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  برنامج دراسات التنمية 
  

  

 ، )التقييم الربعي األول( مؤشر تقييم أداء الرئيس المنتخب :استطالع للرأي العام الفلسطيني

  تقييم أداء الحكومة الفلسطينيةو        

  

 28/4/2005: تاريخ النشر
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  23/4/2005-21 :تاريخ العمل الميداني

  ة/ باحث75: عدد الباحثين الميدانيين

  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة/ فلسطيني1200: حجم العينة

   موقعا75: عدد المواقع في العينة

  %3زائد أو ناقص : نسبة الخطأ
  
  
  

  

 أو ، نادر سعيد.  مدير البرنامج د،ل والمعلومات الرجاء االتصال بمنسق الفريقمن أجل المزيد من التفاصي •

  .أو مراجعة صفحتنا اإللكترونيةأدناه بمنسق االستطالعات السيد أيمن عبد المجيد، على العناوين المرفقة 
 
ج دراسات التنمية اآلراء الواردة في النتائج تمثل آراء أفراد العينة وال تمثل رأي جامعة بيرزيت أو برنام •

  .من أجل المزيد حول المنهجية، الرجاء مراجعة صفحتنا اإللكترونية. أو لجانه

  

         مع الشكر للمعهد الجمهوري الدولي لتقديمه الدعم لهذا االستطالع •
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  لظروف والخلفية العامة لالستطالعا: أوالً
  

خابات الرئاسية الفلسطينية، وفوز الرئيس محمود عباس تم إجراء هذا االستطالع بعد حوالي مئة يوم من إجراء االنت

 ومن . العديد من التحديات الخارجية والداخلية،ستكون أمامه واعتباراً من تاريخ تسلمه لسلطاته ومسؤولياتهالذي 

  :مهمة التي حدثت منذ مطلع العام حتى تاريخ إجراء هذا االستطالعالتطورات ال

  

% 62حيث حصل السيد محمود عباس على حوالي ، 9/1/2005سطينية بتاريخ جرت االنتخابات الرئاسية الفل •

 .من أصوات الناخبين ليصبح ثاني رئيس منتخب للسلطة الفلسطينية
 
، حيث شكلت هذه الحكومة من 24/2حظيت حكومة السيد أحمد قريع الجديدة بثقة المجلس التشريعي بتاريخ  •

 .يشخصيات تكنوقراطية من خارج المجلس التشريع

  

الفصائل الفلسطينية تتوصل لهدنة إلعطاء الرئيس الفلسطيني فرصة إلحراز تقدم في المفاوضات مع إسرائيل،  •

 .صالح وضبط األوضاع الداخليةوإل
 
 من مدينتي أريحا وطولكرم، والسلطة الفلسطينية تتسلم آذارالقوات اإلسرائيلية تنسحب في منتصف  •

أتي مع استمرار إسرائيل في تأجيل تنفيذ التزاماتها حسب يينتين، هذا مسؤولياتها األمنية الكاملة في المد

 .خارطة الطريق وقمة شرم الشيخ
 
استمرار الجدل حول االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وبعض المستوطنات في الضفة الغربية، مع عدم  •

 األمريكيةتكررة إلقناع اإلدارة وجود تفاصيل دقيقة حول التصور اإلسرائيلي لالنسحاب، ومحاولة إسرائيل الم

 .بأن هذا االنسحاب هو البديل المتاح لخارطة الطريق
 
استمرار الحديث عن تغييرات في بنية التشريعات واإلجراءات المعمول بها في عدد من مؤسسات السلطة  •

 المدنية الفلسطينية، من أجل تحقيق اإلصالح، ومن أهم هذه التغييرات تطبيق قانوني التقاعد والخدمة

 .2005حيث تعهدت الحكومة على لسان وزير المالية بتطبيق هذين القانونين مع بداية شهر تموز والعسكرية، 
 
عدداً من الرئيس محمود عباس يبدأ بإجراءات ملموسة على صعيد إصالح األجهزة األمنية، حيث تم إحالة  •

 ثالثة أجهزة اعتباراً من لهذه األجهزة ضمني مدراء األجهزة األمنية للتقاعد، وبدأت إجراءات الدمج الفعل

