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 : III الباروميرت العريب
 مقياس الدميقراطية يف فلسطني

 د. خليل الشقاقي
 

بإجراء  1021للبحوث السياسية والمسحية في كانون أول )ديسمبر( الفلسطيني قام المركز 

هذا االستطالع  ياستطالع لقياس مواقف واعتقادات الجمهور الفلسطيني من قضايا الديمقراطية. أجر

بشكل مشترك مع مجموعة من مراكز األبحاث والمؤسسات األكاديمية العربية برعاية مبادرة اإلصالح 

 تحدة. العربي بالتعاون مع أكاديميين من جامعتي ميتشغن وبرنستون في الواليات الم

تهدف استطالعات الباروميتر العربي لقياس نبض الشارع العربي من قيم الديمقراطية ومن 

عملية التحول الديمقراطي ولتحديد االعتبارات والعوامل التي تساهم في تشكيل مواقف واعتقادات 

ديمقراطي الجمهور منها.قام االستطالع بفحص نظرة الجمهور الفلسطيني للديمقراطية ونظام الحكم ال

هم حول أهمية الدين والشريعة اإلسالمية ءوفحص سلوك واعتقادات المواطنين المتعلقة بالمواطنة وآرا

سسات العامة ومدى الثقة التي يولونها إياها ؤودوره في الحياة الخاصة والعامة. كما فحص نظرتهم للم

ً بمواقفهم تجاه  باإلضافة العتقاداتهم ومواقفهم تجاه قضايا عربية وعالمية راهنة. كما بحث أيضا

شخصاً تمت مقابلتهم وجهاً لوجه  2100بلغ حجم العينة مجموعة من القضايا المرتبطة بالربيع العربي.

ً في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة بين  210في  ً تم اختيارها عشوائيا ً سكنيا  5-1موقعا

هذا االستطالع هو الثالث الذي يجريه المركز في  %.3. بلغت نسبة الخطأ 1021كانون أول )ديسمبر( 

سلسلة استطالعات الباروميتر العربي. كان استطالع الباروميتر السابق قد أجري في شهر كانون أول 

 .  1002وأجري االستطالع األول في أيار )مايو(  عام   1020)ديسمبر( 

خارجيه كان لها بالتأكيد دور في شهدت الفترة السابقة لالستطالع تطورات سياسية داخلية و

التأثير على النتائج. كانت أهم األحداث الداخلية تراجع مكانه وشعبيه حكومة سالم فياض بسبب األزمة 

الماليه الشديدة التي كانت تعصف بالسلطة الفلسطينية وكانت هذه األزمه وفشل حكومه فياض في 

مالت للعنف أحيانا.ً تفاقمت األزمه المالية مع  معالجتها قد أدت إلضرابات واسعه ومظاهرات شعبية

بسبب العقوبات الماليه المؤقته التي فرضتها إسرائيل والواليات المتحدة على السلطة  1021نهاية عام 

الفلسطينية بحيث لم تعد هذه السلطة قادرة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وكانت هذه 

اعتراف من الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو في العقوبات قد جاءت رداً على 

 األمم المتحدة.

كما شهدت الفترة السابقة لالستطالع تصعيداً في األعمال العسكرية بين إسرائيل وقطاع غزة 

باغتيال قائد كتائب القسام التابعة لحركة حماس،  1021حيث قامت إسرائيل في تشرين ثاني )نوفمبر( 

مد الجعبري، تبعه إطالق للصواريخ من القطاع على مناطق إسرائيلية وهجوم إسرائيلي محدود على أح

فلسطينياً. انتهى الهجوم اإلسرائيلي بتوقيع اتفاق تهدئة بين حركة حماس  225القطاع أسفر عن مقتل 

. 1021سمبر( كانون أول )دي 7وإسرائيل تبعه زيارة تاريخية لقائد حماس خالد مشعل لقطاع غزة في 

ساهمت هذه الحرب والتطورات الداخلية التي ذكرناها أعاله في تعزيز شعبية حماس وإضعاف شعبية 

 حركة فتح بين الجمهور.

ً وتحليالً لنتائج االستطالع حسب بنود سبع:  ( األوضاع 2يتناول  االستعراض التالي وصفا

( مكانة ودور الدين والقيم 4تجربة المواطنة، ( 3( نظرة الجمهور للديمقراطية، 1االقتصادية واألمنية، 

( قضايا العالم 2( النظرة للمؤسسات العامة والثقة بفاعليتها، و5االجتماعية في الحياة العامة والخاصة، 

 العربي والشؤون الدولية والربيع العربي. لكننا نبدأ بعرض مختصر للنتائج الرئيسية:
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جه، الرجاء عن االستطالع ونتائ
أو وليد  د.خليل الشقاقي االتصال بـ

الفلسطيين للبحوث  يف املركزلدادوة  
 السياسية واملسحية

  
 (20)0694622رام هللا، فلسطني تليفون:

 (20)0694624فاكس: 
  

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 
http://www.pcpsr.org 

  السياسـية واملسـحيةاملركز الفلسطيين للبحـوث أتسس  
كمركز مستقل للبحوث األكادمييس    1000يف مطلع عام 

ودراسات السياسات العام . يهدف املركز لتطسوير وققويس  
املعرفسسسسسسسسس  اليفلسسسسسسسسسسسطييي  يف  سسسسسسسسسا ت  سسسسسسسسسس ث  السياسسسسسسسسسسسات 
اليفلسسسسسسطييي  الدا ليسسسسس ا التحليسسسسسل ا سسسسسس اقي   والسياسسسسسس  
ام.  اخلارجيسسس ا البحسسسوث املسسسسحي  واسسسستط عات السسسر   العسسس

يقسسسسسسوم املركسسسسسسز نلعديسسسسسسد مسسسسسسد الي سسسسسسا ات البح يسسسسسس    عسسسسسسداد 
الدراسسات واألاسساث األكادمييسس  لات الع سسس  نلسياسسسات 
اليفلسسسطييي  الراةيسسس ا  جسسراس اسسسوث مسسسحي   سسسو  املواسسسس  
السياسسسسسسي  وا جتماعيسسسسس  للم تمسسسسسع اليفلسسسسسسطي ا ق سسسسس يل 
 موعسسسات عمسسسل لدراسسسس  سلسسساج وم سسساكل قواجسسس  ا تمسسسع 

انع القسسسسسسرار وولسسسسسسسع  لسسسسسسو   سسسسسسساا وعقسسسسسسسد اليفلسسسسسسسطي  و سسسسسسس
املسسرارات واضالسسرات واملسسوجزات املتعلقسس  س سسرو  السسساع . 
   املركسسسز اليفلسسسسطي  للبحسسسوث ملتسسسزم نملولسسسوعي  واليسسسسزاة  
العلميسسس  ويعمسسسل علسسسب ق سسس يع وسلسسسورا قيفهسسس   فلسسسل للواسسسسع 
اليفلسسسسطي  السسسدا ل  وللبيوسسس  الدوليسسس  يف  جسسسواس مسسسد  ريسسس  

 راس.التعبري وقباد  اآل
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األولسساا ا ستصسسادي  اليفلسسطييي  العامسس  ة سا سسسيو  فيمسسا يصس   سسوار ال ل سأ د سسل  سسسرة  علسب  نسس  لسسري   قصس   للبيسس  اومهسور( 1)
 كاف لتغطي  ا تياجاهت . ل د األللبي ا ونلرل  مد ظروف ا  ت  ا ق عر ستوفر األمد والس م  ال خصي .

 ر. مد الوالح  يلسا     آ( يبدو مد الوةل  األوىل    األللبي  السا ق  مد اليفلسطيييأ قيفلل اليظام الدميقرا   علب    نظام 1)
فهسس  اومهسسور للدميقرا يسسس  يركسسز علسسب  كيسسس  قغيسسري ات ومسس  مسسسد  سس   ا نتخسسانت وعلسسسب  قسسو  املسسساواا يف املوا يسسس . ل سسد مسسسد 

اب الرئيسسسسي  للتدييسسسد السسسسا ط للدميقرا يسسس  ةسسسو اعتقسسساد األللبيسسس  سعسسسدم وجسسسود قيسسساس  سسسسأ ا سسسس م الوالسسسح  يلسسسا       سسسد األسسسسب
 ا ةو دفعها توار نص  اومهور للتخل  عد سي    ر )السليب(اسي   ه  القياع ا فن  الوج  اآلوالدميقرا ي . رل  اووانب ا جي

عيسد ققسسي  اومهسور  اويسأ( عيد سروز قياس  سييهمسا وسسأ مبساداس ال سريع .دميقرا ي  حمددا )يف اترجت العام  واملساواا سأ 
ومسسد الدميقرا يسس  فننيسسا هسسد    ةيسساب  مسسوعتأ كبريقسسأ يف اتيسساا العامسس   ىل فوسسات لتليفسس   سسسب مسسوسيفه  مسسد كسسل مسسد دور السسديد 

الدميقرا ي  معسا  فيمسا ايسل األ سرا لقبسو  الدميقرا يس  شب  متساويتأ وا دا ايل للعلماني  )   اليفصل سأ الديد واتياا العام ( و 
ورفسس  العلمانيسس . ةيسساب  يلسسا   موعتسسا   سسغريي  شسسب  متسسساويتأ قرفلسسا  الدميقرا يسس ا ايسسل   سسدكا لليفصسسل سسسأ السسديد واتيسساا 

  التقليديس ا ل يس  مسع للس    العام  فيمسا ايسل األ سرا لسرف  ةسها اليفصسل. مييسل ا تمسع اليفلسسطي   يلسا  لتقبسل القسي  ا جتماعيس
يعسار  سيمسا  اجتماعيس  ليياليس  )م سل  سسط املسر ا يف العمسل  سار  امليسز   و اتصسو  علسسب التعلسي ( و ا س  عيسدما   قتعسار  ةسسه  

 القي  س  ل م  وف مع ال ريع  ا س مي .
ا ةتمسام   زدجد . سسد يعسود السسبب1020لولسع يف اةتمسام اومهسور نألمسور السياسسي  مقارنس  ن ارقيفاعا  يف نسب ( قظهر اليتائج 3)

نألمور السياسي  ةو استمرار أت ريات الرسيع العريب علب اومهسور اليفلسسطي . ومسع للس  قبقسب األك ريس  سعيسدا عسد  مسور السياسس  
قعتقسد  قيفسو  ال لس عاليس  نسسب     فم    مييل اومهور ل عتقاد ة  األمور السياسسي  معقسدا. كمسا   لعدا  سباب وسد يعود لل 

  ا   قعامل مبساواا مع سقي  املوا يأ. سل    األللبيس  قعتقسد    اليسا    يسستطيعو  انتقساد السسلط  سسدو   سوف. قعطس  نسسب  
 ققييمسا   جياسيسا  أل سوا  الدميقرا يس  و قسو  ا نسسا  يف امليسا ط اليفلسسطييي  ويعتقسد  ك سر مسد    س   رنا اومهسور %40ققل عد

كمسسا قظهسسر اليتسسائج    مصسسادر املعلومسسات ا  باريسس  للغالبيسس  العظمسسب مسسد اومهسسور ليسسس    ننت سسار اليفسسساد يف املرسسسسات العامسس .
 ال لم  امل توس  و منا التليفزيو .

