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2001 / 6 / 11: تاريخ النشر 2001 / 6 / 3- 5 / 31: تاريخ العمل امليداني
 74: عدد املواقع يف العينة

موقعا
ة يف الضفة الغربية / فلسطيين1184: حجم العينة
وقطاع غزة

%3قص زائد أو نا: نسبة اخلطأ  ة/ باحث70: عدد الباحثني امليدانيني

نادر . مـن أجـل املزيد من التفاصيل الرجاء االتصال مبنسق الفريق د           �
ــفحتنا    ــراجعة ص ــرفقة أو م ــناوين امل ــلى الع ــربنامج ع ــر ال ــعيد ، مدي س

.اإللكرتونية
 باحث وباحثة ميدانيني70: فريق العمل�
نادر سعيد    . د: منسق الفريق�
)منسق االستطالعات( أمين عبد ايد : فريق البحث�

،  غسان أبوحطب ، رانية      )إحصـائي، مشـرف على البيانات     (  أيـوب مصـطفى     
).مشرفون ميدانييون(األمسر، نداء أبو طه، عماد زهد، أمينة زهران 

نوران نصيف، راقية أبو غوش، نبال ثوابته، :الفريق الفين واإلداري�
. شهناز جربان، نوال أبو حديد

رمـزي رحيـان، نـائب الرئيس للتخطيط والتطوير         : جنة التوجيهيةالل�
) جامعة بريزيت(

مجيـل هـالل، بـاحث رئيسي، عضو اللجنة االستشارية لتقرير           
التنمية البشرية الفلسطيين 

رميا محامي، مديرة برنامج املاجستري يف معهد دراسات . د
) جامعة بريزيت(املرأة 

) جامعة األزهر (معني رجب، أستاذ  االقتصاد. د
مجيل رباح، خبري املسوحات واإلحصاء

اآلراء الـواردة يف النـتائج متـثل آراء أفـراد العينة وال متثل رأي               �
.جامعة بريزيت أو برنامج دراسات التنمية أو جلانه
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:ظروف العمل امليداني
مت إجـراء هـذا املسـح يف ظـروف غايـة يف احلساسـية واخلطورة، فمن ناحية استمر                   

وقد . احلصار لألراضي الفلسطينية اليت مت تقطيع أوصاهلا ومنع احلرآة بني حمافظاهتا          
آـان هاجسـنا األساسـي حماولـة الوصـول إىل آافـة املواقـع اليت مشلتها العينة                  
املخـتارة، والبحث عن وسائل لتسهيل تنقل الفريق امليداني واحملافظة على سالمة            

وهاآم  بعض األمثلة    . القلق على سالمتهم  باحثينا وباحثاتنا، ضمن شعور دائم ب     
:على الصعوبات اليت واجهت الباحثني امليدانيني

وهي باحثة من خميم الدهيشة يف بيت حلم،        )  سنة 20( إميـان أبو عجمية     �
دقـائق فقط بعدما أت عملها امليداني يف مدينة اخلليل، مت إصابتها بساقها             

 نقلها إثر ذلك إىل مستشفى عالية       برصاصـة مطاطية أطلقها جنود االحتالل، مت      
. منعـتها إصابتها من العمل يف األيام التالية       . يف املديـنة لتـلقي العـالج      

".نتمىن الشفاء العاجل للزميلة إميان"
مل يـتمكن الفـريق امليدانـي من إجراء املسح يف ثالث مواقع من حمافظة               �

( افظة نابلس   ، وموقعني يف حم   )سـنجل، وبيتـلو، والطيـبة     ( رام اهللا والـبرية     
، وذلـك بسـبب عـدم متكن الباحثني من الوصول إليها جراء             )قـبالن، وطوبـاس   

وقد مت  . احلصـار وإغالق الشوارع الرئيسية والفرعية املؤدية إىل هذه املواقع         
اســتبداهلا بقــرى مشــاهبة هلــا مــن حيــث الظــروف االجــتماعية واالقتصــادية 

.واجلغرافية يف نفس احملافظات
 امليدانيون صعوبات يف الوصول إىل مواقع البحث، حيث         واجـه الباحثون  �

مت الوصـول إىل بعـض املواقـع مشـيا عـلى األقدام واستغرق ذلك عدة ساعات،                 
( باإلضـافة لوصـول الباحـثني إىل مـنازهلم بعد العمل يف ساعات متأخرة ليال                

.نتيجة احلواجز واإلغالق) التاسعة مساءا 
ــعبة، إال   � ــة الص ــروف احلياتي ــرغم الظ ــطيين  ب ــور  الفلس  أن اجلمه

استقبل الباحثني امليدانيني حبماسة وحفاوة، وهذا نابع أساسا        ) املسـتطلعون (
مـن شـعور الـناس بان هناك مؤسسة هتتم بآرائهم، باإلضافة إىل أن مثل هذه               
االسـتطالعات تشـكل فرصـة للتعـبري عـن إحسـاس الناس باحلزن والغضب نتيجة                

.الظروف احمليطة هبم

لسياسية املرافقة للبحث امليدانيالظروف ا
مساء يوم  (مت إجـراء ثلثي املقابالت قبل العملية اليت متت يف تل أبيب             �

. إسرائيليا20، واليت أدت إىل مقتل  )6 / 1اجلمعة 
مـن املقـابالت قـبل إعالن الرئيس ياسر عرفات موافقة           % 95مت إجـراء    �

دود من االستمارات، فإن    وبالنظر للعدد احمل  ". وقف إطالق النار  "السلطة على   
فـريق الـبحث يـتوقع أن مـثل هـذا اإلعالن سيؤثر على تقييم اجلمهور ألداء                 
السـلطة الوطنية يف هذا اال مع إمكانية إعطاء السلطة فرصة للتعامل مع             

وسيكون هذا االفرتاض جماال    . الظـروف الصـعبة الـيت ميـر هبـا اتمع الفلسطيين           
.قادم الذي سيجريه الربنامجللبحث يف سياق االستطالع ال

مـا زالـت االنتفاضـة مستمرة وتدخل شهرها التاسع، وما زال احلصار             �
 شهيد سقطوا حىت    530أآثر من   . اإلسرائيلي يلقي بظالله على الشعب الفلسطيين     

عشـرات األلـوف فقـدوا أعماهلم بسبب احلصار، ومعدالت فقر غري مسبوقة،             . اآلن
من األسر  % 64.2رآزي لإلحصاء الفلسطيين أن     حيـث يتضـح من بيانات اجلهاز امل       

، 1)يف قطاع غزة  % 81.4يف الضفة،   % 55.7( الفلسـطينية تقـع حتـت خط الفقر         
وقـد مت تقسـيم الضـفة الغـربية وقطـاع غزة إىل مناطق معزولة حيث يواجه                 

.السكان صعوبات عالية يف احلرآة والتنقل
من استخدام أساليب   إن هذه الصعوبات مل تثن فريق العمل عن التأآد          �

الـبحث العلمي الرصني، حيث مت اختيار العينة ضمن األسس املعمول هبا يف أفضل             
األحـوال، وتطابق توزيع العينة مع التوزيع الدميغرايف واالجتماعي واجلغرايف          

، للنظر يف   2ملحق رقم   (للشـعب الفلسـطيين يف الضـفة الغـربية وقطـاع غزة             
).توزيع العينة

يسيةالنتائج الرئ
آـردة فعـل على التصعيد املستمر للعنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني،           .1

على سبيل  . تظهـر الدراسـة حتـوالت جوهرية يف أراء األغلبية من الفلسطينيني           
عند بدء تطبيق اتفاق    ) املسلحة(املـثال، آان التأييد للعمليات العسكرية       

رد فعل على سياسة   ، وآ 2001أما يف شباط من     %. 18ال يزيد عن    ) 1994(أوسلو  
إيهـود بـاراك الـذي أصـر على إاء االنتفاضة عن طريق القوة، فإن نسبة                

                                                           
مسح اثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية .2001 اجلهاز املرآزي لإلحصاء الفلسطيين، 1

.2001 آذار .لألسر الفلسطينية
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 يوم على اعتالء    100وبعد  %. 53الـتأييد ملـثل هـذه العمـليات ارتفعت إىل           
ويف نفس الوقت اخنفض    %. 75شـارون سـدة احلكـم يف إسرائيل، قفزت النسبة إىل            

، مقارنة بـ   %50ون ميثلون فقط    الـتأييد للمفاوضات السلمية، واصبح املؤيد     
.يف املتوسط خالل السنوات السابقة% 75
تشـري النـتائج إىل أن االنتفاضـة واحلصار اإلسرائيلي أسهما يف تقارب             .2

وجهـات الـنظر بني الفئات االجتماعية املختلفة واملناطق اجلغرافية بالنسبة           
.       للكثري من املسائل

ي العمـر والدخل، حيث آانت هذه       حدثـت حتـوالت مهمـة يف أراء متوسـط         .3
اموعـات مـن أآـثر اموعـات تـأييدا للعمـلية السلمية واألآثر معارضة               

أما اآلن فهم األآثر إظهارا     . للعمـليات العسـكرية ضـد مدنيـني إسرائيليني        
.للتشكك يف آرائهم وتوجهاهتم حيال القضايا املختلفة

ؤم حيال املستقبل،   يسـود لدى الفلسطينيون شعور بعدم األمان والتشا       .4
من % 81آما الحظ   . مـن املسـتطلعني  أن لديهـم شـعور باحلزن          % 96حيـث وصـف     