 .2005 نيسانمنتصف شهر 
 
 حيث أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية  قانون االنتخابات التشريعية الجديد،ما زال النقاش دائراً حول •

النتخاب تم من خالله زيادة عدد المقاعد في المجلس التشريعي بنحو الثلث، ويتم اي والذي مشروع القانون،

و ما زال القانون قيد . على أساس التمثيل النسبي لثلث المقاعد، في حين يتم انتخاب الثلثين بنظام الدوائر

  .البحث لدى السلطة التنفيذية ورئيس السلطة والمجتمع المدني
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  أهم النتائج: ثانياً
  

يق الرئيس لبرنامجه التقييم الربعي لمدى تطب(تبين النتائج الخاصة بمؤشر تقييم أداء الرئيس  •

حسب نتائج المتوسط الحسابي لكافة %) 33(، أن الرئيس المنتخب قد حصل على درجة )االنتخابي

 . المؤشرات بالرجوع لما جاء في برنامجه االنتخابي
 
 مجالي تطوير األجهزة األمنية كانت فيأعلى درجات التقييم التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني،  •

 %). 40(ع المرأة الفلسطينية ، وتطوير وض%)43(
 
يقيمون أداء % 31(قيم حوالي ثلث المستطلعين أداء رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية بالضعيف  •

 ).يعطون ذات التقييم للحكومة الفلسطينية% 33رئيس الوزراء بالضعيف، و
 
 اآلن، تظهر ارتفاعاً م الحكومة قبل ستة أشهر منهناك مؤشرات أولية تبينها النتائج مقارنة مع تقيي •

 .طفيفاً في تقييم الجمهور ألداء الحكومة الفلسطينية

  

من المستطلعين أن المعيق الرئيسي الذي يواجه السيد محمود عباس في تطبيق %) 53(صرح  •

من المستطلعين أن المعيق %) 18(بر تعابرنامجه االنتخابي هو تعنت الحكومة اإلسرائيلية، في حين 

 .اد الموجود في مؤسسات السلطة الفلسطينيةالرئيسي هو الفس

  

من المستطلعين يتوقعون أن تسهم نتائج االنتخابات الرئاسية في استئناف المفاوضات مع %) 61( •

 االنتخابات لتحسين أداء مؤسسات السلطة الوطنية  نتائجيتوقعون أن تؤدي%) 60(و . إسرائيل

 .الفلسطينية
 
االنسحاب اإلسرائيلي الدائم من المدن بويتهم الرئيسية ممن استطلعت آراؤهم أول%) 41 (حدد •

 .تحسين األوضاع االقتصاديةاألولوية ل%) 30(أعطى الفلسطينية، و
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 )President’s Performance Index(مؤشر تقييم أداء الرئيس : ثالثاً
  

/  يصدرها، بتقييم جامعة بيرزيت، ومن خالل استطالعات الرأي التي-يقوم برنامج دراسات التنمية •

 موقف الفلسطينيين من مدى تحقيق رئيس السلطة الفلسطينية لما جاء في برنامجه االنتخابي، دراسة

  ).أي كل ثالثة أشهر(وذلك بشكل ربعي 

يعتمد هذا التقييم على عشرة مؤشرات مستمدة من برنامج السيد محمود عباس االنتخابي في المجاالت  •

  .جتماعية واألمنيةالسياسية واالقتصادية واال

 .ساب متوسط التقييم لكافة المؤشراتيتم تقييم كل مؤشر على حدة، وكذلك يتم احت •

حيث (، 10-0من ) عالمة(يقوم كل مستطلع بتقييم أداء الرئيس في كل مجال من خالل إعطاء درجة  •

  ). الحد األعلى للتقييم10تمثل درجة 

  ). درجة100مة من أي إلى عال(يتم تحويل النتائج إلى نسب مئوية  •

 أشهر من 3أي نحو (، تم بعد انتخاب الرئيس بحوالي مئة يوم )التقييم الربعي األول(التقييم الحالي  •

 . اشهر من تسلمه لسلطاته وهكذا6، وسيتم إجراء التقييم القادم بعد )تسلمه سلطاته
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   النتائجعرض: رابعاً
  

  )أبو مازن(عباس تقييم أداء الرئيس المنتخب محمود 
  

  

