إسرائيل بحق العودة
 
 تشكك غالبيـة آراء المسـتطلعين       : واإلسرائيليين نينيي بين الفلسط  لتعايش السلمي اإمكانية  في   صعوبة .5

بإمكانية التعايش جنباً إلى جنب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ضـمن معاهـدة سـالم تحقـق العـدل                  
 من المستطلعين يعتقـدون خـالف       )%38(، في حين أن     )%54(للفلسطينيين، هذا ما عبرت عنه آراء       

 .ذلك
 
 أما عن الجهة التي :ثر قبوالً لدى الجمهور لرعاية العملية السلميةالجامعة العربية هي الجهة األك .6

جامعة الدول العربية : يفضل الجمهور الفلسطيني رعايتها للعملية السلمية فجاءت على النحو التالي
  .)%14(جهات أخرى ، )%5(الواليات المتحدة ، )%25(، هيئة األمم المتحدة )51%(

 
 تعبر نتائج االستطالع عن استمرار رؤية الفلسـطينيين ألهميـة           :الرهان على حركة الشارع اإلسرائيلي      .7

 )%23( من المستطلعين مهمـة، و     )%52(التظاهرات التي تقوم بها قوى السالم اإلسرائيلية، إذ يعتبرها          
 .ة فقط ال يرون لهذه التظاهرات أي أهمي)%22(، في حين أن )مهمة إلى حد ما(منهم 

 
عن تقيـيم   %79 في الوقت الذي عبرت فيه غالبية آراء المستطلعين          :نظرة سلبية للدور الرسمي العربي     . 8

إيجـابي  :  تقييم الفلسطينيين لدور الشعوب العربية علـى النحـو التـالي            كان ،سلبي لنتائج القمة العربية   
 %. 41، سلبي )%32(  بين، بين)24%(
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  السياسيةالتوجهات: الجزء الخامس
 
 تأييد غير مسبوق للحركات اإلسالمية مقارنة بالتوجهات الوطنية األخرى، فبينما يصل التأييد للحركات  •

 %. 31، حصلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مجتمعة على %37اإلسالمية ما يقارب 
جدة على الساحة ألي من االتجاهات السياسية المتوا) تأييدهم( من المستطلعين عن عدم )%42( عبر -

 .الفلسطينية
 )%4.1() اليسار الفلسطيني( من المستطلعين، و تأييد فصائل )%22.6( عن تأييد حركة فتح عبربينما  -

 . )%4.9( من المستطلعين، وحركة الجهاد اإلسالمي )%24.8( حركة حماس أيدمن المستطلعين، 
أظهر ): لسياسية المذكورة أعالهميولهم ألي من التوجهات ا(حول %) 42(وعند سؤال المستقلين  -

  . أنفسهم يميلون لحركة فتح)%3.1( منهم ميلهم لالتجاهات اإلسالمية، فيما اعتبر )7.6%(
:  على النحو التالي- كما هو الحال عليه وقت إجراء االستطالع-يمكن تقسيم الشارع الفلسطيني -

 وال يؤيد أو يميل ألي من ،يسار لل)%4.3( لحركة فتح، و)%25.7( للتوجهات اإلسالمية، )37.0%(
 . من المستطلعين)%31.3(التوجهات السياسية 
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 :عرفات الشخصية الفلسطينية األكثر شعبية •
الذي يثقون بقدرته على قيادة المجتمع الفلسطيني في مرحلة ما عند سؤال المستطلعين عن الشخص  -

سر عرفات ذلك الشخص، بينما رشح من المستطلعين يا% 33 أعتبر :بعد االنسحاب من قطاع غزة
مروان : ومن بين هذه الشخصيات(من المستطلعين أحد الشخصيات األخرى من حركة فتح %) 14(

من المستطلعين %) 11(، بينما رشح %)2.3(، أحمد قريع%)2.6(، محمد دحالن %)3.6(البرغوثي 
إسماعيل :  الشخصيات التي برزتومن بين(قيادات إسالمية من حماس والجهاد اإلسالمي أو مقربة لهما 

شخصيات يسارية ومستقلة برز منها حيدر عبد % 5، بينما رشح )3.7(، ومحمود الزهار )4.5(هنية 
 %).2.5(الشافي 