.املستطلعني يف قطاع غزة ازدياد يف االضطرابات النفسية لدى األطفال
هـناك تـأييد عـال السـتمرارية االنتفاضـة بـني الفلسـطينيني، ويرى               .5

اقامـة الدولة   الفلسـطينيون أن اهلـدف األسـاس لالنتفاضـة هـو الـتحرير و             
.الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

تـرفض األغلـبية  اقـرتاح جلـنة ميتشل القاضي بوقف االنتفاضة مقابل              .6
وقف "جتميـد بـناء املستوطنات؛ آما أن هناك ردود فعل متباينة حول اقرتاح              

طبعا (، مع ميل اموعة األآرب لرفض مثل هذا االقرتاح         " العنف –إطـالق النار    
).ا قبل أن يقوم الرئيس ياسر عرفات بإعالن وقف إطالق النارهذ
ارتفاع نسبة التقييم اإلجيابي ألداء الرئيس ياسر عرفات خالل الثالثة          .7

.أشهر األخرية
حصـلت الواليـات املـتحدة األمـريكية عـلى أسـوء تقيـيم من أغلبية                .8

.الفلسطينيني على دورها يف مساندة االنتفاضة
االنتفاضة، تعترب اجلزيرة احملطة اإلعالمية األآثر      بالنسـبة لنقل أخبار     .9

، وحمطة أبو ظيب األآثر موثوقية يف نقل        )مـن حيـث عـدد املشـاهدين       ( شـعبية   
وحصـلت احملطات الفلسطينية على درجة عالية من الثقة،         . أخـبار االنتفاضـة   

.بينما احملطات ال يثق غالبية الفلسطينيني باحملطات اإلسرائيلية
طلعون أداء السلطة الوطنية يف النواحي السياسية بشكل        يقّيـم املسـت   .10

مييـل لإلجيابيـة، بيـنما يقّيمون أداءها يف التعامل مع التبعات االقتصادية             
. واالجتماعية بشكل مييل للسلبية

، )خاصة يف قطاع غزة   ( الـتأييد حلرآيت محاس واجلهاد اإلسالمي يف ارتفاع         .11
. بينما التأييد حلرآة فتح يف اخنفاض

هـناك تقـارب غري مسبوق يف وجهات نظر مؤيدي حرآيت فتح ومحاس وخصوصا              .12
ويف . فـيما يتعـلق بالقضـايا املرتـبطة بالعالقـة الفلسطينية اإلسرائيلية           

الوقت نفسه فإن هناك تعاطفا متزايدا بني مؤيدي محاس جتاه السلطة الوطنية            
.الفلسطينية

 املتعلمني وخصوصا حول    هـناك فجـوات ذات داللة بني أراء املتعلمني وغري         .13
.القضايا الداخلية ويف سياق تقييم أداء مؤسسات السلطة الوطنية

من الفلسطينيني املتعلمني تدريب األطفال تدريبات عسكرية       % 60يعـارض   .14
.خالل املخيمات الصيفية

حتليل النتائج
.تزايد الشعور بغياب األمن الشخصي واألسري بني الفلسطينيني: أوال

من الفلسطينيني  % 18، صرح   )شهر قبل االنتفاضة   ( 2000 عام   يف آب مـن   �
% 72أما اآلن، فإن    . على أنفسهم وأسرهم وممتلكاهتم   باألمن  بـأم ال يشـعرون      

أما الذين يشعرون   %). 54زيادة مبعدل   (مـن الفلسـطينيني ال يشـعرون باألمن         
.يف آب املاضي% 63، باملقارنة مع %13باألمن فال تزيد نسبتهم عن 

0%

50%

100%

بآ2000 ناريزح2001

ضافخنإ يف روعشلا ألاب

نامألا
مدع نامألا
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يسـود الشـعور بعـدم األمـان بـني الضـفة الغربية وقطاع غزة بشكل                �
وينتشـر الشـعور بعـدم األمـان بـني سكان املخيمات بشكل أآرب من               . متسـاوي 

بني % 73منهم مبثل هذا الشعور،مقارنة مع      % 78املـناطق األخـرى، حيـث صـرح         
. بني سكان القرى% 69سكان املدن، و 

لشـباب واملتعلمني بشكل أآرب من      ينتشـر الشـعور بعـدم األمـان بـني ا          �
من املستطلعني األميني   % 54الفـئات التعلـيمية والعمـرية األخـرى، حيث صرح           

من % 73من محلة شهادة الدبلوم، و    % 82بعـدم شـعورهم باألمـان، مقارنة مع         
) 32-28(آما أن الفلسطينيني ضمن الفئة العمرية       . محلة شهادة البكالوريوس  

33(عدم األمان يليها السكان ضمن الفئة العمرية        هم الفئة األآثر شعورا ب    
هـذه اموعـات يف الغالب تشمل أزواج يف مقتبل العمر لديهم أطفال،             ). 42-

.ولديهم مسؤوليات لتأمني احتياجات أسرهم وتأمني مستقبل أطفاهلم
ويـتم  الـتأآيد عـلى ذلـك حيـث أن املتزوجني هم أآثر شعورا بعدم                 �

%).64(عزابمقارنة بال%) 75(األمان 
، مقارنة  %)75إىل  ( يرتفع الشعور بعدم األمان بني الذآور املستطلعني        �

وهذا يعود باألساس إىل ارتفاع     %. 69باإلناث املستطلعات حيث تصل النسبة إىل       
يف ظل عدم توفر أجواء تبشر      ) آمعيـلني لألسر    (نسـب الـبطالة بـني الـرجال         

.بانفراج يف أزمة البطالة
سسـات األهـلية هـم األآـثر شعورا بعدم األمان على            العامـلون يف املؤ   �

مقارنـة بالعامـلني يف القطـاعني اخلاص        %) 86( أنفسـهم وأسـرهم وممتـلكاهتم       
%).76( واحلكومي 

أظهـرت النتائج ارتباطا بني الشعور بعدم األمان ومستوى دخل األسرة           �
ان، مـن املسـتطلعني مـن ذوي الدخل العايل يشعرون بعدم األم           % 42: املعيشـية 

. من املستطلعني من ذوي الدخل املنخفض% 72مقارنة مع أآثر من 

ثانيا، التشاؤم حيال املستقبل يف ارتفاع
طـرأ ارتفـاع ملحوظ عند الفلسطينيني يف نسبة التشاؤم، فبينما صرح            �

، ازدادت هذه النسبة إىل      )يف أب املاضي  (من الفلسطينيني بأم متشائمون     % 17
بــني الــتفاؤل (باإلضــافة إىل أن نســبة املتشــائلني . ريف الوقــت احلاضــ% 30

ووصـلت نسـبة املتفائـلني بالنسبة       %. 30إىل  % 23ارتفعـت مـن     )  والتشـاؤم 
).منذ أب املاضي% 20اخنفاض واضح بنسبة % (39للمستقبل إىل  

تشري النتائج إىل عدم وجود فروق بني الضفة وغزة بالنسبة لنظرهتم إىل            �

% 38، مقارنة بـ    %35خيمات األقل تفاؤال حيال املستقبل      املسـتقبل، وتعترب امل   
.بني سكان املدن% 42بني سكان القرى و 

 سنة فهم األآثر    42، وآبار العمر فوق     )سنة17-16( إن صـغار العمر     �
وبني % 48تفـاؤال بالنسـبة للمسـتقبل؛ وصـلت نسبة التفاؤل بني الصغار إىل              

(  املستطلعني ضمن الفئة العمرية    بني% 24وهذا مقارنة بـ    %. 45الكـبار  إىل     
).27-23( بني  املستطلعني ضمن الفئة العمرية  % 31و ) 28-32

 بشـكل عـام، املتعـلمون أقل تفاؤال حيال املستقبل مقارنة مع األقل             �
.تعليما

آمـا أن  املـتزوجني لديهـم شعور عال بعدم األمان، فهم األقل تفاؤال               �
.بالنسبة للمستقبل

بالنسبة %) 44( اع احلكومـي هـم األآـثر تفـاؤال          العامـلون يف القطـ    �
( وموظفي القطاع األهلي    %) 39( للمسـتقبل مقارنة مع موظفي القطاع اخلاص        
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 املتخصصـون، واملـتقاعدون، واملزارعون، هم األآثر تفاؤال، العاطلون         �
.عن العمل، والتجار، واملوظفون هم األقل تفاؤال

التشاؤم يشارآه شعور باحلزنالشعور بعدم األمان، و: ثالثا
منهم يشعرون  % 67مـن املسـتطلعني باحلـزن يف الفرتة األخرية،          % 95شـعر   �

.باحلزن باستمرار
ينتشـر الشعور املستمر باحلزن بصورة أعلى بني املستطلعني يف قطاع غزة            �

.يف الضفة الغربية% 65مقارنة بـ %) 70(
%) 80( تعليما  الشـعور باسـتمرارية احلـزن مـرتفع جـدا عند األقل             �

.لدى من هم أآثر تعليما% 55مقارنة بـ 
من الفلسطينيني  % 84: هـناك عالقـة مباشرة بني العمر والشعور باحلزن        �

)  سنة 17-16(من الشباب   % 38سنة لديهم شعور مستمر باحلزن، بينما       52فـوق   
.لديهم نفس الشعور