  : قضايا أساسية، هيأربعمن أجل وضع تقييم أداء الرئيس الفلسطيني المنتخب في سياقه ال بد من ربطه ب

 .ولويات الجمهور الفلسطينيأ •

  .توقعات الجمهور الفلسطيني من االنتخابات الرئاسية التي شهدتها فلسطين مطلع العام الجاري  •

 .لسطينيالمعيقات التي تواجه الرئيس الف •

  ).خصوصاً رئيس الوزراء والحكومة( أداء باقي مكونات السلطة الفلسطينية  •
  

ومن هنا يتناول هذا الجزء من االستطالع هذه القضايا، للوصول أخيراً لمؤشر تقييم أداء الرئيس الفلسطيني الذي 

  .استمدت معطياته أساساً من برنامجه االنتخابي
 

ما بعد (د سؤال المستطلعين حول أولوياتهم في المرحلة الحالية  عن:أولويات الجمهور الفلسطيني .1

منهم أن أولويتهم % 41فقد صرح ): 1(من ضمن المجاالت المذكورة في جدول رقم ) االنتخابات الرئاسية

من المستطلعين هي % 30هي إنجاز االنسحاب اإلسرائيلي الدائم من المدن الفلسطينية، بينما كانت أولوية 

 . وضاع االقتصاديةتحسين األ

كما يالحظ أن األولويات بالنسبة للجمهور مرتبة بشكل يعاكس تقريباً توقعاتهم من االنتخابات الرئاسية،  •

إذ أن ما يضعه الجمهور كأولوية رئيسية لهم هي المجال الذي يتوقعون أال تسفر نتائج االنتخابات عن 

بالنسبة ) 1(حاب اإلسرائيلي األولوية رقم فعلى سبيل المثال شكلت مسألة االنس. تقدم حاسم فيه

كما  ( توقعت أن تتحقق هذه األولوية كنتيجة لالنتخابات الرئاسية)%25 (للمستطلعين، ولكن نسبة قليلة

 .)سيتضح الحقاً

 :   وكانت األولويات األخرى كما هو مبين في الجدول التالي •

  

  أولويات المستطلعين): 1(جدول رقم 

 %41  دائم من المدن الفلسطينيةانسحاب إسرائيلي 

 %30  تحسين األوضاع االقتصادية

 %11  التخفيف من المعاناة على الحواجز

 %8  ضبط األوضاع األمنية الداخلية

 %5  استئناف المفاوضات مع إسرائيل

 %3  تحسين أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية

 %2  تعزيز الديمقراطية

  

 :  نتخابات الرئاسيةتوقعات الجمهور الفلسطيني من اال .2
أن من شأن االنتخابات الرئاسية أن تسهم في استئناف المفاوضات %) 61(تتوقع غالبية الجمهور الفلسطيني 

ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن االنتخابات ستؤدي لتحسين أداء %) 60(كذلك فإن نسبة . مع إسرائيل

 . مؤسسات السلطة الفلسطينية



 6

: فجاءت على الترتيب التالي)) 1(كما يبين جدول رقم (متوقعة من هذه االنتخابات أما النتائج األخرى ال •

ضبط األوضاع األمنية، التخفيف من المعاناة على الحواجز، تعزيز الديمقراطية، تحسين األوضاع 

 .االقتصادية، االنسحاب اإلسرائيلي الدائم من المدن الفلسطينية

.  االنتخابات أكثر إيجابية في قطاع غزة عنها في الضفة الغربيةويالحظ أن توقعات المستطلعين من هذه •

إزاء إمكانية تحقيق ) فقط% 25 ( منخفضة توقعات الجمهور الفلسطينيأنكما تبين النتائج بوضوح 

 .االنتخابات النسحاب إسرائيلي دائم من المدن الفلسطينية
 

 

 ةتوقعات المستطلعين من االنتخابات الرئاسي): 2(جدول رقم 
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية 

 %70 %56 %61 استئناف المفاوضات مع إسرائيل

 %63 %54 %60 تحسين أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية

 %60 %50 %54 ضبط األوضاع األمنية الداخلية

 %62 %48 %53 التخفيف من المعاناة على الحواجز

 %55 %43 %48 تعزيز الديمقراطية

 %56 %43 %48 تحسين األوضاع االقتصادية

 %38 %21 %25 انسحاب إسرائيلي دائم من المدن الفلسطينية 

  