من المستطلعين أية شخصية فلسطينية معينة يثقون بها لقيادة المجتمع الفلسطيني %) 37(لم يحدد  -
ود التأكيد على أن السؤال حول الثقة كان سؤاال مفتوحا لم ون. لمرحلة ما بعد االنسحاب من قطاع غزة

 .يتطرق لمن سيصوت الجمهور في االنتخابات
 

 معدالت التأييد للحرآات السياسية
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   ) )11( ( ملحق رقم ملحق رقم 
  

  1166  ##  نتائج االستطـالعنتائج االستطـالع
  

 
 

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اجملموع   

 األحـوال املعيشيـة : القسـم األول
  ؟ألسرتكوضع االقتصادي الي / كيف تصفيف الفترة الراهنة .1
 5.2 3.3 4.0 جيد جدًا ) 1

 17.9 17.2 17.5 جيد  ) 2

 36.3 43.5 40.7 متوسط) 3

 21.1 21.9 21.6 سيئ ) 4
 19.5 14.1 16.3 سيئ جدًا) 5

 ؟هل لألسرة معيل على رأس عمله .2
 64.3 66.1 65.4  نعم) 1

 35.7 33.9 34.6   ال) 2

  ؟ى نفسك وأسرتك وممتلكاتكباألمن، عل ني/تشعر هل  الراهنةاملرحلةيف  .3
 17.7 17.2 17.4  نعم) 1

 21.7 21.7 21.7   بين بين) 2

 60.4 60.6 60.5 ال) 3

 0.3 0.5 0.4  ال أعرف/ ال رأي ) 4

 ة بالنسبة للمستقبل ؟/ة أم متشائم/هل أنت متفائل .4
 44.9 35.5 39.2  ة/متفائل) 1

 22.6 23.5 23.2   بين بين) 2

 31.0 40.5 36.8 ة/متشائم) 3

 1.5 0.5 0.9 ال رأي) 4

 العملية السلمية والقمة العربية: الثاينالقسـم 
  ؟ين أن الواليات املتحدة جادة يف حتقيقها للسالم يف الشرق األوسط/هل تعتقد .5
 10.1 5.4 7.2  نعم) 1



 13

 86.8 90.1 88.8   ال) 2

 3.1 4.5 3.9 ال رأي) 3

  للمفاوضات مع اإلسرائيليني ؟ين العودة/ين أم تعارض/هل تؤيد .6
 45.4 44.2 44.7  نعم) 1
 53.3 53.1 53.2 أعارض) 2

 1.3 2.7 2.1  ال رأي) 3

 ين أن إسرائيل لديها رغبة حقيقية يف حتقيق سالم مع الفلسطينيني؟/هل تعتقد .7
 9.8 8.1 8.8  نعم) 1
 87.8 88.5 88.2 ال) 2

 2.4 3.3 3.0 ال رأي) 3

هناك إمكانية للسالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني إذا مل تعترف إسرائيل حبق العودة لالجئني ين أن /هل تعتقد .8
 الفلسطينيني؟

 15.0 11.6 12.9  نعم) 1
 83.6 84.8 84.3   ال) 2

 1.4 3.6 2.8 ال رأي) 3

من معاهدة سالم حتقق ين أن هناك إمكانية للتعايش جنباً إىل جنب بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ض/هل تعتقد .9
 ؟)على أساس قرارات األمم املتحدة(العدل للفلسطينيني 

 34.6 39.6 37.7  نعم) 1
 56.2 53.0 54.3 ال) 2

 9.2 7.4 8.1 غير متأآد ) 3

 ؟---------يف حال استئناف عملية املفاوضات، هل تفضل أن تكون حتت رعاية  .10
 46.3 54.3 51.2 جامعة الدول العربية ) 1
 21.8 27.7 25.4 هيئة األمم المتحدة ) 2

 14.3 13.0 13.5 رعاية أخرى) 3
 4.2 4.9 4.7  الواليات المتحدة) 4
 13.3 0.0 5.2 ة/غير متأآد) 5