رنة مقا%) 72( يسـود الشـعور باحلزن لدى النساء املستطلعات بنسبة          �
.من الرجال لديهم نفس الشعور%) 63( مع 

العاطـلون عـن العمـل هـم األآـثر شعورا باحلزن باستمرار، مقارنة              �
هاتني (أما األقل شعورا باحلزن فهم الطالب واملوظفني      . باملتخصصني وربات البيوت  

). اموعتني يف العموم من فئة الشباب

 اضطرابات نفسيةرابعا، تعاني الغالبية العظمى من األطفال من
أطفال يعانون من   ) أو جبوارهم (مـن املسـتطلعني أن لديهم       % 75أبـدى   �

ويف الضفة الغربية إىل    % 81تصل النسبة يف قطاع غزة إىل       . اضـطرابات نفسـية   
70.%

تـرتفع نسـب االضطرابات النفسية يف مجيع احملافظات، ولكن بشكل خاص يف             �
، مشال غزة،   )ستوطنات يهودية مـنطقة حماطـة بشكل آامل مب      (سـلفيت   : حمافظـات 

أما احملافظات اليت تنتشر فيها هذه االضطرابات       . جـنوب غزة، وحمافظة بيت حلم     
وقد يكون هذا عائدا إىل انتشار      . رام اهللا والقدس  : بشـكل أقـل نسـبيا فهي      

.اخلدمات والنشاطات الرتفيهية املوجهة لألطفال
نفسية أآثر من غريهم،    يعـاني األطفال يف خميمات الالجئني من اضطرابات         �

.يف القرى% 68يف املدن و % 79، باملقارنة مع %83حيث تصل النسبة إىل 
تنتشـر االضـطرابات النفسـية بني أطفال األسر الفقرية أآثر من األسر             �

 300بني أطفال ذوي الدخل الذي يقل عن       % 75الغـنية، حيـث تصل النسبة إىل        
 1200-900 أطفال ذوي الدخل بني      بني% 55ديـنار أردني شهريا، باملقارنة مع       

.دينار

خامسا، تأييد الستمرارية االنتفاضة ومعارضة لتقرير ميتشل
تسـاوت نسـب التأييد الستمرارية االنتفاضة يف الضفة الغربية وقطاع           �

مــن املســتطلعني يف املنطقــتني تــأييدهم الســتمرارية % 78غــزة، حيــث أبــدى 
.االنتفاضة

ــتطلعني  � ــبية املس ــرفض أغل ــد  %) 72( ت ــابل جتمي ــة مق ــف االنتفاض وق
.االستيطان

مـن املسـتطلعني أن اهلـدف الرئيس لالنتفاضة إاء االحتالل           % 72اعتـرب   �
.واقامة الدولة الفلسطينية املستقلة

مـن املسـتطلعني بان االنتفاضة ستساهم       % 76ويف نفـس السـياق يعـتقد        �
ة حسب قرارات إنشاء دولة مستقل  ( إجيابيـا يف حتقيـق األهـداف الوطنية                 

).األمم املتحدة
من % 49، حيث أبدى    )وقـف إطالق النار   (تبايـنت اآلراء حـول مسـألة        �

املسـتطلعني معارضتهم لوقف إطالق النار حسب ما جاء يف تقرير ميتشل، بينما             
بني "موقفا يرتاوح   % 16مـن املستطلعني ما جاء يف التقرير ، وأبدى          % 28أيـد   

".التأييد واملعارضة
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تراجع التأييد للمفاوضات مع إسرائيلسادسا، 
مازالت تؤيد  %) 50(بـرغم الظـروف العصـيبة، فـإن النسـبة األآـرب             �

اسـتمرار املفاوضـات السياسية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، بينما يعارض          
، % 20لقد اخنفضت نسبة التأييد للمفاوضات بنسبة       %. 46مثل هذا املفاوضات    

%.70) أي قبل أربعة اشهر(اوضات يف شباط املاضي حيث آانت نسبة مؤيدي املف

من % 59بـرغم أن اموعـة األآـرب تؤيـد العـودة للمفاوضـات، أبدى               �
.املستطلعني عن معارضتهم للتنسيق األمين مع إسرائيل

2001% (75إىل  ) 1994% (18سابعا، ازدياد واضح يف تأييد العمليات املسلحة من         
(
جمات املسلحة ضد اإلسرائيليني داخل اخلط      ارتفعـت نسـبة املؤيديـن لله      �

يف الفرتة  % 75، إىل   19962يف نيسان   % 21،  إىل    1994يف نيسان   % 18األخضـر مـن     
% 74لقد وصلت نسبة املعارضة ملثل هذه العمليات بني املستطلعني إىل           . احلاليـة 

يف الوقت الذي آانت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية طور          (1994يف نيسـان    
).سيسالتأ

تشـري االسـتطالعات املختـلفة إىل أن هناك عالقة مباشرة بني استمرارية             �
عمـلية السـالم وحتسـن األوضـاع االقتصـادية مـن جهـة، وبـني درجة التأييد                  

فعلى سبيل املثال، آان هناك درجة عالية       . للعمـليات املسلحة من جهة أخرى     
 تفاؤهلم حيال   من املستطلعني % 50، حيـث أبـدى      1994مـن الـتفاؤل يف نيسـان        

من % 71املسـتقبل، ويف نفـس الوقـت أيـد اسـتمرار  املفاوضات ما يزيد عن                 
وقد آان استطالع قام    . الفلسطينيني وآان التأييد للعمليات املسلحة منخفضا     
من األسر الفلسطينية  % 69بـه الـربنامج يف شهر شباط املاضي قد أشار إىل أن             

من األسر  % 73باإلضافة إىل أن    . بقةفقـد أحد أعضائها عمله خالل األشهر السا       
من األسر دخلها بشكل    % 27الفلسـطينية تـرى أن دخـلها قـد اخنفـض، وفقدت             

ويف نفس الوقت ارتفع التأييد للعمليات املسلحة، مما يؤآد أن املوقف           . آامل
التقدم : مـن العمليات املسلحة مرتبط بشكل مباشر يف عوامل عديدة من أمهها           

.لفلسطينية، والوضع االقتصادييف حتقيق املطالب ا
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هـناك ارتـباط بـني شـعور املسـتطلعني باألمـان عـلى أنفسهم وأسرهم                �
من الذين لديهم   % 76لقد أبدى   . وممتـلكاهتم، واملوقـف من العمليات املسلحة      

بني من يشعرون   % 69شعور بعدم األمان تأييدهم للعمليات املسلحة مقارنة بـ         
.باألمان

وبينما . للعمليات املسلحة بني الضفة وغزة    تسـاوت معـدالت الـتأييد       �
زادت نسبة معارضة مثل هذه العمليات يف غزة، فقد زادت نسبة غري املتأآدين            

.يف الضفة الغربية
%) 70( أبـدت النسـاء املسـتطلعات تـأييدا أقـل للعمليات املسلحة             �

%).80( مقارنة  مع الرجال 
املسلحة، حيث أبدى   هـم األآثر تأييدا للعمليات      ) 17-16(املـراهقون   �

. من آبار العمر% 70منهم تأييدهم ملثل هذه العمليات، بينما أيدها % 88
هناك ارتباط مباشر بني التأييد للعمليات املسلحة واملهنة، حيث تبني          �

أما . النتائج أن املتخصصني واملتقاعدين هم األقل تأييدا ملثل هذه العمليات         
، %)85(، واحلرفيون   %)87(م  الطالب  األآـثر تـأييدا للعمـليات املسـلحة فهـ         

%).77(، والعاطلون عن العمل %)82(واملزارعون 
يـزداد التأييد للعمليات املسلحة بني موظفي القطاعني اخلاص واحلكومي          �

%).70( ، مقارنة مبوظفي القطاع األهلي %)80( 
% 30تتباين املواقف من العمليات املسلحة حسب دخل األسرة، حيث أبدى           �

ــن امل ــهري م ــل الش ــتطلعني ذوي الدخ ــذه ) 1200-900( س ــثل ه ــتهم مل معارض
.العمليات

ليـس هـناك فـرق يذآـر بـني مواقـف املتعلمني وغري املتعلمني بالنسبة                �
.للعمليات املسلحة

أشـارت االسـتطالعات السـابقة إىل فجـوة واسعة بني وجهات نظر مؤيدي              �
 فقد وصلت الفجوة إىل     ويف احلقيقة، . حـرآيت فـتح ومحاس جتاه العمليات املسلحة       

وبرغم أن النتائج احلالية تشري     . بـني مؤيـدي احلرآتني يف السنوات األخرية       % 60
لوجود فجوة، إال  أا أصبحت أقل من أي وقت سابق، فقد وصلت نسب التأييد            

، ووصلت بني مؤيدي حرآة فتح     %83للعمـليات املسلحة بني مؤيدي حرآة محاس إىل         
%.11 ، بفجوة تصل إىل%72إىل 

ثامنا، تقييم سليب لدور الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة لالنتفاضة
مـن املسـتطلعني دور الواليـات املـتحدة األمريكية سلبيا يف            % 93قّيـم   �

لدور االحتاد األوروبي واألمم    % 75مساندة االنتفاضة الفلسطينية، مقارنة مع      
ربية سلبيا، يليها الدول    من املستطلعني دور الدول الع    % 61وقّيم  . املـتحدة 