 :المعيقات والتحديات التي تواجهه الرئيس في تطبيق برنامجه االنتخابي .3
 المعيق األكبر الذي يواجه السيد محمود عباس هو تعنت الحكومة اإلسرائيلية واستمرارها في إعاقة تقدم 

  .من المستطلعين% 53الفلسطينيين، هذا ما عبرت عنه آراء 
  

وحول المعيقات والتحديات التي تعيق تطبيق أبو مازن لبرنامجه وتعهداته االنتخابية، فقد اعتبرت أغلبية  •

 .من المستطلعين% 53المعيق الرئيسي يكمن في تعنت إسرائيل، حيث صرح بذلك المستطلعين أن 

%) 18(لية دوراً مهماً في إعاقة تطبيق الرئيس لبرنامجه االنتخابي، حيث صرح كما تلعب العوامل الداخ •

. من المستطلعين أن الفساد الذي كان موجوداً قبل انتخابه في مؤسسات السلطة شكل عائقاً مهماً أمامه

ما من المستطلعين أن تصرفات بعض القيادات الفلسطينية من المعيقات المهمة أمامه، أ%) 8(كما اعتبر 

، و انخفاض كفاءته الشخصية على نسبة %)7(ممارسات المجموعات المسلحة فحصلت على نسبة 

هذا، ولم تشر النتائج إلى فروقات تذكر بين مستطلعي الضفة %). 6(، وممارسات المعارضة %)6(

 .الغربية وقطاع غزة
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 وتعهداته االنتخابيةفي تحقيق برنامجه " أبو مازن"المعيقات أمام محمود عباس ): 3(جدول رقم 

 %53 تعنت إسرائيل واستمرارها في إعاقة تقدم الفلسطينيين

 %18 الفساد الذي كان موجودا قبل انتخابه في مؤسسات السلطة

 %8 تصرفات عدد من الشخصيات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح

 %7 كافية للنجاح ممارسات المجموعات المسلحة التي ترفض إعطائه فرص 

 %6 كفاءته الشخصية التي تعتبر غير كافية لمنصب الرئاسة

ممارسات المعارضة، خاصة تلك المتعلقة بضعف التنسيق مع السلطة الفلسطينية وتعدد البرامج 

 المطروحة على الساحة الفلسطينية

6% 

  تقييم أداء الحكومة الفلسطينية.      4
  

كما تشير النتائج إلى ارتفاع . ي يقيمون أداء رئيس الوزراء وحكومته بالضعيفحوالي ثلث الجمهور الفلسطين

عند السؤال عن مجاالت محددة ألداء ) برئاسة أحمد قريع(معدالت التقييم السلبية ألداء الحكومة الفلسطينية 

  . الحكومة
  

 وأداء الحكومة لتقييم كل من أداء رئيس الوزراء،) جيد، متوسط، ضعيف: هي(لدى وضع ثالث درجات 

  :الفلسطينية جاءت النتائج كما يلي

، %34من المستطلعين أداء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالجيد، وقيمه بالمتوسط % 25قيم  •

  . من المستطلعين% 31بينما قيم أداءه بالضعيف 

 .مستطلعينمن ال% 33، فيما قيم أداءها بالضعيف %37، وبالمتوسط %21قيم أداء حكومته بالجيد  •

بمعنى  (كما ارتفعت معدالت التقييم السلبي بشكل ملحوظ ألداء الحكومة الفلسطينية في مجاالت مختلفة •

أن التقييم السلبي ألداء الحكومة يرتفع عند النظر لمجاالت عمل الحكومة كل على حدة بالمقارنة مع تقييم 

حددة، عكست النتائج أن الغالبية تقيم أداءها ، فلدى سؤال المستطلعين حول قضايا م)األداء العام للحكومة

  )).5(ي الجدول رقم /أنظر(. بأنه ضعيف في غالبية المجاالت

أن هناك تحسناً طفيفاً في تقييم الجمهور ألداء الحكومة في بعض المجاالت، وتحسناً أكبر في يالحظ  •

بمعنى أن ، 2005 نيسان، و)أي قبل ستة أشهر من اآلن (2004مجاالت أخرى، بين شهري تشرين أول 