يصس  جسزس   .امس للديد م ان  عالي  يف اتياا اخلا س  للمسوا د اليفلسسطي  قيفسو  امل انس  السه يعطيهسا املسوا د للسديد يف اتيساا الع (4)
كبري مد ا تمع اليفلسطي  نيفس  ةن  متديدا ل د نسب  متوسط  التديد ولري املتدييأ قيفو  نسب  املتدييأ. كهل  فن   سوار 
اليصسس  يعتقسسدو  ةنسس    جيسسوز اليفصسسل سسسأ السسديد وشسسوو  الدولسس . عيسسد ققسسسي  اومهسسور  ىل فوسسات لتليفسس   سسسب درجسس  قسسدييه  

يف ا تمسع اليفلسسطي   اسس ميو  ن  الديد يف اتياا العامس  هسد    ةيساب  س ث  موعسات رئيسسي  و سب موسيفه  مد دور وم ا
استصسار السديد علسب  و   يريدو  فص  سأ الديد والدول  ي  لو   سوار رسسع ا تمسعا وعلمسانيو  )سسدرجات قسديد لتليفس ( يريسد

يو  يريسدو  دورا للسديد يف اتيساا العامس  ل سيه  ليسسو مسد املتسدييأ. اتياا اخلا س  وةسو س ي س لو   سوار نصس  ا تمسعا وققليسد
ول يهسسا   قسس ب ا سسرا  كبسسريا  يف  قلعسسب ةسسه  التقسسسيمات دورا نلسسيف ا كيسس  يف التسسد ري علسسب ا نتمسساسات السياسسسي  والسسسلوب ا نتخسسايب

 التد ري علب املوس  مد الدميقرا ي .
ل د ال ق  يف سطاا لزا ا وم  محسا   علسب مسد ال قس  يف اللسيف  الغرسيس  ا ومس  ا ومته ا  علب ا سل ي ط نص  اليفلسطيييأ (5)

يف ققيسي  اومهسور ألداس   ومس  فيسا  وسسد يعسود للس  علسب األرجسح ليزمس  املاليس   ملموسساس م فيا .  ظهرت اليتسائج قراجعسا  
حيوز  مما علب نسب   ق   علب وجهاز ال ر   يف الليف  الغرسي  ئ حيوز اوهاز القلااله كان  ار هبا السلط  اليفلسطييي  آنهاب. 

  .. مييل اومهور لل   يف املرسسات العام  سسبب ا عتقادات الواسع  سوجود فساد فيها و ات وم اليملا  علي  
يسب  األكي قعتقد     سباب . ومع لل ا فن  ال   ح السياس كعامل معيط للدميقرا ي  وا  للصراا مع  سرائيل( ييظر اومهور 2)

أت ر العامل العريب دا لي  وليس   ارجيس . يظهسر اومهسور معارلس  شسديدا للتسد ل األمري س  يف امليطقس  العرسيس ا ل يس    يظهسر  
 سسرائيلا  اع افا  عرسيا  ن وي  اليهودي  سقوا ا سرائيل  فن  اومهور يرف -كراةي  لل عب األمري  .  ما نليسب  للصراا العريب

 اتيفاظ علب اقيفاسيات الس م مع  سرائيل.نسب  قق ب مد اليص  قريد ل د 
  ( قرب الرسيع العريب   را  لوي   علسب اومهسور اليفلسسطي  نظسرا  ت س  امل سارك  اللسويل فيس ا ومل قبلسيف نسسب  السهيد ر وا فيس  انتصسارا  س7)

سلسسسي       سسسل انسسسد ا الرسيسسع العسسريب قتعلسسسط نلبحسس  عسسسد اتريسس  ورات نسسسسب ر ت اليسسسب  األكسسسي     سسسباب      سسسل مسسد ال لسسس .
تعلسسط سقلسساج استصسسادي . وانقسسس  اومهسسور  ىل سسسسمأ شسسب  متسسساويأ يف ا عتقسساد ة  الرسيسسع العسسريب سسساة  يف يالسسسبب األساسسس  

 حتقيط الغاجت مد ورائ .
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  األوضاع االقتصادية واألمنية( 1)

%(  ققي  األولاا ا ستصادي  العام  يف امليا ط اليفلسطييي  يف الليف  الغرسي  وسطاا لزا 25   األللبي  )ق ري اليتائج  ىل 
%   ا جيدا  و جيدا جدا .  ما نليسب  ليولاا ا ستصادي  ال خصي  لليفرد 35علب   ا سيو   و سيو  جدا  فيما ققو  نسب  مد 

%(    د ل  سرة    يغط  نيفقات ا تياجاهت  فيما 25و  نسب  قبليف  وار ال ل أ )ف  قبدو سعيدا عد الصورا العام .  ي  قق
 ما نليسب  للمستقبلا فن  اليسب  األكي ايل للت اؤم  يا  األولاا العام   ي   .غط  ا تياجاهت ي%  ن  35ققو  نسب  مد 
% فقط 34    السيوات القليل  املقبل  فيما ققو  نسب  مد   %    الولع ا ستصاد  يف الب د سي و   سو 33ققو  نسب  مد 

   الولع ا ستصاد  سيبقب علب  ال . ق ري اليتائج  ىل  ن  س  ل عام قبدو األولاا  %13 ن  سي و   فلل وققو  نسب  قبليف 
ك ر ق اؤما  س د  املستقبل   يبدو س ا  الليف  الغرسي      ميها يف الليف  الغرسي  نلرل  مد  ا ستصادي  يف سطاا لزا  سو 

ا عيد  جراس استط ا البارومي  ال اين  ي  سال  آنهاب 1020الولع  فلل مد الولع اله  ساد عام ةها ا ستصاد  للب د.
 % فقط  ن  سي و   فلل. 12%    الولع ا ستصاد  سي و   سوس وسال  نسب  مد 44نسب  مد 

 %   ا لري متوفرا.33%( ق عر ستوفرةا فيما ققو  نسب  مد27خصي  فن  األللبي  ) ما نليسب  لتوفر األمد والس م  ال 
% فقط   ا ق عر ستوفر األمد 20عيدما سال  نسب  مد  1020ق  ل ةه  اليتي   حتسيا  يف ا  سا  نألمد مقارن  سعام 

ققو    ا  %13مد ستقبل ا ستصاد ا فن  نسب  صعوس  األولاا ا ستصادي  وارقيفاا نسب  الت اؤم نملنظرا  ل.والس م  ال خصي 
قرقيفع نسب  الرلب  يف ا  را يف سطاا لزا  .  ا   قيف ر يف ا  را للخار  % 71قيف ر يف ا  را مد الب د فيما ققو  نسب  مد 

وقع   ةه  اليتي   مزجيا  مد اللغوط ا ستصادي  وا ستقطاب  %.12وقيخيف  يف الليف  الغرسي   ي  قبليف  %41 ي  قبليف 
 ا  وة وم عس رج  ا  قصعيدشهدت و ا   يف ف ا  جراس ا ستط ا اله  السياس  وظروف اتصار اله يعي ها س ا  سطاا لزا

 يف ا  را.مد س ا  سطاا لزا   ا قيف ر  فقط %32سال  نسب  مد  1020يف  .قطااعلب الحمدودا   ا   سرائيلي
  
  ( النظرة للدميقراطية2)

%( قيفلل اليظام الدميقرا   علب    نظام آ ر  ىت مع ا دراب 32 ظهرت اليتائج    الغالبي  العظمب مد اليفلسطيييأ )
د  األم% عد عدم موافقتها علب ةها الر  . كهل ا فنن   ىت عيدما مت  سحام سلي  22ة   ها اليظام م اكل .  عرس  نسب  مد 

% عد 24كهدف مي ي  التياف  مع ةدف الدميقرا ي ا فن  الغالبي  رفل  قيفليل األمد علب الدميقرا ي   ي   عرس  نسب  مد 
% ة  لل  سد 32اعتقادةا ة  ا تياجات األمد   ق  ل ميرا  لعدم ا  ام  قو  ا نسا  يف فلسطأ فيما اعتقدت نسب  مد 

1يف  أالبارومي  العريب الساسق  تائج مع قل  اله  صليا عليها يف استط عي و  ميرا . قت اس  ةه  الي
ويف عام  1002

2
1020 . 