ــالمية  ــنية  %). 42(اإلس ــلطة الوط ــلبا للس ــل س ــيم األق ــان التقي ــيما آ ف
.من املستطلعني% 14الفلسطينية حيث قّيم دورها سلبيا فقط 

باستثناء التقييم  (مل تظهـر النتائج اختالفات ذات داللة بني املناطق          �
بني املستطلعني من   ما  ) اإلجيـابي لـدور مؤسسـات السـلطة يف مساندة االنتفاضة          

، مقارنة  %)49(قطاع غزة والضفة الغربية، حيث قّيم دورها باإلجيابي يف غزة           
آما أن التقييم اإلجيابي للدول اإلسالمية يف قطاع        . يف الضفة الغربية  % 54بـ  

.غزة أعلى منه يف الضفة الغربية
، بشكل عام . هـناك عالقة بني تقييم اجلهات املذآورة والنوع االجتماعي        �

باستثناء مؤسسات السلطة   ( آـان تقيـيم الـرجال أآـثر سـلبا لكل اجلهات             
من الرجال  % 71عـلى سـبيل املثال، قّيم       . مقارنـة مـع النسـاء     ) الوطـنية 

% 52املسـتطلعني دور الدول العربية بالسليب يف مساندة االنتفاضة مقارنة بـ            
م املتحدة  من الرجال سلبيا دور األم    % 85آذلـك قّيم أآثر من      . مـن النسـاء   

وقـد أبدى آال اجلنسني تقييما سلبيا لدور        .. مـن النسـاء   % 66مقارنـة بــ     
،  بينما آانت    %)90، النساء   %97الـرجال   ( الواليـات املـتحدة األمـريكية       

الرجال ( نسـبة املقّيمني سلبيا لدور السلطة الفلسطينية منخفضة بني اجلنسني           
%).13، النساء 16%

( واضحة بني العاملني يف القطاعات املختلفة       مل تظهر النتائج اختالفات     �
، باستثناء التقييم السليب لدور الواليات املتحدة       )اخلـاص، احلكومـي، األهلي    

.من العاملني يف القطاع األهلي% 100األمريكية حيث قّيمه سلبا 
الـتجار آانوا األقل قناعة بدور مؤسسات السلطة الوطنية يف مساندة           �

وآان املتخصصون  . منهم% 32ور هذه املؤسسات سلبيا     االنتفاضـة، حيـث قّيـم د      
.واملوظفون األقل قناعة بدور الواليات املتحدة األمريكية

أبـرزت النـتائج فجوة واضحة بني املتعلمني واألقل تعليما جتاه تقييم            �
من املتعلمني دور الدول    % 64على سبيل املثال يرى     . دور املؤسسـات املختـلفة    

باإلضافة إىل ذلك، فإن    . من غري املتعلمني  % 38قارنة بـ   اإلسـالمية بالسـليب، م    
مـن املتعـلمني قّيموا دور االحتاد األوروبي واألمم املتحدة سلبيا مقارنة            % 86
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وتقل الفجوة عندما تصل إىل تقييم دور       .  بـني من هم أقل تعليما      % 72بــ   
% 92 و   من املتعلمني % 99الواليـات املـتحدة األمريكية حيث قّيم دورها سلبيا          

. من األقل تعليما
مل تظهـر النـتائج اختالفات مهمة بني مؤيدي حرآيت فتح ومحاس بالنسبة             �

باســتثناء (لتقيــيم دور األطــراف املختــلفة بالنســبة ملســاندة االنتفاضــة 
% 90فقد قّيم سلبا    ). تقيـيمهم لـدور مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية       

ة محاس دور الواليات املتحدة     مـن مؤيـدي حرآ    % 92مـن مؤيـدي حـرآة فـتح و          
من مؤيدي حرآة محاس تقييما     % 21وقد أبدى   . األمـريكية يف مساندة االنتفاضة    

من مؤيدي حرآة   % 5سـلبيا ملؤسسـات السـلطة الوطـنية الفلسطينية، مقابل           
.فتح

تاسعا، السلطة الوطنية الفلسطينية حتصل على تقييم إجيابي يف أداءها السياسي           
.ضة، وتقييم أقل بالنسبة لقضايا داخليةبالنسبة لالنتفا

:الدور العام
فقط من املستطلعني دور السلطة يف مساندة االنتفاضة على أنه          % 14قّيم  �

. سليب
هـناك اخـتالفات جغـرافية بالنسـبة لتقييم أداء السلطة يف مساندة             �

من % 54من مستطلعي غزة إجيابيا، بينما قّيمها       % 49االنتفاضـة، حيث قّيمها     
آما أن عينة غزة تعطي تقييما أفضل لدور        . طلعي الضفة على نفس النحو    مست

آذلك قّيم سلبا أداء    . الـدول اإلسالمية باملقارنة مع  عينة الضفة الغربية        
من % 13من الرجال مقارنة بـ     % 16السلطة الفلسطينية يف مساندة االنتفاضة      

.النساء
ؤيدي حرآة فتح   من م % 5مـن مؤيـدي حـرآة محاس مقارنة مع          % 21قّيـم   �

. سلبا أداء السلطة الوطنية الفلسطينية
مل يكن التعليم عامال حامسا جتاه تقييم أداء السلطة من حيث مساندهتا            �

.لالنتفاضة

أدوار حمددة
انقسم الفلسطينيون يف تقييمهم الداء السلطة الوطنية الفلسطينية يف         �

تقييم % 38ييم إجيابي،   تق% 27(تقدمي املساعدات للعائالت املتضررة من القصف       
).تقييم سليب% 23متوسط، 

ــبية � ــدم  %) 67(األغل ــطينية مل تق ــنية الفلس ــلطة الوط ــرى أن الس ت
.مساعدات آافية للعاطلني عن العمل

من املستطلعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال متتلك        % 59آذلك يرى   �
.يرون عكس ذلك% 11. خطة اقتصادية ملواجهة احلصار اإلسرائيلي

من املستطلعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال متتلك خطة         % 45ويرى  �
.عكس ذلك% 19ملواجهة املشكالت االجتماعية، بينما يرى 

مـن املسـتطلعني أن املسـاعدات الغذائيـة واملاديـة ال يتم             % 52يـرى   �
%.19توزيعها ملن يستحقها، بينما يرى عكس ذلك

ة لتغيري احلكومة الفلسطينية    مـن املسـتطلعني أن هناك حاج      % 40يشـعر   �
%.48حبكومة جديدة، ويرى عكس ذلك ) جملس الوزراء ورؤساء اهليئات(احلالية 

أن الس ميثل   % 32أن االس احمللية متثل مصاحل الناس، ويرى        % 43يـرى   �
أن اـلس احمللي ميثل مصاحل السلطة       % 15مصـاحل فـئوية وشخصـية، فـيما يـرى           

. الفلسطينية
مـن املسـتطلعني يرون أن الس احمللي ال يقوم باشراك           %) 55 (األغلـبية �

.السكان يف القرارات املتعلقة باملشاريع احمللية املهمة اليت ختصهم

عاشرا، زيادة يف شعبية الرئيس ياسر عرفات
أشـار االسـتطالع احلـايل إىل زيـادة يف نسـبة املسـتطلعني الذين قّيموا                �

مــن % 58ات، حيــث قّيــم أداءه إجيابيــا إجيابيــا أداء الــرئيس ياســر عــرف
. 2000يف تشرين الثاني    % 45، و   2001يف شباط   % 47املسـتطلعني، مقارنـة بــ       

%.12من املستطلعني، بينما قّيم األداء سلبيا % 26وقّيم أداءه باملتوسط 
 أبـرزت االستطالعات السابقة أن التقييم اإلجيابي للرئيس عرفات آان          �

أما االستطالع احلايل فيظهر اختفاء     . يف الضفة الغربية  أآثر يف قطاع غزة منه      
.الفجوة بني املنطقتني بالنسبة لتقييم الرئيس عرفات

بشـكل عام، حصل الرئيس على تأييد أقل بني املتعلمني واملتخصصني، فقد            �
من املستطلعني األقل تعليما، مقارنة     % 60قّيـم أداء الـرئيس عرفات إجيابيا        

مــن الطــالب % 41وقــد قّيــم أداؤه بشــكل إجيــابي .  بــني املتعــلمني% 50بـــ 
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وقـد حصـل الـرئيس على أعلى تقييم إجيابي بالنسبة ألدائه من             . واملتخصصـني 
%.75املزارعني والعمال واملتقاعدين حيث وصل هذا التقييم إىل 

% 53وارتـبط التقييم ألداء الرئيس بالعمر، حيث قّيم أداءه إجيابيا           �
52ممن هم فوق    % 67، بينما قّيم أداءه إجيابيا      ) سـنة  22-16( مـن الشـباب     

.سنة
حصـل الـرئيس ياسـر عـرفات عـلى أقـل تقييم إجيابي من العاملني يف                 �

من العاملني يف   % 61، مقارنة مع    %39القطـاع األهلي، حيث قّيم دوره باإلجياب        
.من العاملني يف  القطاع احلكومي% 57القطاع اخلاص، و

أعلى تقييم إجيابي ألداءه بني ذوي      حصـل الـرئيس ياسـر عـرفات عـلى           �
وحصل على أقل تقييم    . منهم % 80الدخـل املـرتفع،حيث قّيـم دوره إجيابيـا          

منهم، وبني األقل   % 45إجيـابي مـن ذوي الدخل املتوسط حيث قّيم دوره إجيابيا            
%. 59دخال قّيم دوره إجيابيا 