هناك ارتفاع في نسبة المستطلعين الذين يقيمون أداء الحكومة بالجيد أو بالمتوسط، وإن بقيت السمة 

 . العامة لتقييم أداء الحكومة بالضعيف

أولهما ارتباط تقييم : كما أن هناك أهمية لربط التغير في تقييم أداء حكومة أحمد قريع بعاملين مهمين •

بتشكيل (كومة بتقييمهم لرئيس السلطة المنتخب، والعامل الثاني التغيير الذي شهدته الحكومة الجمهور للح

 ).حكومة تكنوقراطية
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  تقييم أداء الحكومة الفلسطينية): 4(جدول رقم 

  في مجاالت مختلفةبالضعيفالنسبة المئوية للمستطلعين الذين يقيمون أداء الحكومة الفلسطينية 
 حسب االستطالع رقم النسب  المجاالت

  2005 نيسان، )21(

  ،)19(النسب حسب االستطالع رقم 

 2004 تشرين أول 5 

 %74 %71 مقاومة بناء الجدار العنصري

 %75 %66 التخفيف من مشكلة البطالة

 %79 %63 انسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن

 %71 %60 حل مشكلة فوضى السالح

 %67 %53 حل ودعم قضية األسرى

 %69 %50 محاربة الفساد في مؤسسات السلطة

 %81 %50 تخفيف الحصار اإلسرائيلي

 %68 %47 تحسين الوضع االقتصادي

 %72 %46 توفير األمن الداخلي للمواطنين

 %71 %44 التقدم في المفاوضات مع اإلسرائيليين

 %58 %42 تفعيل دور الجهاز القضائي والمحاكم

 %64 %42 تعزيز سيادة القانون

 %54 %38 تطوير أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها
 

 
  التقييم الربعي لمدى تطبيق الرئيس الفلسطيني لبرنامجه االنتخابي/ مؤشر تقييم أداء الرئيس .5

  

حسب نتائج المتوسط الحسابي %) 33(بشكل عام، تظهر النتائج أن الرئيس قد حصل على عالمة  •

 . في برنامجه االنتخابيلكافة المؤشرات بالرجوع لما جاء 

هناك تباين كبير في العالمات التي أعطاها الجمهور ألداء الرئيس في المجاالت المختلفة، ففي الوقت  •

في مجال تطوير وضع %) 40(في مجال تطوير األجهزة األمنية، و%) 43(الذي حصل به على عالمة 

قيق العدل بين المناطق الجغرافية في في مجال تح%) 28(المرأة الفلسطينية، فإنه لم يحصل إال على 

ويوضح . فقط في مجال تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية%) 25(الضفة والقطاع، و 

  .الجدول التالي تقييم الجمهور ألداء الرئيس في عدة مجاالت حسب المناطق
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  )5(جدول رقم 

  مؤشر تقييم أداء الرئيس الفلسطيني المنتخب أبو مازن

  ). يوم على االنتخابات الرئاسية100بعد مرور حوالي ( التقييم الربعي األول 

 ) عالمة100عالمة متراكمة من (
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية مجاالت التقييم

 42 43 43 تطوير أداء األجهزة األمنية

 41 39 40 النهوض بالمرأة الفلسطينية

 39 35 37 اطية وحرية الرأيتحقيق المزيد من الديمقر

 34 35 35 تطوير خدمات المؤسسات الحكومية المقدمة للمواطن

 30 33 32 دعم برامج الضمان االجتماعي والتنمية االجتماعية

 33 30 31 تحقيق األمن واألمان للمواطن

 32 30 31 محاربة الفساد

 29 30 30 تحسين األوضاع االقتصادية للمواطن

 29 28 28  بين المناطق الجغرافية في الضفة والقطاعتحقيق العدل

 26 24 25 تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي

  33.5  32.7  33  )المتوسط الحسابي(مؤشر أداء الرئيس 
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  برنامج دراسـات التنمية
  
  

  

   ) )11( ( ملحق رقم ملحق رقم 
  

  2211  ##  نتائج االستطـالعنتائج االستطـالع

  ))القسم األولالقسم األول((
  

  يس املنتخب يس املنتخب تقييم أداء الرئتقييم أداء الرئ

  تقييم أداء احلكومة الفلسطينيةتقييم أداء احلكومة الفلسطينية
  
  