قبل قيفسريا  ليياليا   ا. عرليا علب املستطلعأ يقظهر اليتائج  يلا    اومهور اليفلسطي  ييفه  معىن الدميقرا ي  و ن  نلعموم 
جبوانب سياسي  )ة  اليفر   لتغيري ات وم  مد     ا نتخانتا واملساواا يف موا يفات للدميقرا ي ا   ث ميها قتعلط  س 

وا يتأ قتعلقا  جبوانب  اووا دا قتعلط مبدا  لو اليظام السياس  مد اليفساد ااتقو  السياسي  سأ املوا يأا و ري  انتقاد اتاك (
ري ا  تياجات األساسي  م ل املدكل وامللب  ل ل موا د(ا و لبيا اجتماعي  )ققليص اليف وا سأ األليياس واليفقراسا وقوف-استصادي 

الرسع  زادت عد%( اووانب السياسي  ) ي  ا تارت نسب  54ميه  ا تيار الصيف   و السم  األك ر  كي . ا تارت األللبي  )
.  ما نليسب  (%  ري  ا نتقاد20% املساواا يف اتقو  السياسي ا فيما ا تارت نسب  مد 23ا نتخانت وا تارت نسب  سلغ  

اووانب ا ستصادي . عيد سرا  اومهور عد  سلغ  الرسع%ا فيما ا تارت نسب  11مد اليفسادا فقد ا تارق  نسب  سلغ   خلولل
نسب  ا جتماعي  فيما ا تارت -% فقط املوا يفات ا ستصادي 32السم   و الصيف  لات املرقب  ال اني  يف األكي ا ا تارت نسب  مد 

 اس  ةه  اليتائج مع قل  اله  صليا  تق %( اووانب السياسي .43% القلاس علب اليفسادا وا تارت اليسب  األكي )11مد 
 .1020عليها يف 

قظهر اليتائج مي    كي لتدييد الدميقرا ي  وسيمها عيد البح  يف سلاج حمدودا م ل  قو  األسليات لري املسلم . ق ري 
% مد اومهور قعار  القو  ة  اتقو  السياسي  لغري املسلمأ يف سلد مسل  جيب    ي و   سل مد اتقو  30 اليتائج  ىل   

%( رفلوا اليف را القائل  ة  ةياب قعارلا  سأ ا س م 27% فقط. كما    ال ل أ )10السياسي  للمسلمأ فيما  يد لل  
                                                           

palestine-i-barometer-http://arabbarometer.org/content/arab
 1002مصدر عام  1

palestine-ii-barometer-nt/arabhttp://arabbarometer.org/conte2  1020مصدر عام 

http://arabbarometer.org/content/arab-barometer-i-palestine
http://arabbarometer.org/content/arab-barometer-ii-palestine
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ياس  حم وم نل ريع  ا س مي  خيلو مد ا نتخانت  و األ زاب السياسي   ي  والدميقرا ي . كهل  قظهر اليتائج رفلا  ليظام س
% فقط  ن  م ئ   و م ئ  جدا . مد اودير 32%  ن  لري م ئ  ليفلسطأ علب ا     ور ت نسب  مد 52ر ت نسب  مد 

 .1002و 1020  مقارن  سيتائج عام  نلهكر    كاف  ةه  اليتائج ق ري  ىل ارقيفاا يف نسب  أتييد ةه  القي  الدميقرا ي
للدميقرا ي  يف فلسطأ مد  موعتأ رئيسيتأ   ولو  الهيد ييفللو  زعام  سوي  و ولو  الهيد  اللويل أتيت املعارل  

  (    نسب  املعارل2ييفللو      ال ريع   و الهيد يعتقدو  ة  ةياب قياسلا  سأ ا س م والدميقرا ي . يظهر اودو  رس  )
 % الهيد يعتقدو     30الدميقرا ي  قتعار  مع ا س م يتبعها سيسب   %( أتيت مد الهيد يعتقدو    43األكي للدميقرا ي  )

% سأ الهيد 13كهل  قرقيفع نسب  معارل  الدميقرا ي  لتصل  ىل جيدا جدا    الري املقيدا سيملا   و انتخانت االزعام  القوي 
  وما  نل ريع  سدو  وجود انتخانت  و   زاب سياسي  ةو نظام م ئ  جدا  ليفلسطأ.يعتقدو   ن  نظاما  حم 

 معارضة النظام الدميقراطي حسب املوقف من قضااي خمتارة: (1جدول رقم )

 الموقف من نظام سياسي يكون فيه رئيس حكومة سلطوي )غير ديمقراطي( ال يأبه بالبرلمان واالنتخابات 

 الديمقراطيمعارض للنظام 

 سيء جدا سيء جيد جيد جدا

22% 05% 16% 17% 

 الموقف من نظام محكوم بالشريعة اإلسالمية بدون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية

 غير مالئم على اإلطالق مالئم إلى حد ما مالئم مالئم جدا

08% 04% 04% 15% 

 تعاليم اإلسالمالموقف من القول بأن الديمقراطية نظام يتعارض مع 

 معارض بشدة معارض موافق موافق جداً 

48% 02% 14% 04% 

و  ن عتقادات  و  دور  و م ان   سدرج  التديد   يتد ر ك ريا   و س  ل اثس ق ري اليتائج  ىل    املوس  مد الدميقرا ي  
% سأ 72و متوسط  التديد%  سأ 34يل الدميقرا ي  لقبليف نسب  قيف فم   ا سييما  .الديد يف اتياا العام  و  ن نتماس السياس 

 ظهرت اليتائج    التديد يلع  أتييد  1020. يف استط عيا الساسط يف% سأ لري املتدييأ22فن ا هتبط  ىل  املتدييأ
يأ للدميقرا ي  كا  متطاسقا   و شب  دظهرت اليتائج    أتييد املتدييأ ولري املتديف 1002  ما يف عام  .الدميقرا ي  سع  ال  س

كهل  ق ري اليتائج  ىل    املعتقديد ة  املمارسات الدييي  ة  ممارسات  ا   جيب قيفريقها عد اتياا ا جتماعي    متطاسط.
قرا ي  عد الراسع مد ةه  الورس (   ختتل  مواسيفه  جتا  الدميالقس   ويفوالسياسي  )وةو مولوا سيياس     قا يف ةها القس  

% سأ ا موع  األوىل 31مواس   ولو  الهيد يعتقدو     املمارسات الدييي  ة  مسدل  عام   ي  قبليف نسب  أتييد الدميقرا ي  
كما    ا نتماس السياس  اتزيب   ي ب      را   يفييفا  علب املوس  مد الدميقرا ي   سييما قبليف نسب    % سأ ا موع  ال اني .72و
 %  سأ مريد  القوا ال ال  .33% سأ مريد  محا  و72% فن ا هتبط  ىل 37ييد الدميقرا ي  سأ مريد  فتح أت

 م ل  علب لل     رسع ار. ةه  د ا  تبعي   يان   رل  التدييد ال عيب الواسع لقي  الدميقرا ي  فن  ةها التدييد يع ي  اللع 
سال  نسب  مد سييما  سد القوانأ  سب رلبات اليا  ات وم  وا ل  الت ريع % القو  ةن  جيب علب 45عارل  نسب  مد 

  ا  %32سال  نسب  مد و  ا%   ا قوافط علب القو  ةن  جيب علب ات وم  وا ل  الت ريع  سد القوانأ  سب ال ريع 31
نسب  مد  وعارل  اظاما  م ئما  ليفلسطأقرا يف نظام حم وم نل ريع  ا س مي  سدو  وجود انتخانت  و   زاب سياسي  ن

 .% القو  ة  املمارسات الدييي  ة  ممارسات  ا   جيب قيفريقها عد اتياا ا جتماعي  والسياسي 52
و   كا  سدرجات  األرسع ير را  علب املواس  مد ةه  املولوعات درج  التديد و اليتائج  ىل    ا نتماس السياس  ق ري 

   مريد   رك  فتح يظهرو  س  ل اثس  معارل   سل للقي  الدميقرا ي  مد مريد   رك    ىل (1دو  رس  )متيفاوق . ي ري او
ي ري اودو   ىل    مريد  األ زاب األ را حيملو   ف ارا  مت اهب  مع  ف ار مريد  فتح.  ما امل دديد يف انتمائه  كما محا .  

 .ك ريا  ملوس  مريد  فتح سرب  سدو  است ياسا االسياس  فتديت مواسيفه 
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 قضااي خمتارة حسب التأييد السياسي احلزيب أربعمواقف اجلمهور من  :(0جدول رقم )

 لم يقرر أحزاب أخرى فتح حماس 

 %59 %90 %59 %44 القول بأنه يجب على الحكومة والمجلس التشريعي سن القوانين حسب رغبات الناسيوافق على ( 1

 %82 %56 %82 %64 على الحكومة والمجلس التشريعي سن القوانين  حسب الشريعة ( يوافق على القول بأن0

 %06 %17 %07 %44 وم بالشريعة اإلسالمية بدون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية نظاماً مالئماً لفلسطينك(  ترى في نظام مح2

 %46 %94 %92 %24 عن الحياة االجتماعية والسياسية تفريقهات الدينية هي ممارسات خاصة يجب القول بأن الممارسايؤيد( 4

 
 ىل سيا   اول د  سب درج  التديد األرسع اله  يستعر  مواس  اومهور مد نيف  القلاج  ا(3ي ري اودو  رس  )

التديد ولري  قظهر اليتائج    متوسط م اس  ول د سدرج  استقطاب  سل مما ر ييا يف الع س  سأ املواس  وا نتماس السياس . 
 لقي  الدميقرا ي   سل مد معارل  الهيد يعرفو   نيفسه  علب     متدييو .يظهرو  معارل  املتديييأ 
 

 حسب درجة التدينقضااي خمتارة  أربعمواقف اجلمهور من : (2جدول رقم )

 غير متدين متوسط التدين متدين 

 %49 التشريعي سن القوانين حسب رغبات الناسالقول بأنه يجب على الحكومة والمجلس يوافق على ( 1

 

49% 

 