30ا، و من مؤيدي حرآة محاس أداء الرئيس ياسر عرفات إجيابي        % 45قّيم  �
من مؤيدي  % 77بينما قّيم أداءه إجيابيا     . مـنهم قّيمـوا أداءه باملتوسـط      % 

%.16حرآة فتح، ووصف أداءه باملتوسط 

حادي عشر، تقييم احملطات التلفزيونية واإلذاعية
حصـلت فضـائية أبـو ظيب وفضائية اجلزيرة واحملطات الفلسطينية اخلاصة            �

.أخبار االنتفاضةعلى أعلى ثقة من حيث مصداقيتها يف نقل 
بالنسبة ملشاهدة أخبار   (تعترب اجلزيرة احملطة اإلعالمية األآثر انتشارا       �

).االنتفاضة
 آـان املسـتطلعون يف قطـاع غـزة أآـثر ميال ملشاهدة األخبار مقارنة               �

بالضـفة الغـربية وهـذا يعود إىل أن العديد من املناطق الريفية يف الضفة               
.  مما يؤدي إىل عدم وجود أجهزة تلفاز       الغـربية ال يصـلها خدمـة الكهـرباء        

وبـرغم ذلـك ميكـن مالحظة أن اإلقبال على متابعة أخبار التلفزيون األردني              
واحملطات احمللية الفلسطينية منتشرة يف الضفة الغربية بشكل أآرب منه يف قطاع            

.غزة
تشـري النتائج إىل أن املتعلمني أقل ثقة مبصداقية األخبار الصادرة عن            �

حملطات، باستثناء حمطة أبو ظيب حيث ال يوجد اختالفات بني املتعلمني وغري           خمتـلف ا  
من % 75هـذا ويـثق مبصـداقية حمطة أبو ظيب          . املتعـلمني يف الـثقة بأخـبارها      

%.63املتعلمني، واجلزيرة 
الـثقة مبحطـيت أبو ظيب واجلزيرة أعلى لدى مؤيدي حرآة محاس باملقارنة             �

من مؤيدي حرآة محاس    % 80ية اجلزيـرة    يـثق مبصـداق   . مـع مؤيـدي حـرآة فـتح       
من مؤيدي حرآة محاس    % 83آذلك يثق   . من مؤيدي حرآة فتح   % 74باملقارنـة مع    

.من مؤيدي حرآة فتح% 75مبحطة أبو ظيب مقارنة مع 
تسـاوت الـثقة يف حمطـة أبـو ظـيب بـني العاملني يف القطاعات املختلفة                 �

 حمطة اجلزيرة لدى    بيـنما آـانت الـثقة أعـلى يف        ). حكومـي، خـاص، أهـلي       (
.العاملني يف القطاع اخلاص مقارنة بالعاملني يف القطاعني احلكومي واألهلي

تشـري النـتائج أن الـثقة يف احملطـات الـرمسية الفلسطينية أعلى لدى               �
من مؤيدي حرآة   % 53حيث يثق   . مؤيـدي حـرآة فـتح مقارنة مبؤيدي حرآة محاس         

وتبني . هم يف راديـو فلسـطني     مـن % 60محـاس يف التـلفزيون الفلسـطيين، ويـثق          
النـتائج أن ثقـة العامـلني يف القطـاع احلكومـي أقل يف احملطات الفلسطينية                

.الرمسية مقارنة بالعاملني يف القطاعني اخلاص واألهلي

يـتم اسـتعراض النـتائج بالنسبة للمحطات حسب مدى انتشار االستماع لنشراهتا             
:اإلخبارية

 :اجلزيرة .1
أعلى نسبة مشاهدة بني املستطلعني بالنسبة لنشراهتا       حصلت اجلزيرة على    �

.وهذا ليس بالشيء املستغرب فهي حمطة إخبارية متخصصة. اإلخبارية
% 21، وقال   %59يثق مبصداقية اجلزيرة من حيث نقلها ألخبار االنتفاضة         �

% 4مـن املسـتطلعني اـم يثقون هبا أحيانا وال يثقون هبا أحيانا أخرى، فقط               
. ال يثقون مبصداقية اجلزيرةقالوا أم 

مـن املسـتطلعني مل يستطيعوا احلكم على اجلزيرة ألن بث هذه            % 16هـناك   �
. احملطة غري متوفر لديهم أو ال يتابعون بثها

قـالوا أـم يثقون     % 70مـن بـني الذيـن يـتابعون أخـبار اجلزيـرة             �
قون فقط ال يث  % 4أحيانا، و % 26مبصـداقيتها مـن حيث نقل أخبار االنتفاضة،         

. هبا



 10

ال يوجـد اخـتالفات يف الـثقة مبحطة اجلزيرة بني الضفة الغربية وقطاع              �
.غزة

 :أبو ظيب.2
تـأتي حمطـة أبـو ظـيب بالرتـبة الـثانية مـن حيـث متابعة اجلمهور                  �

. الفلسطيين لنشرات أخبارها
من املستطلعني ألن بث هذه احملطة      % 30مل يسـتطع احلكـم على حمطة أبو ظيب          �

ورمبا يعود هذا إىل االعتقاد أن حمطة      .  أو ال يتابعون بثها    غـري متوفر لديهم   
.أبو ظيب ليست حمطة أخبارية آاجلزيرة

% 13من املستطلعني بأم يثقون مبحطة أبو ظيب، و         % 53بشـكل عام، صرح     �
. ال يثقون هبا% 2.5قالوا ام يثقون هبا أحيانا، وفقط 

ا أم يثقون   قالو% 77مـن بـني الذيـن يـتابعون أخـبار أبـو ظـيب،               �
فقط ال يثقون   % 4أحيانا، و % 19مبصـداقيتها مـن حيث نقل أخبار االنتفاضة،         

. هبا
تعتـرب حمطـة أبـو ظـيب أآـثر ثقة ومشاهدة بني املستطلعني يف قطاع غزة                 �

من الضفة الغربية مل يستطع     % 33مقارنـة باملسـتطلعني يف الضـفة الغـربية،          
ة غري متوفر لديهم أو ال يتابعون    احلكـم عـلى حمطـة أبـو ظيب الن بث هذه احملط            

. من املستطلعني يف قطاع غزة% 25بثها، مقارنة مع 

: راديو صوت فلسطني .3
% 46يـثق مبصداقية راديو صوت فلسطني، من حيث نقله ألخبار االنتفاضة            �

ال يثقون بأخبار راديو    % 5يـثقون أحيانـا، و    % 21مـن املسـتطلعني، وهـناك       
. فلسطني

ملستطلعني احلكم على راديو فلسطني ألن بث هذه احملطة         من ا % 27مل يسـتطع    �
. غري متوفر لديهم أو ال يتابعون بثه

قالوا أم يثقون   % 67مـن بـني الذين يتابعون أخبار راديو فلسطني،          �
.ال يثقون% 6أحيانا، و % 30مبصداقيتها من حيث نقل أخبار االنتفاضة، 

 :التلفزيون الفلسطيين.4
من % 47ون فلسطني من حيث نقله ألخبار االنتفاضة        يـثق مبصداقية تلفزي   �

قالوا أم ال يثقون بأخبار     % 5يـثقون أحيانـا، و    % 29املسـتطلعني، وهـناك     
. تلفزيون فلسطني

مـن املستطلعني مل يستطيعوا احلكم على تلفزيون فلسطني الن بث هذه            % 17�
 يف الضفة   من املستطلعني % 22( احملطـة غـري مـتوفر لديهـم أو ال يتابعون بثه             

).من قطاع غزة% 9الغربية، 
قالوا أم  % 64 مـن بـني الذيـن يـتابعون أخـبار تلفزيون فلسطني،             �

ال % 6أحيانا، و   % 30يـثقون مبصـداقيتها مـن حيـث نقـل أخبار االنتفاضة،             
.يثقون

 ):اخلاصة(احملطات الفلسطينية احمللية .5
من املستطلعني  % 36مل يسـتطع احلكـم على بث احملطات الفلسطينية احمللية           �

. الن بث هذه احملطات غري متوفر لديهم أو ال يتابعون بثها
بشـكل عـام، يـثق مبصـداقية احملطات الفلسطينية احمللية من حيث نقله              �

قالوا أم ال   % 5يثقون أحيانا، و  % 15من املستطلعني،   % 43ألخـبار االنتفاضة    
. يثقون باحملطات الفلسطينية احمللية

ثقة بني املتابعني لنشرات أخبار هذه احملطات، حيث تصل         تـرتفع نسبة ال   �
النسبة ترتفع عن نسبة الثقة بنشرات أخبار التلفزيون الفلسطيين         % (68إىل  

ومل . من املتابعني بأم يثقون بأخبارها أحيانا     % 27آمـا صـرح     ). واجلزيـرة 
%.8يثق بنشراهتا 

أآرب يف الضفة   آـان مـن املالحـظ أن مـتابعة نشرات أخبار هذه احملطات               •
وهذا شيء معقول حيث أنه ال يوجد أية حمطة خاصة        . الغربية منه يف قطاع غزة    

.آما أن بث الكثري من احملطات اخلاصة ال يصل إىل غزة. يف قطاع غزة حىت اآلن

  ):MBC(سي .بي.حمطة م.6
من املستطلعني ألن بث هذه     % 36مل يسـتطع احلكـم عـلى بث حمطة م بي سي             �

. توفر لديهم أو ال يتابعون بثهااحملطة غري م
36بشكل عام، يثق مبصداقية م بي سي من حيث نقلها ألخبار االنتفاضة             �

. قالوا أم ال يثقون هبا% 7يثقون أحيانا، و% 20من املستطلعني، % 
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قالوا أم يثقون   % 58مـن بـني الذيـن يـتابعون أخـبار أم بي سي،              �
. ال يثقون% 8أحيانا، و % 43 مبصداقيتها من حيث نقل أخبار االنتفاضة،

تعتـرب حمطة أم بي سي أآثر مشاهدة بني املستطلعني يف قطاع غزة مقارنة              �
.باملستطلعني يف الضفة الغربية

 :التلفزيون األردني.7
من املستطلعني بسبب   % 40مل يسـتطع احلكـم عـلى بث التلفزيون األردني           �

.عدم وصول البث أو غياب الرغبة يف املشاهدة
جهـة أخـرى، يـثق مبصـداقية التلفزيون األردني من حيث نقله               مـن   �

قالوا أم ال   % 24يثقون أحيانا، و  % 23من املستطلعني،   % 13ألخبار االنتفاضة   
.يثقون

من املستطلعني يف قطاع غزة ال يتابعون بث التلفزيون         % 50 أآـثر مـن     �
  األردنــي، وتــزداد نســبة عــدم الــثقة بالنشــرات األخــبارية الــيت يبــثها

بني املستطلعني يف الضفة الغربية مقارنة يف       % 10التـلفزيون األردنـي  بنسبة       
. قطاع غزة

قالوا أم  % 19مـن بـني الذيـن يـتابعون أخبار التلفزيون األردني            �
ال % 40أحيانا، و   % 42يـثقون مبصـداقيتها مـن حيـث نقل أخبار االنتفاضة،            

.يثقون

): األخبار العربية( التلفزيون اإلسرائيلي .8
ال يـثق الفلسـطينيون يف تغطية احملطات اإلسرائيلية ألخبار االنتفاضة،           �

% 21بأم ال يثقون بالتلفزيون اإلسرائيلي، ويثق به أحيانا         % 52حيـث صرح    
وال يشاهد نشراته اإلخبارية ما يزيد عن       %. 6أما نسبة الذين يثقون فهي      . 
20 .%

قالوا أم  % 69ائيلي،  من بني الذين يتابعون أخبار التلفزيون اإلسر      �
%  6أحيانا، و   % 26ال يـثقون مبصـداقيتها مـن حيـث نقـل أخبار االنتفاضة،              

. يثقون
.عدم الثقة هبذه احملطة أعلى يف الضفة الغربية مقارنة يف قطاع غزة�

 ):باللغة العربية( راديو إسرائيل .9
اضة، فقط من املستطلعني يف تغطية راديو إسرائيل ألخبار االنتف        % 5يثق  �

. يثقون هبا أحيانا% 21وهناك  %. 53وال يثق هبا 
. ال يستمعون هلذه احملطة% 21�
% 4أحيانا،  % 26ال يثقون هبا،    % 70مـن بني الذين يستمعون هلذه احملطة        �

.يثقون

نتائج أخرى
أن األجهـزة األمنية الفلسطينية ال      %) 57( تـرى أغلـبية املسـتطلعني       �

 التفجريات اليت تستهدف الفلسطينيني داخل      تـتخذ االحـتياطات الكافيـة ملـنع       
.املدن الفلسطينية

مـن املستطلعني إجيابيا عمليات اإلنقاذ اليت       %) 51(  قّيمـت األغلـبية     �
بعد االنفجارات  ) الدفاع املدني، وأجهزة األمن   (تـنفذها األجهـزة احلكوميـة       

.والقصف
 محاس  ، والتأييد حلرآة  %23 بشـكل عـام، الـتأييد حلرآة فتح وصل إىل           �

%.19وصل إىل 
قليال %) 19.8(الول مـرة يف قطاع غزة، تزيد نسبة التأييد حلرآة محاس            �

).الفجوة ضمن هامش اخلطأ( --%)  18.5(عن نسبة التأييد حلرآة فتح 
مـن املسـتطلعني محـل السالح وإطالق النار أثناء  املسريات            % 83يعـارض   �

.اجلماهريية
 تدريب األطفال تدريبات عسكرية     من الفلسطينيني املتعلمني  % 60يعـارض   �

بينما (مـن األميني يعارض مثل هذا التدريب        % 30. خـالل املخـيمات الصـيفية     
).منهم%68يؤيده 
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توجهات مؤيدي حرآيت فتح ومحاس ): 1( جدول رقم 
( % )فتح  ( % )محاس   املوقف
77.0 45.0 التقييم اإلجيابي الداء الرئيس ياسر عرفات
60.0 45.0 ييد املفاوضاتتأ
23.0 13.0 معارضة العمليات املسلحة
64.0 53.0 الـثقة يف مصداقية التلفزيون الفلسطيين يف نقل

أخبار االنتفاضة
5.0 21.0 تقيــيم ســليب ملؤسســات الســلطة الفلســطينية يف

دعمها لالنتفاضة
83.0 80.0 التأييد الستمرارية االنتفاضة
31.0 30.0 ار حسب ما جاء يف تقريرتـأييد وقـف إطالق الن     

ميتشيل
80.0 80.0 معارضــة إطــالق الــنار مــن األمــاآن املأهولــة

بالسكان
41.0 38.0 التفاؤل حيال املستقبل
93.0 91.0 تقيـيم سليب لدور الواليات املتحدة األمريكية يف

مساندة االنتفاضة
39.0 37.0 تقيـيم سـليب لـدور الـدول اإلسالمية يف مساندة

ةاالنتفاض

)عـدد سـنوات الدراسة    (العالقـة بـني مسـتويات التعلـيم          ): 2( جـدول رقـم     
(%)والتوجهات 

املوقف سنة أو أقل12 سنة12فوق 
50.0 60.0 التقييم اإلجيابي ألداء الرئيس ياسر عرفات
40.0 52.0 تأييد املفاوضات
15.0 19.0 معارضة العمليات املسلحة
48.0 60.0 ة التلفزيون الفلسطيين يف نقلالـثقة يف مصداقي   

أخبار االنتفاضة
14.0 14.0 تقيــيم ســليب ملؤسســات الســلطة الفلســطينية يف

مساندهتا لالنتفاضة
89.0 76.0 التأييد الستمرارية االنتفاضة
21.0 30.0 تـأييد وقـف إطالق النار حسب ما جاء يف تقرير

ميتشيل
28.0 42.0 كوميةتقييم إجيابي خلدمات الدوائر احل
89.0 81.0 معارضــة إطــالق الــنار مــن األمــاآن املأهولــة

بالسكان
36.0 40.0 التفاؤل حيال املستقبل
99.0 92.0 تقيـيم سليب لدور الواليات املتحدة األمريكية يف

مساندة االنتفاضة
64.0 38.0 تقيـيم سـليب لـدور الـدول اإلسالمية يف مساندة

االنتفاضة
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الوضع الداخلي، األمان واملستقبل : اجلزء األول
%قطاع غزة  الضفة الغربية 

%
%اموع 

ين باألمان جتاه مستقبل األجيال القادمة؟/هل تشعر.1
26.0 24.4 25.0 نعم) 1
67.1 67.5 67.4 ال) 2
6.9 8.1 7.6 غري متأآد) 3

ين باألمن، على نفسك وأسرتك وممتلكاتك؟/يف املرحلة الراهنة، هل تشعر.2

11.2 14.6 13.3 نعم) 1

16.3 13.0 14.2 بني بني) 2

72.5 71.1 72.0  ال)3

0.0 0.8 0.5 ال رأي / ال أعرف ) 4
ة بالنسبة للمستقبل؟/ة أم متشائم/هل أنت متفائل.3

40.2 38.4 39.1 ة/متفائل) 1
31.4 28.3 29.5 بني بني) 2
27.2 32.0 30.2 ة/متشائم) 3
1.2 1.3 1.3 ال رأي) 4

ين باحلزن يف الفرتة األخرية؟/هل تشعر.4
70.4 65.2 67.2 ل مستمرنعم، بشك) 1
26.1 29.4 28.2 أحيانا) 2
3.3 5.4 4.6 ال أشعر باحلزن) 3
0.1 0.0 0.1 ال أعرف) 4

مثل (يعانون من اضطرابات نفسية ) أو جبوارك( ين أن األطفال يف أسرتك /هل ترى.5
أآثر من السابق؟) الصداع أو اضطرابات يف النوم أو صراخ أو عنف أو فقدان شهية 

80.9 69.9 74.1  نعم)1
18.3 27.8 24.2 24.2
0.8 2.3 1.7 ال أعرف) 3

ين محل السالح واطالق النار يف املسريات اجلماهريية؟            /ين أم تعارض/هل تؤيد.6
14.7 15.5 15.2 أؤيد) 1
83.9 82.3 82.9 أعارض) 2
1.4 2.2 1.9 ال اعرف) 3

الصيفية بتدريب األطفال ) ديالنوا( ين قيام بعض املخيمات /ين أم تعارض/هل تؤيد.7
على األسلحة وغري ذلك من التدريبات العسكرية؟