  

  2005، نيسـان 23-21  :امليـداينالعمـل 
  

  2005  نيسـان، 28  :تاريـخ النشــر
   :العينــةحجـم 

  

  ة يف الضفة والقطاع/   فلسطيين1200

   :العينةعدد مواقع 
  

     موقعا75ً

  %3زائد أو ناقص    :اخلطــأهامش 
  

  

  )المتوسط(امج الرئيس المنتخب تقييم مدى تطبيق برن
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نرجو منك تقييم أداء الـرئيس      ،   يوم على انتخاب السيد محمود عباس للرئاسة       100بعد مرور حوالي    

  ) درجة100عالمة من (أبو مازن في المجاالت التالية والتي وردت في حملته االنتخابية 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  المجموع   

  42.3  42.7  42.6  ةتطوير أداء األجهزة األمني

  39.9  39.4  39.9  النهوض بالمرأة الفلسطينية

  38.9  35.2  36.6  تحقيق المزيد من الديمقراطية وحرية التعبير

الوزارات (تطوير خدمات المؤسسات الحكومية المقدمة للمواطن 

  )والهيئات
34.5  35.0  33.8  

  29.5  32.8  31.5  دعم برامج الضمان االجتماعي والتنمية االجتماعية

  32.5  30.0  31.0  تحقيق األمن واألمان للمواطن

  31.8  30.3  30.9  محاربة الفساد

  28.8  30.4  29.8  تحسين األوضاع االقتصادية للمواطن الفلسطيني

  29.4  27.8  28.4  تحقيق العدل بين المناطق الجغرافية في الضفة الغربية والقطاع

  25.8  24.1  24.7  تحقيق االنسحاب اإلسرائيلي

  33.4  32.8  33.0  )المتوسط(تقييم مدى تطبيق برنامج الرئيس المنتخب 
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 %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع    
  :ين أن االنتخابات الرئاسية التي حصلت ستؤدي إلى النتائج التالية/هل تعتقد .1

  استئناف المفاوضات مع إسرائيل
  69.9  55.7  61.1   نعم ) 1

  24.7  34.9  31.0    ال  ) 2

  5.5  9.4  7.9  ال أعرف ) 3

  تحسين أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية
  62.6  53.5  56.9   نعم ) 1

  32.4  36.1  34.1    ال  ) 2

  5.0  10.4  8.4  ال أعرف ) 3

  المزيد من ضبط األوضاع األمنية الداخلية
  59.7  50.1  53.7   نعم ) 1

  35.7  42.1  39.7    ال  ) 2

  4.6  7.8  6.6  ال أعرف ) 3

  التخفيف من المعاناة على الحواجز
  62.4  47.8  53.3   نعم ) 1

  36.0  46.5  42.5    ال  ) 2

  1.6  5.6  4.1  ال أعرف ) 3

  تعزيز الديمقراطية
  55.0  43.2  47.7   نعم ) 1

  40.2  44.8  43.1    ال  ) 2

  4.7  12.1  9.3  ال أعرف ) 3

  تحسين األوضاع االقتصادية
  56.0  42.5  47.6   نعم ) 1

  40.5  51.4  47.2    ال  ) 2

  3.5  6.1  5.1  ال أعرف ) 3
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 %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع    

  انسحاب إسرائيلي دائم من المدن الفلسطينية
  37.7  20.8  27.2   نعم ) 1

  58.3  72.9  67.3    ال  ) 2

  4.0  6.3  5.4  ال أعرف ) 3

  كل األولوية بالنسبة لك؟من بني القضايا املذكورة أعاله أيها تش .2
  43.9  39.4  41.1  انسحاب إسرائيلي دائم من المدن الفلسطينية) 1

  30.0  29.8  29.9  تحسين األوضاع االقتصادية) 2

  7.1  13.2  10.9  التخفيف من المعاناة على الحواجز) 3

  9.8  7.3  8.3  المزيد من ضبط األوضاع األمنية الداخلية) 4

  4.6  5.7  5.3  ع إسرائيلاستئناف المفاوضات م) 5

  2.3  2.8  2.6  تحسين أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية) 6

  2.3  1.8  2.0  تعزيز الديمقراطية) 7

  تقييم أداء رئيس السلطة الوطنية المنتخب، وتقييم الحكومة الفلسطينية

  لبرنامجه االنتخابي؟ يعيق إمكانية تطبيق السيد محمود عباس أهم عاملمن بين العوامل التالية، أيها يشكل  .3