28% 

 %54 %76 %86 ( يوافق على القول بأن على الحكومة والمجلس التشريعي سن القوانين  حسب الشريعة0 

 %15 %22 %24 (  ترى في نظام محكوم بالشريعة اإلسالمية بدون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية نظاماً مالئماً لفلسطين2

 %71 %51 %41 ها عن الحياة االجتماعية والسياسيةريقالقول بأن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب تفيؤيد( 4

 
وا دا مد  ة  ةه  القي  )القبو   مدعلب املوس   سيفحص دور التديد يف التد ري ا(4  )ا كما يظهر اودو  رسكهل   سميا

 سيظام حت م  ال ريع  ل د سدو  انتخانت  و   زاب سياسي ( ول د سعد التح   مبتغريات   ث  اوي  والعمر والتعلي  
   وجدن سياسا  علب ةها اليفحص    اليساس والرجا  املتدييأ جيدو  ةها اليظام م ئما  ليفلسطأ سيسب   علب مد نسب  سبو

% 13) فروسات يف املواس  سأ الرجا  واليساس  يلا   وجدنل يا و  اجا  واليساس متوسط  التديد ولري املتدييأالر 
 .% علب التوار( 33و

   وجدن كهل     املتدييأ مد لو  اليفوات العمري  املختليف  مييلو  س  ل عام لقبو  ةها اليظام سيسب   علب مد نسب  سبول
ل يا وجدن  يلا  فروسات يف املواس  سأ اليفوات العمري  املختليف   املتدييأ مد لتل  األعمار.لدا متوسط  التديد ولري

 .(مد األ غر عمرا  ليكي %25% و13% و33% و35)

 ي  قرقيفع نسب  القبو  س  سأ الهيد   حيملو  شهادا    ريا ا وجدن ع س  سأ مستوا التعلي  واملوس  مد ةها اليظام 
يف  قلعب دورا        درج  التديد  %(.15%( وقيخيف  سأ الهيد حيملو  ةه  ال هادا )33مد كلي   و جامع  )

نست ياس اليفوات التعليمي ا  معظ ا       املتدييأ مد  ىت سأ نيف  املستوا التعليم  التد ري علب املوس  مد ةها اليظام
  األميأ و امل  ال هادا ا ستدائي ا  ك ر مي   لقبو  ةها اليظام مقارن  مع متوسط  التديد ولري املتدييأ. 
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 (: قبول نظام سياسي حتكمه الشريعة بدون انتخاابت أو أحزاب سياسية4جدول رقم )

 غير متدين متوسط التدين متدين  

 ذكر الجنس

 أنثى

21% 

27% 

 

07% 

20% 

18% 

11% 

 العمر
18-06 

22-44 

45-56 

 92أكثر من 

 

28% 

27% 

24% 

19% 

 

 

25% 

21% 

00% 

17% 

 

16% 

02% 

12% 

2% 

 
 التعليم

 أمي وابتدائي

 ثانويو  إعدادي

 كلية وجامعي

 

07% 

26% 

06% 

 

27% 

20% 

04% 

 

22% 

14% 

10% 

  
( 2عيد مقارن  مواس  املريديد واملعارلأ للدميقرا ي  مد مسدل  دور الديد يف اتياا العام  فننيا هد  ماميا  رسع  موعات  )

( مريدو  1مريدو  للدميقرا ي  يعارلو   عطاس الديد دورا  يف اتياا العام ا  و ما مي د قسميته  نلدميقرا يأ العلمانيأا )
( 3  يف نيف  الوس   عطاس الديد دورا  يف اتياا السياسي  العام ا  و ما مي د قسميته  نلدميقرا أ ا س ميأا )للدميقرا ي  يريدو 

معارلو  للدميقرا ي  يعارلو  يف نيف  الوس   عطاس الديد دورا  يف اتياا السياسي  العام ا  و ما مي د قسميته  نلعلمانيأ 
دميقرا ي  يريدو   عطاس الديد دورا  يف اتياا السياسي  العام ا وةر س مي د قسميته  ن س ميأ ( معارلو  لل4ال دميقرا يأا و)

%  40ا  ىل    ا موع  األوىلا    الدميقرا يأ العلمانيأا يبلغو  5ال دميقرا يأ. ق ري نتائج ا ستط ااكما يف اودو  رس  
(.  ما ا موع  ال اني ا    الدميقرا يأ 1002% يف استط ا 42و 1020 % يف استط ا43مد اليفلسطيييأ )مقارن  مع 

(. قبليف ا موع  ال ال  ا    1002% يف استط ا 41و 1020% يف استط ا 40% )مقارن  مع 42ا س ميأا فيبلغو  
اسع ا ا س ميأ ال دميقرا يأا فتبليف % يف ا ستط عأ الساسقأ(.  ما ا موع  الر 7% )مقارن  مع 2العلمانيأ ال دميقرا يأ 

   (.1002% يف استط ا 20و 1020% يف استط ا   2% )مقارن  مع22نسبتها 
 (0210-0229) (: تقسيم اجلمهور إىل أربع جمموعات حسب املوقف من كل من الدميقراطية ودور الدين يف احلياة العامة5جدول رقم )

 
 الديمقراطيةمعارضو  مؤيدو الديمقراطية

 الديمقراطيعلماني  ديمقراطي علماني 

 0229 0212 0210 0229 0212 0210 يعتقد أن الدين مسألة خاصة

42% 

 

42% 

 

41% 

 

6% 

 

7% 

 

7% 

 

 إسالمي الديمقراطي ديمقراطي إسالمي

 0229 0212 0210 0229 0212 0210 يعتقد أن الدين مسألة عامة

41% 

 

42% 

 

40% 

 

11% 

 

6% 

 

12% 

 

 
ق ري اليتائج  ىل وجود ع س  و يق  سأ ةه  ا موعات األرسع  وسأ التدييد  و التصوي  لي زاب واتركات السياسي  اليفلسطييي . 

%( أتيت مد ا موع  ال اني  )الدميقرا يأ ا س ميأ( واليسب  األكي مد مريد  فتح 42فاليسب  األكي مد مريد  محا  )
%( مد الدميقرا يأ 41ا موع  األوىل )الدميقرا يأ العلمانيأ(. حتصل فتح علب نسب  التدييد األكي )%( أتيت مد 51)

% فقط مد   وات ةه  ا موع . ل د التدييد تما  يرقيفع س  ل نرز سأ ا س ميأ 22العلمانيأ فيما حتصل محا  علب 
%( 32حتصل محا  علب  كي نسب  أتييد سأ الدميقرا يأ ا س ميأ )% مد   واهت . كما 52ال دميقرا يأ  ي  حتصل علب 

%( مد   وات 17% فقط مد ةه  ا موع .  ما نليسب  للقوا ال ال   فن ا حتصل علب نسب  كبريا )30فيا حتصل فتح علب 
 (  دن .2رس  )ش ل  نظر العلمانيأ ال دميقرا يأ. 
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 العلماين وموقفه من الدميقراطية  -(: توزيع االنتماءات السياسية حسب نظام القيم اإلسالمي1شكل رقم )

    
 

 
  جتربة املواطنة( 3)

 سام ا ستط ا سيفحص السلوب وا عتقادات القائم  علب جترس  املوا د اليفلسطي  يف ع ست  سو ي  وسلطت  متياو    رسع
ألمد والصح ا ققيي  ايف  ار اله ققدمها السلط  و ا    ا ققيي  اومهور للخدماتسلاج  مدا ا ةتمام وامل ارك  السياسي 

 اومهور ألولاا الدميقرا ي  و قو  ا نسا ا وققيي  اومهور ألولاا اليفساد.
عام % يف 43سلغ   ي   1020عد م يلتها يف عام  ارقيفع وجد ا ستط ا    نسب  ا ةتمام نألمور السياسي  سد 

رمبا كان  اليسب  يف  %. 54 ي  سلغ  آنهاب  1002%( ل يها قبقب  سل مما كان  يف عام 40)فيما كان  آنهاب   1021
استمرار ساة  رمبا  مرقيفع  نظرا   جراس ا ستط ا سعد سلع   شهر مد  جراس ا نتخانت الت ريعي  يف لل  العام. 1002عام 

ونلرل   1021 ما يف عام  فع سس  ميه  ل ستعاد عد السياسي .نسب  ا  باط سأ اليفلسطيييأ ود سزجدا 1020عام  ا نقسام يف
الرسيع العريب رمبا سد ساة  يف رفع نسب  ا ةتمام ن مور السياسي  رل     األك ري  اند ا   داث فن  مد استمرار ا نقسام آنهاب 

%   ا   هتت  31%    اةتمامها نلسياس  لويل فيما سال  نسب  مد 32يف ةها ا ستط ا سال  نسب  مد يدا عيها. سقي  سع
% سال  ة ا قتاسع األ بار سدرج  كبريا  و 22السرا  عد متاسع  األ بار السياسي  فن  نسب  سلغ   دنألمور السياسي .  ما عي

كان  نسب  ا ةتمام مبتاسع  األ بار سد   %   ا قتاسعها سدرج  سليل   و   قتاسعها نملرا.32سدرج  متوسط  فيما سال  نسب  مد 
 .1002% يف عام 72و 1020% يف عام 22سلغ  

فن  املصادر الرئيسي  لي بار واملعلومات  1021يف عام  ا%5 سل مد نلرل  مد اخنيفا  مستوا األمي  يف فلسطأ  ىل
وقيفصيلي  لي داث مد كتاب و حيفيأ  معمق يع     لالبي  اومهور   ققر  حتلي ت  مماالتليفزيو ا ليس  ال لم  امل توس  سل 

ا  باري  يوميا   و عدا  اله  ي اةد سرا  %( األ بار مد التليفزيو  32و ياس. قستق  الغالبي  العظمب مد اومهور اليفلسطي  )
ا قستمع لي بار يف ا لاع  يوميا   و عدا مرات يف األسبوا. وققو  نسب  مد   % 52مرات يف األسبوا. كهل ا ققو  نسب  مد 

% فقط. ومما يزيد 11ةا سصورا يومي   و شب  يومي  سوا ؤ اليومي  ف  يقر  الصح  %    ا قستق  األ بار مد ا ن ن .  ما33
لي بار اضلي  سييما   حيصل ا ن ن   و الصحاف   % مد اومهور يقو  ة  التليفزيو  ةو املصدر األك ر و وسا  71الطأ سل     

)اوزيرا( ة   سياا قليفزيوني  وا دا %   12وققو  نسب  مد % علب التوار(. 1% و21اضلي  املطبوع     علب نسب  لويل  )
%( مد اليفلسطيييأ 45)ولعل اوانب ا جيايب األكي يف نتائج ا ستط ا ةو    نسب  ليس  سليل   .املو و  األو  املصدر

% يستخدمون  علب األسل 21% يستخدمون  يوميا  و33قستخدم ا ن ن  س  ل يوم   و علب األسل مرا وا دا يف األسبوا )
ق  ل ةه  اليتائج % مد مستخدم  ا ن ن  يستعملون  للتعرف علب التطورات السياسي  يف البلد. 53مرا يف األسبوا( و   

% فقط   ا 44% وسال  آنهاب نسب  مد 33 ي  سلغ  آنهاب  1020ستخدام ا ن ن  مقارن  سعام ارقيفاعا  يف نسب  ا
 قستخدم  للتعرف علب التطورات السياسي  يف البلد.