60.4 63.0 62.0 أؤيد) 1
37.2 34.8 35.7 أعرض) 2
2.4 2.2 2.3 ال أعرف) 3

 
تقييم أدوار اجلهات املختلفة: اجلزء الثاني

%قطاع غزة  الضفة الغربية 
%

%اموع 
.من اجلهات التالية يف مساندة االنتفاضةين دور آل /بشكل عام آيف تقيم.8

دور الدول العربية
9.2 8.3 8.7 إجيابي) 1

31.3 26.2 28.2 متوسط) 2
59.2 62.7 61.4 سليب) 3
0.4 2.7 1.8 ال رأي/ ال أعرف ) 4

دور الدول اإلسالمية
24.7 19.3 21.4 إجيابي) 1
33.0 33.3 33.2 متوسط) 2
40.5 42.8 41.9 يبسل) 3
1.8 4.7 3.5 ال رأي/ ال أعرف ) 4
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%قطاع غزة  الضفة الغربية 

%
%اموع 

الدور األوروبي
3.0 4.1 3.7 إجيابي) 1

14.4 14.2 14.3 متوسط) 2
76.6 73.2 74.5 سليب) 3
6.0 8.5 7.5 ال رأي/ ال أعرف ) 4

الدور األمريكي
1.1 1.0 1.0 إجيابي) 1
1.9 3.4 2.8 وسطمت) 2

93.9 92.7 93.2 سليب) 3
3.1 2.9 3.0 ال رأي/ ال أعرف ) 4

دور األمم املتحدة
7.4 2.9 4.6 إجيابي) 1

15.0 13.6 14.2 متوسط) 2
73.4 75.7 74.8 سليب) 3
4.2 7.8 6.4 ال رأي/ ال أعرف ) 4

دور السلطة الوطنية الفلسطينية
48.6 53.5 51.3 إجيابي) 1
33.5 31.2 32.1 متوسط) 2
16.1 13.0 14.2 سليب) 3
1.9 2.3 2.1 ال رأي/ ال أعرف ) 4

ما مدى ثقتك باحملطات اإلعالمية التالية من حيث مصداقيتها يف نقل أخبار .9
االنتفاضة؟

تلفزيون فلسطني
48.5 46.1 47.0 أثق هبا دائما) 1
33.8 26.4 29.2 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

ىأخر
7.6 3.9 5.4 ال أثق هبا ) 3
8.8 22.4 17.2 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4

أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي
هذه احملطة

1.3 1.2 1.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5
إذاعة صوت فلسطني

48.8 44.3 46.0 أثق هبا دائما) 1
21.3 20.9 21.1 أحيانا أثق هبا أحيانا وال أثق هبا ) 2

أخرى
5.5 4.2 4.7 ال أثق هبا ) 3

23.7 29.5 27.3 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4
أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي

هذه احملطة
0.7 1.1 0.9 ال رأي/ ال أعرف ) 5

إذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية
7.8 3.2 4.9 أثق هبا دائما) 1

22.1 19.9 20.7  هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا أثق) 2
أخرى

51.4 54.0 53.0 ال أثق هبا ) 3
17.9 21.9 20.4 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4

أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي
هذه احملطة

0.8 1.0 0.9 ال رأي/ ال أعرف ) 5
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%قطاع غزة  الضفة الغربية 

%
%اموع 

ئيلي باللغة العربيةالتلفزيون اإلسرا
7.9 4.3 5.7 أثق هبا دائما) 1

23.8 19.5 21.2 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2
أخرى

49.8 52.7 51.6 ال أثق هبا ) 3
17.7 22.5 20.7 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4

أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي
هذه احملطة

0.8 1.0 0.9 ال رأي/ عرف ال أ) 5
حمطة اجلزيرة

61.1 57.0 58.5 أثق هبا دائما) 1
22.0 20.8 21.3 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

أخرى
4.3 3.7 3.9 ال أثق هبا ) 3

12.1 17.7 15.5 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4
أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي

هذه احملطة
0.5 0.9 0.7 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 )mbc( سي .بي.حمطة م
40.0 33.5 36.0 أثق هبا دائما) 1
18.9 20.3 19.7 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

أخرى
6.9 6.5 6.6 ال أثق هبا ) 3

32.1 38.3 35.9 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4
أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي

طةهذه احمل
2.1 1.5 1.8 ال رأي/ ال أعرف ) 5

حمطة أبو ظيب الفضائية
60.6 47.6 52.6 أثق هبا دائما) 1
11.2 14.5 13.2 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

أخرى
2.0 2.7 2.5 ال أثق هبا ) 3

24.6 33.5 30.1 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4
تابع بث أو ال أ/ احملطة غري متوفر لدي

هذه احملطة
1.6 1.7 1.6 ال رأي/ ال أعرف ) 5

التلفزيون األردني
13.3 12.6 12.9 أثق هبا دائما) 1
17.6 26.1 22.9 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

أخرى
16.5 27.7 23.4 ال أثق هبا ) 3
50.5 32.5 39.4 ال أستطيع احلكم حيث أن بث هذه ) 4

أو ال أتابع بث / فر لدياحملطة غري متو
هذه احملطة

2.0 1.0 1.4 ال رأي/ ال أعرف ) 5
)اخلاصة ( احملطات الفلسطينية احمللية 

38.3 45.4 42.7 أثق هبا دائما) 1
10.3 18.3 15.3 أثق هبا أحيانا وال أثق هبا أحيانا ) 2

أخرى
3.3 5.3 4.6 ال أثق هبا ) 3

46.5 29.7 36.2 كم حيث أن بث هذه ال أستطيع احل) 4
أو ال أتابع بث / احملطة غري متوفر لدي

هذه احملطة
1.5 1.2 1.3 ال رأي/ ال أعرف ) 5
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%قطاع غزة  الضفة الغربية 

%
%اموع 

االنتفاضة واملفاوضات: اجلزء الثالث
بتقديرك ما هو اهلدف الرئيسي الذي تسعى االنتفاضة احلالية لتحقيقه؟.10

9.1 6.4 7.4 تعزيز موقف املفاوض الفلسطيين يف )1
املفاوضات

73.4 70.7 71.1 التحرر والوصول لدولة فلسطينية ) 2
مستقلة

14.0 19.6 17.5 اهلدف من االنتفاضة غري واضح) 3
3.6 3.3 3.4 حدد                    ( غري ذلك ) 4

(
ين  استمرار االنتفاضة احلالية؟/ين أم تعارض/هل تؤيد.11

79.9 77.2 78.3 أؤيد) 1
17.8 19.1 18.6 أعارض) 2
2.3 3.7 3.2 ال أعرف/ ال رأي ) 3

ين بان االنتفاضة احلالية ستساهم إجيابيا يف حتقيق األهداف /بشكل عام، هل تعتقد.12
؟)آإنشاء دولة مستقلة حسب قرارات األمم املتحدة( الوطنية الفلسطينية 

77.2 74.9 75.8 نعم) 1
17.3 17.6 17.5 ال ) 2
5.5 7.5 6.7 ال أعرف/ ال رأي ) 3

من قبل آال ) للعنف ( الوقف الفوري " ما هو رأيك باقرتاح جلنة ميتشل املتمثل يف .13
ين هذا االقرتاح؟/أم تعارض/هل تؤيد" الطرفني، يليه فرتة ثقة ومفاوضات

27.1 28.6 28.0 أؤيد) 1
16.0 16.2 16.1 أعارض) 2
51.5 46.7 48.6  بني بني)3
5.3 8.5 7.3 ال رأي ) 4

ما هو رأيك باالقرتاح القائل بوقف االنتفاضة مقابل أن تقوم إسرائيل بإيقاف أو .14
بناء مستوطنات جديدة؟) جتميد( 

19.6 28.0 24.8 أؤيد) 1
77.5 68.0 71.6 أعارض) 2
2.8 4.1 3.6 ال رأي) 3

نية بني الفلسطينيني ين استمرار اللقاءات األم/ين أم تعارض/هل تؤيد.15
واإلسرائيليني؟

29.6 34.7 32.7 أؤيد) 1
63.3 56.3 59.0 أعارض) 2
7.1 9.0 8.2 ال رأي / ال اعرف ) 3

ين العودة للمفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟/ين أم تعارض/هل تؤيد.16
50.4 50.2 50.3 أؤيد) 1
46.2 45.7 45.9 أعارض) 2
3.4 4.1 3.8 ال رأي /  اعرف ال) 3

ين إطالق النار على اإلسرائيليني من مناطق مأهولة بالسكان /ين أم تعارض/هل تؤيد.17
الفلسطينيني؟

18.4 14.3 15.9 أؤيد) 1
79.4 84.3 82.4 أعارض) 2
2.1 1.4 1.7 ال رأي / ال اعرف ) 3

طينيون اليت يفجر فيها شبان فلس( ين العمليات املسلحة /ين أم تعارض/هل تؤيد.18
ضد مدنيني إسرائيليني داخل املدن اإلسرائيلية؟) أنفسهم

74.6 74.9 74.8 أؤيد) 1
21.1 16.9 18.6 أعارض) 2
4.2 8.1 6.6 ال رأي / ال اعرف ) 3

األداء الداخلي: اجلزء الرابع
ين أن األجهزة األمنية الفلسطينية تتخذ االحتياطات الكافية ملنع /هل ترى.19