  55.0  51.3  52.7  تعنت إسرائيل واستمرارها في إعاقة تقدم الفلسطينيين) 1

  17.0  18.3  17.8  الفساد الذي كان موجودا قبل انتخابه في مؤسسات السلطة) 1

تصرفات عدد من الشخصيات الفلسطينية القيادية في منظمة التحرير ) 2

  الفلسطينية وحركة فتح

7.5  7.0  8.4  

  5.7  8.5  7.5  كفاءته الشخصية التي تعتبر غير كافية لمنصب الرئاسة) 3

  7.3  6.7  6.9  ممارسات المجموعات المسلحة التي ترفض إعطائه فرصة للنجاح ) 4

 المعارضة، خاصة تلك المتعلقة بضعف التنسيق مع السلطة ممارسات) 5

  ةالفلسطينية وتعدد البرامج المطروحة على الساحة الفلسطيني

5.9  6.1  5.5  

  1.1  2.0  1.7  عامل آخر ) 6
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 %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع    
  الفترة أألخيرة؟" أبو العالء"بشكل عام ما هو تقييمك ألداء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع  .4

  27.1  24.4  25.4                  جيد) 1

  33.2  34.4  33.9  متوسط) 2

  31.3  30.6  30.9  ضعيف) 3

  8.5  10.6  9.8   ال أعرف )4

  الفترة أألخيرة؟" أبو العالء"الفلسطينية برئاسة أحمد قريع  الحكومة ألداءبشكل عام، ما هو تقييمك  .5

  20.7  21.7  21.4                  جيد) 1

  38.6  36.8  37.4  متوسط) 2

  33.8  33.1  33.3  ضعيف) 3

  7.0  8.4  7.9   ال أعرف )4

  : في المجاالت التالية" أبو العالء"برئاسة أحمد قريع اء الحكومة الفلسطينية ين أد/كيف تقيم .6

 التقدم في المفاوضات مع اإلسرائيليين
  23.5  18.4  20.3  جيد                ) 1

  31.5  29.7  30.4  متوسط) 2

  42.0  45.6  44.2  ضعيف) 3

  3.0  6.3  5.0   ال أعرف )4

         تعزيز سيادة القانون والنظام    
  19.2  20.7  20.1  جيد                ) 1

  32.7  31.6  32.0  متوسط) 2

  44.1  41.0  42.2  ضعيف) 3

  4.0  6.8  5.7   ال أعرف )4

 تطوير أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها       
  20.9  19.3  19.9  جيد                ) 1

  35.2  34.3  34.7  متوسط) 2

  38.4  37.8  38.0  ضعيف) 3

  5.4  8.6  7.4   ال أعرف )4

            تفعيل دور الجهاز القضائي والمحاكم
  15.4  17.2  16.5  جيد                ) 1

  31.7  29.6  30.4  متوسط) 2

  45.0  40.5  42.2  ضعيف) 3

  7.9  12.7  10.9   ال أعرف )4
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 %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع    
  طنين      توفير األمن الداخلي للموا