فيما سال  نسب   فيها%   ا سد شارك  23ليا  يلا  عد امل ارك  يف ا نتخانت الت ريعي  الساسق   ي  سال  نسب  مد دس
 ولو  الهيد مل ي د     ط امل ارك  يف لل  الوس ا    يف عام  )عدم امل ارك (  ق ارب وق مل ةه  اليسب %   ا مل37مد 

الساسق  فن  امل ارك  يف  و  لور ن ا ات انتخاسي  يف قل   1002عام  .رل  ارقيفاا نسب  امل ارك  يف انتخانت1002
   ا سد  لرت قل  الي ا ات. %12سلغ  ا نتخانت كان  حمدودا  ي  سال  نسب  

فتح 
17%  

محا  
51%  

سوا 
اثل   

12%  

مل يقرر 
سعد 

21%  

 إسالمي الدميقراطي

فتح 
32%  

محا  
24%  

سوا 
اثل   

27%  

مل يقرر 
سعد 

18% 

 علماين الدميقراطي

فتح  
30% 

 محا 

36% 

سوا 
 اثل  
8% 

مل يقرر  
سعد

25% 

 دميقراطي إسالمي

 محا 

19% 

 فتح

42% 

سوا 
 اثل  

14% 

مل يقرر 
 سعد

25% 

 دميقراطي علماين
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واسع   و   وجود اعتقاداتت ياس ا نتخانت( يف رمبا ي مد السبب يف سل  ا ةتمام وامل ارك  يف ن ا ات سياسي  )نس
وسد ي مد السبب  يلا   ولعل اخلوف مد السلطات يلعب  يلا  دورا  يف ردا املوا د عد امل ارك  السياسي ..قعقيد األمور السياسي 

يعتقدو      %75قظهر اليتائج     .انت ار ا  سا  سأ نسب  عالي  مد املوا يأ سغياب املساواا يف املعامل  مع سقي  املوا يأ يف
% 55    للبي  قصل  ىل   يلا   ىل ق ري اليتائج. ي       يستطيعو  فه  ما جير السياس  ق و  معقدا يف سع  األ يا  ا

% ققو    ا   ق عر ة ا 32    نسب  عالي  قبليف  كماقعتقد    اليا  يف ةه  األجم   قستطيع انتقاد السلطات سدو   وف.  
% فقط   ا ق عر نلتساو  23فيما ققو  نسب  مد  ا  لويل جقعامل نلتساو  مع نس  املوا يأ يف سلدةا  و ق عر سهل  سدر 

ق  ل ةه  اليتائج اخنيفالا  يف نسب  الهيد يقولو         متوسط . %   ا ق عر نلتساو  سدرج 42 كبريا وققو  نسب  مد  سدرج 
مد اودير نلهكر يف ةها ا ا     نسب  ا  سا  العالي  سعدم .1020% يف عام 42ي عرو  نملساواا  ي  سلغ  ةه  اليسب  

 ع   كسبب حمتمل  خنيفا  نسب    لي وةو ما  شرن  اا  والليف  ولزااملساواا قرقبط سولوح ن نقسام السياس  سأ فتح ومح
اله ختلع لسيطرا  رك  فتحا واله  اا ةتمام نألمور السياسي . ق ري اليتائج  ىل    نسب  ا  سا  سعدم املساواا يف الليف  الغرسي 

% علب 15% و34مريد  فتح والقوا ال ال   )% سييما  قيخيف  سأ 40%ا قرقيفع سأ مريد  محا  يف الليف  لتبليف 35قبليف 
فاليتائج معاكس    %ا 33 ي  قبليف نسب  ا  سا  سعدم املساواا  التوار(.  ما يف سطاا لزاا الواسع حت  سيطرا  رك  محا ا

اليتائج  لا  %. ق ري ةه  42قرقيفع ةه  اليسب  سأ مريد  فتح لتبليف  سييما% فقط مد مريد  محا  ي عرو  سعدم املساواا 22
سأ مريد  فتح يف القطاا ومريد  محا  يف الليف  ل يها ق ري  يلا   ىل    ا  سا   قرقيفعا  سا  سعدم املساواا  نسب   ىل   

مد اودير نلهكر    اليتائج الراةي  . ىت مقارن  مع مريد  محا  يف الليف  جدا  سأ مريد  فتح يف القطاا مرقيفعسعدم املساواا 
% مد كاف  42مد نسب   ي  سال  آنهاب  1020 اخنيفا  ملمو  يف نسب  ا  سا  سعدم املساواا مقارن  سعام ق ري  ىل

 اومهور يف الليف  ولزا   ا ق عر سعدم املساواا.
. )كما  شرن ساسقا ( ر األمد والس م  ال خصي     وألفراد  سرهت  يلا  مدا   سا  املوا يأ ستوف فحص ا ستط ا

لظروف ا  ت   واتصار اله قعي ها  ا  نظر ا قبدو مرقيفع  %27ا واله قبليف اليتائج  ىل    نسب  ا  سا  نألمد والس م  ق ري
%  مقارن  نلولع يف 71 ي  قبليف   سطاا لزايف قرققع نسب  ا  سا  نألمد والس م  امليا ط اليفلسطييي  يف الليف  والقطاا.

 .%24الليف  الغرسي   ي  قبليف 
 ا  % ققييما    جياسيا  )جيد32 عط  نسب  مد  .فحص ا ستط ا ققيي  املوا د أل وا  الدميقرا ي  و قو  ا نسا كما 
%    ا 31جدا ( وسال  نسب  مد  وا   و سي % ققييما  سلبيا  )سيوا  12مد( للدميقرا ي  يف فلسطأ فيما  عط  نسب  ا  جدا   و جيد

ها ألولاا يف ققييم درجات( 20 ىل  2مد )% ع م   جياسي  33را  مما ل  عط  نسب  سلغ  جيدا وليس  سيو . ويف س  ليس
وعيد السرا  عد سدرا اليا  علب انتقاد ات وم  سدو   وف يف ميا قه  املختليف  اخلالع  ت ومتأ  الدميقرا ي  يف فلسطأ.

%( مما 33%( كان   علب ميها يف سطاا لزا )51لتليفتأا وا دا يف الليف  و  را يف القطااا فن  اليسب  يف الليف  الغرسي  )
  محا  يف سطاا لزا كان  مقيدا س  ل  كي مما ة  علي  حت    وم  ي ري  ىل    اومهور يعتقد ة   ري  التعبري حت    وم

 س م فيا  والرئي  حممود عبا  يف الليف  الغرسي .
فحص ا ستط ا اعتقادات اومهور  و  وجود اليفساد يف مرسسات السلط  اليفلسطييي   ي  سال  األللبي   ا    ريا
%  ن    يوجد فساد 11سات و جهزا السلط  اليفلسطييي  وسال  نسب  مد %(   ا قعتقد    اليفساد ميت ر يف مرس73العظمب )

سرا  عما  لا كان  العيد . 1020قتطاسط ةه  اليسب مع قل  اله وجدنةا ةيا يف البارومي  الساسط يف  .يف مرسسات السلط 
لل   علب   ا قعمل% 45سلغ  ساد مد املعتقديد سوجود اليف نسب   جاس اليفساد  ةها ات وم  اليفلسطييي  قعمل للقلاس علب

 سدرج  سليل . علب لل   و قعمل علي  سدرج  كبريا  و متوسط  فيما سا  الباس    ا   قعمل
امل ارك     قتد ر امل ارك  السياسي  سعدا عوامل كالتعلي  واوي  والعمر وسطاا العمل وميطق  الس د. وجد ا ستط ا م   

سي (ا  12-23را وا دا قرقيفع سأ محل  ال هادا اوامعي ا والرجا  وال باب )سأ ملت  ىت لو يف املظاةرات  و ا عتصاما
وقيخيف  سأ األميأ ومحل  % علب التوار( 43% و35% و41% و42زا )لوالعاملأ يف القطاا العام والساكيأ يف سطاا 

% 23والعاملأ يف القطاا اخلاصا وساك  الليف  الغرسي  ) اسي ( 52-45ال هادا ا ستدائي ا واليساسا واألكي سيا  )سأ 
 % علب التوار(.11% و33% و30%ا و27و
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  والقيم االجتماعية يف احلياة العامة واخلاصة والتدين مكانة ودور الدين( 4)
ا عتقادات  و  ع س   فحص ا ستط ا  كي  الديد ودور  يف  ياا اليفرد اليفلسطي  اخلا   ويف اتياا العام  مبا يف لل 