 تستهدف الفلسطينيني داخل املدن الفلسطينية؟التفجريات اليت
35.6 32.1 33.4 نعم) 1
55.7 58.0 57.1 ال)2
8.7 9.9 9.4 ال رأي /ال أعرف ) 3
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%قطاع غزة  الضفة الغربية 
%

%اموع 
مثل الدفاع ( ما هو تقييمك لعمليات اإلنقاذ اليت تنفذها األجهزة احلكومية .20

 بعد االنفجارات والقصف؟) املدني، وأجهزة األمن
54.1 49.0 50.9 تقييم إجيابي)1
35.2 36.4 36.0 تقييم متوسط)2
6.6 9.2 8.2 تقييم سليب)3
4.2 5.4 4.9 ال رأي/ ال أعرف ) 4

ين دور مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يف تقدمي املساعدات / آيف تقيم .21
للعائالت املتضررة من القصف؟

27.5 27.2 27.3 إجيابي)1
39.0 37.1 37.8 بشكل متوسط)2
22.9 22.3 22.6 سليب) 3
10.6 13.4 12.3 ال رأي/ ال أعرف ) 3

ين أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تقدم مساعدات آافية للعاطلني /هل ترى.22
عن العمل؟

8.0 6.4 7.0 نعم) 1
27.1 22.9 24.5 بشكل متوسط ) 2
62.3 64.4 63.6 ال) 3
2.6 6.3 4.9 ال أعرف / ة  /غري متأآد) 4

ين أن السلطة الوطنية الفلسطينية متتلك خطة اقتصادية /بشكل عام، هل ترى.23
ملواجهة األزمة الراهنة؟

11.0 10.4 10.7 نعم) 1
15.1 17.4 16.5 إىل حد ما  ) 2
62.1 56.2 58.5 ال) 3
11.7 15.9 14.3 ال أعرف / ة  /غري متأآد) 4

ين أن السلطة الوطنية الفلسطينية متتلك خطة ملواجهة املشكالت /بشكل عام، هل ترى.24
االجتماعية؟

17.7 19.3 18.7 نعم) 1
21.2 22.7 22.1 إىل حد ما  ) 2
47.3 43.8 45.2 ال) 3
13.8 14.3 14.1 ال أعرف / ة  /غري متأآد) 4

ن يستحقها؟برأيك هل يتم توزيع املعونات الغذائية واملادية مل.25
23.7 16.0 18.9 نعم) 1
28.6 25.8 26.9 إىل حد ما  ) 2
45.1 55.0 51.2 ال) 3
2.6 3.2 3.0 ال أعرف / ة  /غري متأآد) 4

جملس الوزراء (ين أن هناك حاجة لتغيري احلكومة الفلسطينية احلالية /هل تشعر.26
حبكومة جديدة؟) ورؤساء اهليئات

44.4 36.9 39.8 نعم)1
45.4 49.3 47.8 ال)2
10.2 13.8 12.4 ال رأي/ ال أعرف ) 3

بشكل عام، ما هو تقييمك لنوعية وفعالية اخلدمات التالية، يف الفرتة الراهنة؟.27
اخلدمات الصحية

58.0 41.7 48.0 جيدة) 1
32.2 43.9 39.4 متوسطة) 2
9.0 12.5 11.2 سيئة) 3
0.8 1.8 1.5 ال اعرف) 4

ميةاخلدمات التعلي
63.5 56.7 59.3 جيدة) 1
30.2 34.8 33.1 متوسطة) 2
5.3 7.2 6.4 سيئة) 3
1.0 1.3 1.2 ال اعرف) 4

خدمات مجع القمامة والنظافة العامة
47.9 60.2 55.5 جيدة) 1
33.3 30.6 31.7 متوسطة) 2
18.6 9.0 12.7 سيئة) 3
0.3 0.2 0.2 ال اعرف) 4
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%قطاع غزة  ة الضفة الغربي
%

%اموع 
خدمات الدوائر احلكومية

40.4 39.0 39.5 جيدة) 1
34.0 38.0 36.5 متوسطة) 2
15.5 11.8 13.2 سيئة) 3
10.1 11.2 10.8 ال اعرف) 4

تنظيم السري
52.1 45.3 47.9 جيدة) 1
24.6 27.9 26.6 متوسطة) 2
21.5 23.0 22.4 سيئة) 3
1.8 3.8 3.0 ال اعرف) 4

جلنة خدمات / القروي/ البلدي ( و تقييمك للخدمات اليت يقدمها الس احمللي ما ه.28
يف مكان إقامتك؟) املخيم

29.4 35.8 33.4 إجيابي) 1
45.0 41.1 42.6 بني بني) 2
17.6 20.7 19.5 سليب) 3
7.9 2.4 4.5 ال رأي) 4

يف مكان إقامتك ) خيم جلنة خدمات امل/ القروي/ البلدي(ين أن الس احمللي /هل ترى.29
؟)احلكومة(املخيم، أم ميثل مصاحل السلطة / القرية /ميثل مصاحل أهايل املدينة

34.2 48.2 42.9 ميثل مصاحل أهايل البلد بشكل عام) 1
20.3 11.7 14.9 )احلكومة ( ميثل مصاحل السلطة ) 2
32.8 31.9 32.2 شخصية/ ميثل مصاحل فئوية ) 3
12.8 8.2 9.9 ال أعرف ) 4

جلنة خدمات املخيم / القروي/ البلدي ( ما هو تقييمك لألداء العام للمجلس احمللي .30
يف مكان إقامتك؟) 

26.5 33.7 31.0 جيد) 1
45.5 40.7 42.5 متوسط) 2
23.4 22.6 22.9 ضعيف) 3
4.7 3.0 3.6 ال رأي) 4

السكان يف القرارات بإشراك ) يف قريتك، مدينتك، خميمك(هل يقوم الس احمللي .31
املخيم؟/ املدينة / املتعلقة باملشاريع احمللية املهمة اليت ختص القرية 

17.8 25.2 22.4 نعم) 1
10.2 21.5 17.3 إىل حد ما) 2
64.3 48.7 54.6 ال ) 3
7.6 4.5 5.7 ال رأي) 4

؟)االنتفاضةمنذ اندالع ( ما هو تقييمك ألداء الرئيس ياسر عرفات يف الفرتة األخرية .32
58.7 57.9 58.2 إجيابي) 1
25.8 25.5 25.6 بني بني) 2
12.4 12.0 12.2 سليب) 3
3.1 4.5 4.0 ال رأي

ين؟/ السياسية التالية تؤيد) الفصائل(أي من االجتاهات .33
18.5 25.7 22.9 فتح) 1
19.8 18.1 18.7 محاس) 2
4.9 6.6 6.0 اجلهاد اإلسالمي) 3
2.0 3.3 2.8 اجلبهة الشعبية) 4
0.2 0.6 0.4 اجلبهة الدميقراطية) 5
0.2 0.1 0.1 فدا ) 6
0.0 0.0 0.0 حزب الشعب) 7
4.0 6.4 5.5 مستقل وطين) 8
2.8 2.3 2.5 مستقل إسالمي) 9

13.8 10.0 11.4 غري ذلك) 10
33.9 26.9 29.6 ال أحد من التنظيمات السياسية ) 11

املذآورة
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جدول توزيع العينة): 2(ملحق 
النسبة وضع اللجوء النسبة  مكان السكن النسبة  املنطقة 

43.3 الجئ 38.5 مدينة 61.6 الضفة 
الغربية

56.7 غري الجئ 45.1 / قرية 
بلدة

38.4 قطاع غزة

النسبة قطاع العمل 16.3 خميم  النسبة احملافظة
70.3 ا لقطاع 

اخلاص 
النسبة  اجلنس 8.6 جنني

5.8 لقطاع ا 
األهلي

48.4 ذآر  5.7 طولكرم

23.9 ا لقطاع 
احلكومي

51.6 أنثى 11.1 نابلس 
وطوباس

النسبة املستوى 
التعليمي

النسبة احلالة 
االجتماعية

2.9 قلقيلية

22.3 ملم-أمي 22.6 / أعزب 
عزباء

1.1 سلفيت

20.4 ابتدائي 72.7 ة/ متزوج  1.4 أرحيا
26.9 إعدادي 4.7 غري ذلك 6.8 رام اهللا
15.9 ثانوي النسبة الفئات 

العمرية
4.0 القدس

5.1 دبلوم  6.4 16-17 5.5 بيت حلم
9.4 بكالوريوس 

فأعلى
13.4 18-22 14.6 اخلليل

النسبة مكان السكن 
الدائم 

12.8 23-27 8.3  –غزة 
الشمال

1994قبل  13.0 28-32 13.3  –غزة 
املدينة

91.8  الضفة 
الغربية

11.8 33-37 5.0 دير البلح

وقطاع غزة 12.8 38-42 7.8 خانيونس
8.2 خارج فلسطني 6.8 43-47 3.9 رفح

النسبة متوسط دخل 
األسرة 

الشهري 
بالدينار

5.9 48-52 النسبة / املهنة 
الوظيفة

71.3 300أقل من  17.1 52أآثر من  9.7 عمال
24.2 301-600 النسبة / املهنة 

الوظيفة
6.9 حرفيون

2.8 601-900 3.8 جتار 1.5 متخصصون
1.0 901-1200 10.3 طالب 10.1 بال عمل 
0.8  فما 1200

فوق
1.6 متقاعدون 1.6 مزارعون

11.0 موظفون 43.3 ربات بيوت 
 