  20.1  14.1  16.4  جيد                ) 1

  30.9  33.9  32.8  متوسط) 2

  45.6  46.8  46.3  ضعيف) 3

  3.4  5.2  4.5   ال أعرف )4

  حاربة الفساد في مؤسسات السلطةم
  15.7  16.6  16.3  جيد                ) 1

  28.1  25.4  26.4  متوسط) 2

  51.1  49.9  50.4  ضعيف) 3

  5.1  8.1  6.9   ال أعرف )4

  حل ودعم قضية األسرى والمعتقلين
  16.8  15.5  16.0  جيد                ) 1

  26.1  28.1  27.3  متوسط) 2

  54.4  52.1  53.0  ضعيف) 3

  2.8  4.2  3.7   ال أعرف )4

   تخفيف الحصار اإلسرائيلي 
  18.0  13.5  15.2  جيد                ) 1

  35.0  30.2  32.1  متوسط) 2

  44.4  53.1  49.8  فضعي) 3

  2.6  3.1  2.9   ال أعرف )4

 تحسين الوضع االقتصادي             
  15.2  14.7  14.9  جيد                ) 1

  31.6  33.3  32.7  متوسط) 2

  49.2  46.3  47.4  ضعيف) 3

  4.0  5.7  5.0   ال أعرف )4

  حل مشكلة فوضى السالح
  11.3  13.7  12.8  جيد                ) 1

  22.6  20.2  21.2  متوسط) 2

  62.1  59.4  60.4  ضعيف) 3

  4.0  6.6  5.6   ال أعرف )4

 انسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن الفلسطينية
  14.5  9.5  11.4  جيد                ) 1

  21.6  22.6  22.2  متوسط) 2

  60.5  63.8  62.5  ضعيف) 3

  3.4  4.2  3.9   ال أعرف )4
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  %قطاع غزة  %غربية الضفة ال  %اموع    
  مقاومة عملية بناء جدار الفصل

  11.1  7.6  9.0  جيد                ) 1

  12.5  18.7  16.3  متوسط) 2

  71.9  70.1  70.8  ضعيف) 3

  4.4  3.6  3.9   ال أعرف )4

  لتخفيف من مشكلة البطالةا
  10.2  7.0  8.3  جيد                ) 1

  23.6  21.7  22.4  متوسط) 2

  63.3  67.1  65.7  ضعيف) 3

  2.9  4.2  3.7   ال أعرف )4
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   )2( ملحق رقم 
  

  جدول توزيع العينة
  

 

 

  
  

  النسبة  وضع اللجوء  النسبة   مكان السكن  النسبة   املنطقة 

  %45.1  الجئ  %39.4  مدينة  %62.1  الضفة الغربية
  %54.9  غري الجئ  %38.5  بلدة/ قرية   %37.9  قطاع غزة
  النسبة  قطاع العمل  %22.0  خميم   النسبة  احملافظة
  %73.7  ا لقطاع اخلاص   النسبة   اجلنس  %6.5  جنني 

  %3.0  ا لقطاع األهلي  %50.3  ذكر   %1.2  وطوباس
  %23.3  ا لقطاع احلكومي  %49.7  أنثى  %4.1  طولكرم
  النسبة  املستوى التعليمي  النسبة  احلالة االجتماعية  %10.3  نابلس 
  %20.3  ملم-ميأ  %23.9  ءعز با/ أعزب   %2.3  قلقيلية
  %21.3  ابتدائي  %71.1  ة/ متزوج   %1.1  سلفيت

  %31.2  إعدادي  %5.0  غري ذلك  %1.0  أرحيا
  %16.6  ثانوي  النسبة  الفئات العمرية  %8.4  رام اهللا
  %5.0  دبلوم   %18.5  22-18  %7.8  القدس
  %5.7  بكالوريوس فأعلى  %16.4  27-23  %5.3  بيت حلم
  النسبة  السكن الدائم مكان   %13.6  32-28  %14.0  اخلليل
    1994قبل   %11.9  37-33  %7.0   الشمال–غزة 
   الضفة الغربية  %9.9  42-38  %13.4   املدينة–غزة 

  وقطاع غزة  %7.1  47-43  %5.4  دير البلح
92.8%  

  %7.2  خارج فلسطني  %5.4  52-48  %8.0  خانيونس
 النسبة *بالشيكلالدخل الشهري   %17.3  52أكثر من   %3.7  رفح
  %6.4  ال يوجد دخل النسبة الوظيفة/ املهنة  النسبة الوظيفة/ نة امله

  %26.4  700أقل من   %3.6 جتار  %13.3 عمال
  %20.8  1000-701  %8.9 طالب  %5.3 حرفيون

  %18.8  1700-1001  %1.1 متقاعدون  %0.5 متخصصون
  %15.2  2500 – 1701  %8.8 موظفون  %42.4 ربات بيوت 

  %6.0  3000 – 2501  %2.2 مزارعون  %13.9 بالعمل
  %6.5   فما فوق3000     %13.3 عمال

   شيكل4.3=  دوالر 1:   للدوالر الشيكلسعر* 