 اوالعام  السياسي . وجد ا ستط ا    للديد م ان  عالي  يف اتياا اخلا  -الديد ورجا  الديد ةمور السياس  واتياا ا جتماعي 
ل  يف اتياا  املعطبللديد يف اتياا اخلا   ييفو  ك ريا  الدور  املعطبكما وجد    الدور . 1020و  ا كان  متقارس  مع نتائج 

ا %    عدم الص ا ق  ل عائقا  كبريا  53عيد السرا  عد  كي  الص ا يف سرارات ةام  م ل الزوا  سال  نسب  مد فم   ا  .العام 
ل  نسب  اا  مام موافقتها علب زوا  شخص مد ا سد  و ا سي   و األخ  و األ   فيما س%   ا عائط متوسط12وسال  نسب  مد 

وجد    نسب  سلغ   1020لل    ي  ل عائقا   و  ن  عائط سسيط. مد امليفيد ةيا ا شارا    استط ا عام  %   17مد 
 .1002% يف عام 23م سرار الزوا  سييما سلغ  ةه  اليسب  ام % سال     عدم الص ا ق  ل عائقا  50

ا عائقا  كبريا  مام سرار الزوا  يتسع يف سطاا لزا مد اودير نلهكر    التوج  اضافظ  و التقليد  اله  يرا يف عدم الص 
% فقط. ووجدن  يلا     مريد  فتح والقوا ال ال    سل مد 44% مد اومهور ويلع  يف الليف  الغرسي  ليبليف 22لي مل 

 ما عيد % ملريد  محا (. 30% ملريد  القوا ال ال   مقارن  مع 13% ملريد  فتح و43مريد  محا  اس ا  هبها التوج  )
%( 33األك ر حمافظ  ) ة فحص مواس  مريد  القوا املختليف   سب ميطق  س يه  فننيا هد    مريد  محا  يف سطاا لزا 

%(ا 47%(ا ومريدو القوا ال ال   يف سطاا لزا )51%( مث مريدو فتح يف سطاا لزا )73يتبعه  مريدو محا  يف الليف  الغرسي  )
 (  دن .2%(.  نظر جدو  رس  )12القوا ال ال   يف الليف  الغرسي  ) مريدو %( و  ريا  37يف الليف  الغرسي  ) مث مريدو فتح

 (: االعتقاد أبن عدم الصالة يشكل عائقاً كبرياً أمام الزواج حسب املنطقة والتأييد السياسي9جدول رقم )

 الضفة الغربية قطاع غزة

 لم يقرر قوى ثالثة فتح حماس لم يقرر قوى ثالثة فتح حماس

88% 50% 47% 77% 72% 27% 01% 40% 

 
يف ا عتقاد ة  املمارسات الدييي  ة  ممارسات  م  فتظهر اليتائج انقساما  شب  متساو ما نليسب  لدور الديد يف اتياا العا

%. ويف سلي  م اهب  قتعلط 52ل  ر % وعا42 ا   جيب قيفريقها عد اتياا ا جتماعي  والسياسي ا  ي  وافط علب لل  
% و يدق  20 ظهرت اليتائج مي   لرف  لل   ي  عارلت  نسب  مد نملوس  مد سيام رجا  الديد نلتد ري علب سرارات ات وم  

 ظهرت مي    كي  عطاس   1002و 1020يف  %. مد امليفيد ةيا ا شارا  ىل    نتائج استط ا البارومي  الساسط40نسب  مد 
وسلغ   %    املمارسات الدييي  ة  ممارسات عام 53نسب  سلغ   1002يف عام د دورا  يف اتياا العام   ي  اعتقدت الدي

يف التد ري علب  عطاس رجا  الديد دورا   % فقط 44نسب  مد  1002يف عام . كهل  رفل  1020% يف عام 50ةه  اليسب  
  دن .7 نظر جدو  رس  .1020% يف عام 52سرارات ات وم  وسلغ  ةه  اليسب  

 
 (0210-0229دور الدين يف احلياه العامة ) :(7) رقمجدول

 0229 0212 0210 

 %51 %52 %52 الدين مسألة عامه االعتقاد بأن

 %42 %44 %59 الموافقة على أن لرجال الدين دور سياسي

 
%(ا 42%( مقارن  نوامعيأ )54سأ األميأ )قرقيفع نسب   ولو  الهيد يعتقدو     املمارسات الدييي  ة  مسدل   ا   

%(ا وسأ مريد  فتح واأل زاب ال ال   42% علب التوار( مقارن  نملتدييأ )71% و52وسأ متوسط  التديد ولري املتديييأ )
 وم  ف قيفع %(.  ما نليسب  ملعارل  قد ل رجا  الديد يف سرارات ات34% علب التوار( مقارن  مبريد  محا  )24% و20)

%(ا وسأ اوامعيأ  ي  قصل 57عاما  ) 12 -23%( مقارن  نل باب سأ 23سي  و ك ر( ) 20سأ اوامعيأ وكبار السد )
% علب التوار( مقارن  71% و21%ا وسأ متوسط  التديد ولري املتدييأ )22%ا مقارن  نألميأ  ي  قصل  ىل 24 ىل 

 %(.41% علب التوار( مقارن  مبريد  محا  )77% و70تح واأل زاب ال ال   )%(ا وسأ مريد  ف43نملتدييأ )
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فحص ا ستط ا  يلا      التديد يف ا تمع اليفلسطي  ودور التديد يف التد ري علب املواس  مد سلاج سياسي  
%   ا متوسط  50  نسب  مد % مد اومهور اليفلسطي  يصيفو   نيفسه  ة   متدييو  وسال43واجتماعي . وجد ا ستط ا    

%   ا لري متديي . ةه  اليسب سريب  جدا  مد قل  اله  صليا عليها يف استط ا البارومي  الساسط 7التديد فيما سال  نسب  مد 
ات السياسي  . ق ري اليتائج  ىل    للتديد أت ري علب املواس  مد سلاج ةام  م ل دور الديد يف اتيا  العام  وأتييد اترك1020يف 

%( كما ي ري جدو  رس  52املختليف  واملوس  مد سلاج اجتماعي  م ل التعلي  املختلط ولريةا مد األمور. ايل  للبي  املتدييأ )
% سأ لري املتدييأ. كهل  اتا  12(  دن   ىل ا عتقاد ة  املمارسات الدييي  ة  مسدل  عام  فيما هتبط ةه  اليسب   ىل 8)

% فقط مد لري 10% مد املتديييأ و55للموس  مد ا  ت ط سأ اويسأ يف اوامعات  ي  قعارل  نسب  قبليف  نليسب 
 املتدييأ. 

 دور درجة التدين يف التأثري على مواقف سياسيه واجتماعيه :(8) رقمجدول

 غير متدين متوسط التدين متدين 

 %06 %51 %56 االعتقاد بأن الدين مسألة عامه

 %02 %29 %55 معارضة االختالط في الجامعات

 
% سأ متوسط  التديد 22% ل ي  يهبط  ىل 45(  دن   ىل    أتييد محا  سأ املتديييأ يصل  ىل 2وي ري ال  ل رس  )

سأ % 17% ل يها هتبط  ىل 40% سأ لري املتديييأ.يف املقاسل قرقيفع نسب  أتييد فتح سأ متوسط  التديد  ي  قبليف 3و
 % سأ املتدييأ.3% وهتبط  ىل 43املتديييأ. وحتصل القوا ال ال   علب نسب  التدييد األكي سأ لري املتدييأ  ي  قصل  ىل 

 (: دور درجة التدين يف أتييد احلركات السياسيه  0شكل رقم )

   

   

 
ولري املتديد( مد مسدل  دور الديد يف اتيا  العام  عيد مقارن  مواس  اومهور  سب درج  قديي  )املتديد ومتوسط التديد 

% مد كاف  اومهور اليفلسطي  23(  موع  قبليف 2هد  ماميا س   موعات  ) دن ا  2 ا كما يتلح مد جدو  رس فننيا
س ي  لو  رسع ( متدييو  يعتقدو     الديد مسدل  عام ا وةر 1قت  ل مد املتدييأ الهيد يعتقدو     الديد مسدل   ا    )

(  موع  قبليف 4% مد اومهورا )12( متوسط  قديد يعتقدو     الديد مسدل   ا  ا وةر س ي  لو  3اومهور اليفلسطي ا )
% مد اومهور وة  لري 5( موع   غريا   قت اوز 5الرسع ة  مد متوسط  التديد الهيد يعتقدو     الديد مسدل  عام ا )

% مد اومهور اليفلسطي  ليس  نملتديي  ل يها 1(  موع    قت اوز 2اق     الديد مسدل   ا  ا و)متديي  وقعتقد يف الوس  ل
 قعتقد    الديد مسدل  عام .