 ين أمهية يف التظاهرات اليت تقوم هبا قوى السالم اإلسرائيلية ضد سياسة شارون؟/هل ترى .11
 59.4 47.1 51.9  نعم، مهمة) 1
 18.7 25.4 22.8 إلى حد مانعم مهمة ) 2

 19.5 24.1 22.3 غير مهمة ) 3
 2.4 3.5 3.0 ال رأي) 4

 ؟22/5/2004-21ما هو تقييمك لنتائج القمة العربية األخرية اليت عقدت يف تونس بتاريخ  .12
 4.6 3.1 3.7  إيجابية ) 1
 19.7 15.8 17.3 بين بين) 2

 68.9 68.9 68.9 سلبية ) 3
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 6.7 12.3 10.1 ة/غير متأآد) 4

 ما هو تقييمك لدور الشعوب العربية يف دعم الشعب الفلسطيين؟ .13
 26.5 22.0 23.8  إيجابي ) 1
 31.4 31.6 31.5 بين بين) 2

 38.6 43.0 41.3 سلبي ) 3
 3.5 3.4 3.4 ة/غير متأآد) 4

 اهلجمة اإلسرائيلية على مدينة رفح: الثالثالقسـم 
 طة الوطنية الفلسطينية جتاه األحداث األخرية يف رفح؟ين أداء مؤسسات السل/كيف تقيم .14

 25.7 18.9 21.6  ايجابي ) 1
 32.5 33.2 32.9   متوسط) 2

 39.0 40.4 39.8 سلبي ) 3
 2.7 7.5 5.7 ال أعرف / ال رأي ) 4
 

 ين أداء املؤسسات األهلية الفلسطينية جتاه األحداث األخرية يف رفح؟/كيف تقيم .15
 61.8 35.5 45.8  ايجابي ) 1
 28.0 32.8 30.9   متوسط) 2

 8.2 23.1 17.3 سلبي ) 3
 1.9 8.5 5.9 ال أعرف / ال رأي ) 4

 ين أداء األحزاب والتنظيمات السياسية جتاه األحداث األخرية يف رفح؟/كيف تقيم .16
 57.7 34.9 43.8  ايجابي ) 1
 25.1 30.6 28.5   متوسط) 2

 12.2 22.2 18.3 سلبي ) 3
 5.0 12.2 9.4 ال أعرف /  ال رأي )4

 جتاه األحداث األخرية يف رفح؟) األنروا(ين أداء وكالة الغوث /كيف تقيم .17
 61.9 36.8 46.6  ايجابي ) 1
 24.1 31.6 28.7   متوسط) 2

 8.9 18.5 14.8 سلبي ) 3
 5.1 13.1 10.0 ال أعرف / ال رأي ) 4

 لقرار الصادر عن جملس األمن والذي يدين إسرائيل هلجومها على رفح؟ما هو تقييمك للموقف الدويل املتمثل يف ا .18
 45.9 26.0 33.7  ايجابي   موقف )1
 20.9 22.2 21.7   بين بين)2

 29.6 43.8 38.3 موقف سلبي ) 3
 3.6 8.0 6.3 ال رأي  ) 4
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 اخلطة املقترحة حول االنسحاب من قطاع غزة: الرابعالقسـم 
 جادة يف االنسحاب من قطاع غزة ؟) شارون(ومة اإلسرائيلية ين أن احلك/هل تعتقد .19

 20.2 19.3 19.6  نعم ) 1
 28.0 23.4 25.2   إلى حد ما) 2

 50.5 54.3 52.8 ال ) 3
 1.4 3.0 2.4 ال رأي ) 4

 :ين أن هذا االنسحاب سيكون /هل تعتقد .20
 11.4 11.2 11.3 ؟ انسحابا آامال ) 1
 54.7 46.9 50.0 ؟  انسحابا جزئيا ) 2

 33.7 41.4 38.4 لن يكون هناك انسحاب ؟) 3
 0.2 0.4 0.4 ال رأي ) 4

 ين أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتسلم السلطة مرة أخرى يف قطاع غزة ؟/هل تعتقد .21
 40.3 38.7 39.3  نعم ) 1
 32.5 29.5 30.7   إلى حد ما) 2