 
 

%32فتح   

%3محا   سوا اثل    
43%  

مل يقرر سعد 
22%  

 غري متدين

%40فتح   

%19محا    

سوا اثل   
11%  

مل يقرر سعد 
30%  

 متوسط التدين

%27فتح   

%45محا    

سوا اثل   
8% 

مل يقرر سعد 
20%  

 متدين
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 (: تقسيم اجلمهور إىل ست جمموعات حسب درجة التدين واملوقف من دور الدين يف احلياه العامة9جدول رقم )

 غير متدين متوسط التدين متدين 

 أن الدين مسألة خاصهيعتقد 

 

(1) 

18% 

 )علماني(

(2) 

09% 

 )علماني(

(5) 

5% 

 )علماني(

 (0) يعتقد أن الدين مسألة عامة 

05% 

 )إسالمي(

(4) 

05% 

 )تقليدي(

(9) 

0% 

 )تقليدي(

 
العلمانيو  فص   سأ قسمح ةه  اليتائج ليا ستقسي  اومهور اليفلسطي   ىل  موعات       علمانيو  و س ميو  وققليديو . يريد 

الديد والدول  مع    سسما  لي  سلي   ميه  متدييو .  ما ا س ميو  فيرميو  ة  ا س م ديد ودول  و ن    جيوز اليفصل سييهماا 
   للديد  ومجيع ةر س مد املتدييأ.  ما التقليديو  فدللبه  مد متوسط  التديد مع نسب  سليل  مد لري املتدييأا وةر س يعتقدو 

% مد اومهور اليفلسطي  فيما قبليف نسب  ا س ميأ 42م ان  يف الدول  وا تمع. ق ري اليتائج  ىل        العلمانيأ يبليف 
 %.17% والتقليديأ 15

يا  عيد اليظر مبزيد مد التيفصيل يف اجتاةات التدييد السياس  ودور مزيج مد درج  التديد واملواس  جتا  دور الديد يف ات
    د يف الوس  لاق عتقاله  ياومهور املتديد ا س ميأ)    مد %(53)(  دن     10العام  فننيا هد كما يظهر اودو  رس  )

 يصوت  وار نص يف املقاسل  .املتديد العلماين اومهور % مد34  يتبعه ( يصوقو  تما املمارسات الدييي  مسدل  عام 
التقليديأ  %(  مد32املتديييأ ونسب  متطاسق  ) العلمانيأ مد% 32ط  التديد ليفتح  يتبعه  متوس مد العلمانيأ (43%)

مد  %12قتبعها نسب  مد  %(47)العلمانيأ لري املتدييأ  ما ساعدا القوا واتركات ال ال   فتديت  ساسا  مد سأ .التديد  متوسط
 لري املتدييأ.  التقليديأ سأ

 %() دور التدين واالعتقادات حول مكانة الدين يف الدولة يف أتييد احلركات السياسية :(10رقم ) جدول  
 المجموع لم يقرر بعد أخرى  فتح حماس 

 علماني متدين 

24 21 10 02 122 

 إسالمي

52 04 9 18 122 

 علماني  متوسط التدين

14 48 11 07 122 

 تقليدي متوسط التدين 

05 21 12 24 122 

 غير متدينعلماني 

2 22 47 02 122 

 تقليدي غير متدين

10 06 06 06 122 

 
الدميقرا ي  فننيا هد   ا مجيعا  وسدو  است ياس قريدةا. ل د نسب  التدييد  علب سأ  دوعيد اليظر يف مواس  ةه  ا موعات م

% فيما قيخيف  سأ 35% و33العلمانيأ والتقليديأ )و ا   املتدييأ ومتوسط  التديد مد سييه (  ي  ق اوح سأ 
%( مد 25ري املتديييأ ة  األسل أتييدا  للدميقرا ي  )%. مد امليفيد ةيا ا شارا  ىل    العلمانيأ ل72ا س ميأ  ي  قصل  ىل 

  دن .11سأ ا موعات الست .  نظر جدو  رس  
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 الدميقراطية بني اجملموعات الستهاملوقف من (: 11جدول رقم )
 معارضو الديمقراطية مؤيدو الديمقراطية 

 علماني متدين 

82% 17% 

 إسالمي

79% 04% 

 علماني  متوسط التدين

85% 15% 

 تقليدي متوسط التدين 

84% 19% 

 علماني غير متدين

95% 25% 

 تقليدي غير متدين

72% 07% 

 
فن  اليتائج ق ري سولوح  ىل    ا تمع اليفلسطي  مييل لتقبل القي  "التقليدي " و ا    اتياا ا جتماعي  دور الديد يف ما نليسب  ل

قل  املتعلق  نملر ا واله ي و  مصدرةا ال ريع  ا س مي . ول د نلرل  مد لل ا فن  ةها ا تمع مييل  يلا لتقبل القي  
نص    ك ر مد م     ىل     وف مع ال ريع . ق ري اليتائج ا جتماعي  اللييالي  و ا   عيدما   ي و  يف لل  قعار  م

% مد اومهور 77 كما     . ر حمت ما  للبا  اآلا  يقبل سغري ات اب لباسا  للمر ا  ىت لو كا   %(51سقليل ) اومهور
و  يعتقدو     الرجل  فلل مد املر ا يف قور القيادا السياسي .رل  ةه  اليزع  اضافظ   و التقليدي ا فن  ا تمع اليفلسطي  مييل لقب

ييز سأ %( التم72)%( عمل املر ا املتزوج   ار  البي ا وقرف  األللبي  35سي  لييالي  لتليف . فم    قريد الغالبي  العظمب )
 . دن  21 نظر اودو  رس   ملر ا والرجل يف اتط يف التعلي .ا

 
 سياسية-حول املواقف من قضااي اجتماعية نيالسابق االستطالعني مقارنة بني نتائج استطالع الباروميرت الراهن مع(: 10جدول رقم )

 0210 0212 0229 

 %48 %52 %50 االعتقاد بأن لباس الحجاب ضروري للمرأة  

 %85 %77 %70 السياسية السياسية االعتقاد بأن الرجال أفضل من النساء في القيادة

 %85 %84 %85 االعتقاد بأن المرأة المتزوجة يمكن أن تعمل خارج المنزل

 %74 %82 %76 رفض أولوية تعليم األوالد على تعليم البنات

اليساس عموما   ك ر لييالي  مد الرجا  عيدما يتعلط األمر س رو  ق ري اليتائج  ىل  ن  نست ياس املوس  مد ات ابا فن  
% مد الرجا ( ة  ات اب لي  لرورج  و ن  مي د للمر ا ا كتيفاس 50% مد اليساس )مقاسل 45املر ا. فم    سييما ققو  نسب  مد 

سييما ققو  و يقلد ةن  حيط للمر ا املتزوج  العمل  ار  امليز ا  % مد الرجا ( 77)مقاسل  % مد اليساس21فن  سلبا  حمت  ا 
% سأ اليساس. كهل  22% مد الرجا     الرجل  فلل مد املر ا يف قور القيادا السياسي  فن  ةه  اليسب  هتبط  ىل 77نسب  مد 
  اوامع  للبيات فن  ةه  اليسب  هتبط  ىل التعلي  اوامع  ليو د  ة  مد التعلي% مد الرجا  علب    12قوافط نسب  مد سييما 
 % سأ اليساس.22

 ي  مييل مريدو فتح  اكهل ا فن  ا نتماس  و التدييد السياس  يلعب دورا  مهما  يف التد ري علب املواس  ا جتماعي  ةه 
% مد 53فم   ا سييما قعتقد نسب  مد قب  مواس  لييالي  فيما يتبىن مريدو محا  مواس  حمافظ   و ققليدي .   ىلال ال    والقوا

% سأ مريد  محا . ييطبط 35ال ال      ات اب لي  لرورج  فن  ةه  اليسب  هتبط  ىل  القوا% مد مريد  24مريد  فتح و
ادا ومد القو  ة  الرجا   فلل يف قور القي اعمل املر ا املتزوج   ار  امليز مد  نيف  املبد  علب مواس    را م ل املوس 

 ومد ا عتقاد ة  التعلي  اوامع  ليو د  ة  مد التعلي  اوامع  للبيات. االسياسي  مد اليساس
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  النظرة للمؤسسات العامة والثقة بفاعليتها( 5)

% 34 ي  سال  نسب  مد  1002قظهر اليتائج  ق  عالي  يف مصداسي  ا نتخانت اليفلسطييي  األ ريا اله جرت يف عام 
% سال    ا كان   را ونزيه  مع سع  12% سال    ا ايزت اريتها ونزاةتها املطلق  و55قوزع  سأ ) كان   را ونزيه   ا  

%(ا وسأ املتدييأ 43فتح ) %( مقارن  مبريد 72مريد  محا  ) امل اكل ال انوي (. قرقيفع نسب  ال ق  املطلق  يف ا نتخانت سأ
كهل  قرقيفع نسب  .مد اودير نلهكر    محا  كان  سد فازت يف قل  ا نتخانت .%(41) %( مقارن  مبتوسط  التديد52)

فن ا  12-23مد  ر% سأ لو  األعما32ال ق  املطلق  سيزاة  ا نتخانت كلما كا  العمر  كيا فم    سييما قبليف ةه  اليسب  
% سأ مد 22ا و ىل 52-45و  األعمار مد % سأ ل57ا و ىل 44-30% سأ لو  األعمار مد 42قرقيفع لتصل  ىل 

% سأ 43 % سأ الرجا  وهتبط  ىل54 ي  قرقيفع لتصل  ىل  نوي   و اويدرسي   و  كي. كما قتد ر  يلا   20 عمارة  
 اليساس. 

ق ط سدرج  كبريا  و سدرج  متوسط  نت وم  اليفلسطييي  يف ميطقتها  يف سطاا لزا  أر اليتائج     للبي  مد اليفلسطييقظه
 %42امساعيل ةيي  )     وم  محا ( فيما ققو  نسب  مد    ا ق ط ا وم  مد س ا  سطاا لزا %53 ي  ققو  نسب  مد 

   ي  قبليف اليسب  يف سطاا لزا ييطبط األمر لاق  علب ال ق  ن ل  الت ريع .س م فيا  فقط مد س ا  الليف    ا ق ط ا وم 
 ي  ققو  نسب  مد  نل ر  عيدما يتعلط األمر  يف الليف  الغرسي  قرقيفع نسب  ال ق  نملرسسات العام  .%42% ويف الليف  55
 .جبهاز ال ر   يف القطاا% مد س ا  سطاا لزا   ا ق ط 25سدرج  كبريا  و متوسط  فيما ققو  نسب  مد  اهب %   ا ق ط22

ةا جيد  و سمد  مل س ا  الليف  والقطاا     دا %44د السرا  عد ققيي   داس   وم  س م فيا  سال  نسب  مد عي
قع   اليتائج الراةي  قراجعا  يف م ان  فيا   .%52سلغ  نسب  التقيي  ا جيايب ت وم  فيا   1020يف عام  جيد جدا .