 23.8 25.4 24.7 ال ) 3
 3.4 6.5 5.3 ال رأي ) 4
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ين أن تسلم السلطة الفلسطينية لزمام األمور سيؤدي إىل حتسني الظروف املعيشية للسكان يف قطاع /هل تعتقد .22
 غزة؟

 33.5 34.8 34.3  نعم ) 1
 33.1 33.3 33.2   إلى حد ما) 2

 30.8 27.8 28.9 ال ) 3
 2.6 4.1 3.5 ال رأي ) 4

 ألمور سيؤدي إىل وضع أمين أكثر استقراراً للسكان يف القطاع؟ين أن تسلم السلطة الفلسطينية لزمام ا/هل تعتقد .23
 47.1 46.3 46.6  نعم ) 1
 30.5 29.2 29.7   إلى حد ما) 2

 20.2 20.6 20.5 ال ) 3
 2.1 3.6 3.2 ال رأي ) 4

 ين أن االنسحاب من قطاع غزة سيؤدي لتعزيز االحتالل يف الضفة الغربية؟/هل تعتقد .24
 83.3 72.5 76.7  نعم ) 1
 11.7 16.9 14.9 ال ) 2
 5.0 10.5 8.4 ال رأي) 3

 ين أن االنسحاب من قطاع غزة يأيت جتنباً خلسائر أكرب بني قوات االحتالل اإلسرائيلي؟/هل تعتقد .25
 78.6 72.6 75.0  نعم ) 1
 18.8 20.3 19.7 ال ) 2
 2.6 7.1 5.3 ال رأي) 3

  إلشاعة الفوضى واالقتتال الداخلي؟ين أن االنسحاب من قطاع غزة يأيت/هل تعتقد .26
 56.0 57.6 57.0  نعم ) 1
 39.6 33.8 36.1 ال ) 2
 4.3 8.7 7.0 ال رأي) 3

 ين أن الفصائل والقوى السياسية ستنجح يف جتنب االقتتال الداخلي؟/هل تعتقد .27
 65.2 63.6 64.2  نعم ) 1
 29.4 26.3 27.5 ال ) 2
 5.4 10.1 8.3 ال رأي) 3

 ين أن هناك إمكانية أن تكون غزة مكاناً مزدهراً من الناحية االقتصادية؟/ىهل تر .28
 46.1 44.0 44.8  نعم ) 1
 34.5 33.1 33.7 إلى حد ما ) 2
 18.1 18.0 18.0 ال ) 3
 1.4 4.8 3.5 ال رأي) 4
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ويل ين حت/يف حال االنسحاب من قطاع غزة، وإخالء املستوطنات ألي غرض من اإلغراض التالية تؤيد .29
 :املستوطنات

 34.2 45.0 40.8 تخصيصها لالجئين العائدين) 1
 27.7 35.5 32.4  إسكان لسكان المخيمات في قطاع غزة ) 2
 18.6 6.1 11.0 )سياحية وصناعية(تحويلها لمناطق استثمارية ) 3
 4.5 4.0 4.2 تحويلها لمباني للمؤسسات العامة) 4
 2.6 4.7 3.9   إسكان لموظفي السلطة الفلسطينية) 5
 12.4 4.7 7.7 غير ذلك) 6

 :ين التالية/ين أم تعارض/يف حال انسحاب قوات االحتالل االسرائيلية من قطاع غزة، هل تؤيد .30
 35.5 40.7 38.6  تحقيق األمن واألمان ) 1
 26.0 29.1 27.9 إعادة إعمار المناطق المدمرة ) 2
 19.0 13.3 15.5 تحسين االوضاع االقتصادية ) 3
 14.1 12.0 12.8 إعادة بناء البنية التحتية  ) 4
 4.8 3.3 3.9 بناء مؤسسات السلطة) 5
 0.6 1.5 1.2 غير ذلك) 6

 :ين التالية/ين أم تعارض/يف حال انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلية من قطاع غزة هل تؤيد .31
 استمرار المقاومة المسلحة ضد إسرائيل انطالقًا من قطاع غزة

 64.5 59.2 61.2  أؤيد  )1
 34.4 35.7 35.2 أعارض  ) 2
 1.1 5.2 3.6 ال رأي) 3

 توحيد األجهزة األمنية في جهاز أمني واحد
 86.2 83.1 84.3  أؤيد ) 1
 12.4 13.6 13.1 أعارض  ) 2
 1.5 3.3 2.6 ال رأي) 3

 إجراء انتخابات فورية ألعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة 
 89.2 80.8 84.1   أؤيد) 1
 9.0 11.8 10.7 أعارض  ) 2
 1.8 7.5 5.3 ال رأي) 3

 ين أن السلطة الفلسطينية متتلك برنامج وخطة شاملة  إلدارة القطاع بعد االنسحاب اإلسرائيلي ؟/هل تعتقد .32
 39.4 36.2 37.4  نعم ) 1
 32.1 37.9 35.7 إلى حد ما  ) 2
 23.2 17.8 19.9 ال ) 3
 5.3 8.1 7.0 ال رأي) 4

 ين أن السلطة الفلسطينية متتلك برنامج سياسي ملواجهة خمططات شارون ؟/هل تعتقد .33
 28.8 21.8 24.6  نعم ) 1
 23.2 26.8 25.4 إلى حد ما  ) 2
 43.4 41.2 42.1 ال ) 3
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 4.6 10.2 8.0 ال رأي) 4

 ططات شارون ؟ين أن املعارضة الفلسطينية متتلك برنامج سياسي ملواجهة خم/هل تعتقد .34
 40.7 31.8 35.3  نعم ) 1
 21.6 30.6 27.1 إلى حد ما  ) 2
 30.9 26.8 28.4 ال ) 3
 6.7 10.8 9.2 ال رأي) 4

 بشكل عام، من هو األكثر صالحية لقيادة املرحلة األوىل بعد االنسحاب من قطاع غزة ؟ .35
 63.3 56.3 59.0 قيادة وطنية جماعية تضم آافة األطراف) 1
 24.5 21.9 22.9  لسلطة الوطنية الفلسطينية  ا) 2
 11.3 20.1 16.7 حرآتي حماس والجهاد اإلسالمي  ) 3
 0.5 0.5 0.5 القوى اليسارية ) 4
 0.4 1.2 0.9 غير ذلك) 5

 ين دورا فعاال لألطراف التالية يف إدارة العملية لفترة مؤقتة بعد االنسحاب من قطاع غزة؟/ين أم تعارض/هل تؤيد .36
 لبنك الدوليا

 63.6 52.9 57.1  أؤيد ) 1
 32.2 39.0 36.4 أعارض  ) 2
 4.1 8.1 6.5 ال أعرف) 3

 جامعة الدول العربية
 60.3 53.9 56.4  أؤيد ) 1
 38.6 41.1 40.1 أعارض  ) 2
 1.1 5.0 3.5 ال أعرف) 3

 هيئة األمم المتحدة
 59.8 51.1 54.5  أؤيد ) 1
 38.3 43.3 41.4 أعارض  ) 2
 1.8 5.6 4.1 ال أعرف) 3

 جمهورية مصر العربية
 46.3 43.8 44.8  أؤيد ) 1
 52.9 51.3 52.0 أعارض  ) 2
 0.7 4.9 3.3 ال أعرف) 3

 االتحاد األوروبي 
 49.8 33.7 40.0  أؤيد ) 1
 48.0 60.3 55.5 أعارض  ) 2
 2.1 5.9 4.4 ال أعرف) 3

 الواليات المتحدة األمريكية
 16.1 10.2 12.5  يد أؤ) 1
 83.4 86.0 85.0 أعارض  ) 2
 0.5 3.8 2.5 ال أعرف) 3
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 :ين التمويل لذلك من املصادر التالية/ين أم تعارض/من أجل إعادة بناء قطاع غزة هل تؤيد .37
 تمويل عربي

 90.5 84.9 87.1  أؤيد ) 1
 9.5 13.0 11.7 أعارض  ) 2
 0.0 2.1 1.3 ال أعرف) 3

  آسيا اليابان ودول
 78.9 69.6 73.2  أؤيد ) 1
 19.9 25.2 23.2 أعارض  ) 2
 1.2 5.2 3.6 ال أعرف) 3

 تمويل أوروبي
 71.7 66.3 68.4  أؤيد ) 1
 26.9 29.9 28.8 أعارض  ) 2
 1.4 3.8 2.9 ال أعرف) 3

 تمويل من األمم المتحدة
 74.7 64.2 68.3  أؤيد ) 1
 24.7 33.0 29.7 أعارض  ) 2
 0.6 2.8 2.0 ال أعرف) 3
 

 تمويل أمريكي
 32.3 25.0 27.8  أؤيد ) 1
 67.3 72.1 70.2 أعارض  ) 2
 0.4 2.9 1.9 ال أعرف) 3

 :ين/هناك عدة اجتاهات وفصائل سياسية، أي من الفصائل التالية تؤيد .38
 26.1 24.0 24.8 حرآة حماس) 1
 24.4 21.4 22.6 حرآة فتح ) 2
 6.9 8.0 7.6 هات اإلسالميةمستقل، أميل لالتجا) 3
 3.6 5.8 4.9 الجهاد اإلسالمي )  4
 2.7 3.4 3.1 مستقل، أميل لحرآة فتح) 5
 3.5 1.0 2.0 الجبهة الشعبية) 6
 0.6 1.0 0.8 حزب الشعب  ) 7
 0.0 1.1 0.7 االتحاد الديمقراطي فدا)  8
 0.4 0.9 0.7 أحد االتجاهات اإلسالمية) 9

 0.0 1.1 0.6 الوطنية األخرىأحد االتجاهات ) 10
 0.5 0.5 0.5  الجبهة الديمقراطية  ) 11
 0.2 0.3 0.3 مستقل، أميل لالتجاهات اليسارية) 12
 31.1 31.4 31.3 ال أؤيد أي من هذه االتجاهات) 13
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   ) )22( ( ملحق رقم ملحق رقم 

 
 جدول توزيع العينة

 
 النسبة وضع اللجوء النسبة  مكان السكن النسبة  المنطقة 

 47.4 الجئ 38.9 مدينة 60.9 الضفة الغربية
 52.6 غير الجئ 37.4 بلدة/ قرية  39.1 قطاع غزة
 النسبة قطاع العمل 23.7 مخيم  النسبة المحافظة

 71.0 لخاص ا لقطاع ا النسبة  الجنس 6.7 جنين 
 4.4 ا لقطاع األهلي 50.3 ذآر  1.3 طوباس
 24.7 ا لقطاع الحكومي 49.7 أنثى 3.4 طولكرم
الحالة  10.2 نابلس 

 االجتماعية
 النسبة المستوى التعليمي النسبة

 20.3 ملم-أمي 28.3 عزباء/ أعزب  2.8 قلقيلية
 21.2 ابتدائي 67.1 ة/ متزوج  1.2 سلفيت
 31.1 إعدادي 4.5 كغير ذل 1.1 أريحا
 16.7 ثانوي النسبة الفئات العمرية 7.8 رام اهللا
 4.9 دبلوم  8.2 17-16 9.9 القدس

 5.7 بكالوريوس فأعلى 17.7 22-18 4.4 بيت لحم
 النسبة مكان السكن الدائم  15.1 27-23 12.2 الخليل
  1994قبل  12.6 32-28 7.9  الشمال–غزة 
  الضفة الغربية 10.9 37-33 13.5  المدينة–غزة 

 92.5 وقطاع غزة 8.8 42-38 4.8 دير البلح

 7.5 خارج فلسطين 6.4 47-43 8.5 خانيونس
الدخل الشهري  4.9 52-48 4.3 رفح

 *بالشيكل
 النسبة

/ المهنة 
 الوظيفة

 6.3 ال يوجد دخل 15.5 52أآثر من  النسبة

/ المهنة  7.1 عمال
 الوظيفة

 33.1 700أقل من  النسبة

 18.2 1000-701 3.4 تجار 3.5 حرفيون
 18.0 1700-1001 16.0 طالب 0.6 متخصصون
 13.1 2500 – 1701 1.2 متقاعدون 41.3 ربات بيوت 

 5.1 3000 – 2501 8.5 موظفون 16.9 بالعمل
 6.3  فما فوق3000   1.6 مزارعون

  شيكل4.45=  دوالر 1:   للدوالر الشيكلسعر* 
 