 ما  داس اوهاز القلائ  التاسع  املالي  اله كان  ار هبا السلط  آنهاب. و  ومت  يعود علب األللب لليف ل يف معاو  األزم  
. 1020% يف عام 53وكان  ةه  اليسب  سد سلغ   %52للسلط  اليفلسطييي  يف الليف  الغرسي  فحصل علب ققدير  جيايب سليف 

يف  شب  متساو  اليفلسطييي  سقيادا الرئي  عبا   فيا  واوهاز القلائ  التاسع للسلط    وم ما كا  التقيي  ا جيايب ألداس سوج  عا
 سطاا لزا. الليف  الغرسي  و 

مد سأ سائم  اشتمل  علب قسع  حتدجت فن   ات وم  اليفلسطييي عيد سرا  اومهور عد  بيع  التحدجت اله قواج  
يف اليص  ا تاروا الولع ا ستصاد  مد فقر وسطال  وارقيفاا  سعار فيما جاس ا  ت   ا سرائيل  و جياد  ل للقلي  اليفلسطييي  

 ا نقسام الدا ل  ولياب %ا مث2جاس يف املرقب  ال ال   اليفساد اله  ا تارق  نسب  مد  .%14املرقب  ال اني   ي  ا تارق  نسب  مد 
%(. مل ختتل  ا جانت جوةرج  عيدما كا  السرا  ميفتو ا   ي  3مث لياب ا ستقرار واألمد الدا ل  ) ا%(3الو دا الو يي  )

مث اليفساد  ا%(23مث ا نقسام ) ا%(13%( مث ا  ت   و جياد  ل للقلي  )32جاس ا ستصاد علب ر   التحدجت )
عيد سرا  اومهور عد سدرا ات وم  يف ميطقت  )يف كل مد الليف  وسطاا  %(.5) قرار واألمد الدا ل مث ا ست ا%(21)

لب س  ري مد ال ق  سقدرا ع%( كان   52لز (علب مواجه  و ل وةه  التحدجت فن  ال ق  سقدرا   وم  محا  يف سطاا لزا )
 .%(42  وم  س م فيا  يف الليف  الغرسي  )

ولعل السبب يف لل  يعود لوجود  و ا   يف الليف  الغرسي  درج  مد ال   يف املرسسات العام  قع   ةه  اليتائج
% مد س ا  الليف  الغرسي  34     ىل اليتائج. ق ري كما  شرن يف مولع ساسط  اعتقادات واسع  سوجود فساد يف ةه  املرسسات

نسب  ا عتقاد سوجود فساد يف املرسسات العام  لسلط   قبليف فيما يعتقدو  سوجود فساد يف املرسسات العام  للسلط  يف ةه  امليطق 
قعتقد  ن    مي د اتصو  علب وظييف   و   %(74يف الليف  الغرسي  ) %. كهل  فن  نسب  كبريا جدا  27محا  سأ س ا  القطاا 

 % فقط يف سطاا لزا.54قبليف ةه  اليسب  عمل ةه  األجم سدو  واسط  فيما 
 

  إسرائيليه-وشئون دولية وعربيهقضااي ( 6)
قياو  ا ستط ا  موع  مد القلاج العاملي  والعرسي  املعا را مركزا  س  ل  اص علب اعتقادات اومهور اليفلسطي   و  

لب واملوس  مد ا نيفتاح ع ااخلارج  يف عملي  ا   ح ا و سباب أت ر العامل العريبا واملوس  مد التد لاستصادي  دولي سلاج 
 واملوس  مد التسوي  مع  سرائيل وا ع اف هبويتها اليهودي .واملوس  مد الو جت املتحداا  االعامل اخلارج 
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ادات اومهور  و  الع سات ا ستصادي  اليفلسطييي  سدو  اجيبي  وعد املساعدات اخلارجي  والت ارا قتفحص ا ستط ا اع
%(    27لت ارا مع سلدا    را جيب    قزداد ك ريا  . كهل  قعتقد نسب  مما ل  )%    ا70الدولي . سال   للبي  كبريا سلغ  

جيب    قيقص. قعتقد  للبي   املساعدات % فقط    3    املساعدات اخلارجي  ليفلسطأ جيب    يزيد فيما سال  نسب  مد 
علب   أت ريات  جياسي األجييبوا ست مار  %    للمساعدا اخلارجي  والت ارا الدولي 73% و75كبريا مد اومهور ق اوح سأ 

 ا أت ريات  ات% قعتقد    ةه  املساعدات والت ارا وا ست مار 20% و52ا ستصاد اليفلسطي . كما    نسب  ق اوح ما سأ 
و لعافها مع دو    را.   ل د اومهور ييفلل ققوي  ع سات فلسطأ ا ستصادي  مع دو  معيي . جياسي  علب  ولاعه  الوظييفي 

%   ا قريد 42%   ا قريد ع سات استصادي  سوي  مع السعودي  وقركيا فيما ققو  نسب  مد 23% و22ققو   للبي  ق اوح سأ 
% فقط   ا قريد ع سات استصادي  سوي  مع الو جت املتحدا. ويف  ال  35ع سات استصادي  سوي  مع  يرا  وققو  نسب  مد 

%   ا قريد ع س  استصادي   لع  71% فقط يريدو  ققوي  الع سات ا ستصادي  معها فيما ققو  نسب  مد 27ل فن   سرائي
 ميها.

عتقد    الصراا مع  سرائيل ي  ل  ىل  د كبري عائقا   مام ا   ح ي اومهور اليفلسطي     نص وجد ا ستط ا  
 يع     اومهور الصراا ي  ل عائقا   ىل  د ما. ل د ةها   ا%    ةه32 مد لافي  السياس  يف فلسطأ فيما ققو  نسب  

اعتقادات اومهور  و   سباب أت ر العامل  عدفحصيا يف ةها ا ستط ا  .اليفلسطي  يعز  أت ر العامل العريب ألسباب  ارجي 
% فقط     سباب عدم 13ييما قعتقد نسب  مد أ. ق ري اليتائج  ىل  ن  س لي   م  ارجي   م  ليط مد ا  يالعريب  ةل ة  دا

فيما ققو   ا% قعتقد    األسباب دا لي 30قطور العامل العريب مقارن  مع ميا ط   را يف العامل ة   سباب  ارجي  فن  نسب  مد 
التد ل اخلارج  حتديدا  وعما  لا كا  يف فلسطأ %   ا مزيج مد ا  يأ. ل د عيد السرا  عد ا   ح السياس  43نسب  مد 

%    لل   حيح  ىل  د كبري وسال  نسب  مد 43مد ي  ل عائقا   مام  فن  اليسب  األكي اعتقدت سهل   ي  سال  نسب  
 ما عيد السرا  عد دور   راف  ارجي  يف املسريا الدميقرا ي  يف فلسطأ فن  اليتائج   %   ا قوافط علب لل   ىل  د ما.41

% فقط    دور ا حتاد األورويب 35مد   %(    دور الو جت املتحدا سليب فيما سال  نسب51)  ألللبي  سال  ا كان  متيفاوق
 % فقط ا  دور الدو  ا اورا ليفلسطأ سليب.11مد   سليب ور ت نسب
   فن   للبي  املالي  %( مل يزوروا    سلد لريب     السيوات اخلمس32طيييأ )سالعظب مد اليفل  الغالبي    نلرل  مد

   مد فقط % 20%( قعتقد    مد األفلل ليفلسطأ    قييفتح سدرج   كي علب العامل اخلارج  فيما ققو  نسب  مد 24كبريا )
%( قعتقد    ازدجد قوا ل العامل مع سعل  البع  ةو  مر 32)األفلل ققليل ا نيفتاح علب العامل اخلارج . كما    الغالبي  العظب 

% فقط    ازدجد التوا ل وا نيفتاح العامل  س س  و س س 2مد   ة  يف   راس ا تمع اليفلسطي   قافيا . ققو  نسب جيايب ألن  يسا
 جدا .

%    قد ل 23مد   فم    ققو   للبي .ق ري اليتائج  ىل    موس  اومهور اليفلسطي  مد الو جت املتحدا متيوا
  مع لل ا فن  نسب%. 37ت املسلح  لدةا يف كل م ا  فيما قعار  لل  نسب  مد الو جت املتحدا يف امليطق  يير العمليا

%   ا قريد ميها العمل علب 22ا سرائيل  وققو  نسب  مد -% قريد مد الو جت املتحد  العمل علب  ل الصراا اليفلسطي 41
. كهل ا عيد  املتحد  عدم التد ل يف امليطق % فقط    علب الو جت33مد   . ققو  نسب العرسي  يف امليطق  ن ر الدميقرا ي

الد ل وا نتماس و لتعلي  ناملوس  مد ال عب األمري    يتد ر %  ن  شعب جيد.51السرا  عد ال عب األمري   سال  نسب  مد 
والقوا ال ال   والهيد مل يقرروا  الد ل ال ايف ومريد   رك  فتح التعلي  األعلب ولو  (    لو 23يظهر اودو  رس  ) .السياس 

ولو  الد ل التعلي  امليخيف   ومييلو   ختال مواس   جياسي  مد ال عب األمري   فيما مييل لو  املد سيصوقو  يف انتخانت جديد
 . مي   سل  جياسي  ىل اختال مواس    رك  محا   ايف ومريدولري ال
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 األمريكي حسب متغريات خمتارة(: نظرة إجيابية من الشعب 12جدول رقم )

 رغم سلبية السياسية الخارجية األمريكية فإن الشعب األمريكي شعب جيد  

 التعليم

 %42 أمي وإبتدائي

 %50 ثانويوإعدادي 

 %52 كلية وجامعي

 دخل األسرة

 %59 كافي

 %51 وسط

 %47 غير كافي

 التأييد السياسي

 %28 حماس

 %55 فتح

 %99 قوى ثالثه

 %92 لم يقرر

 
كبريا    % مد اومهور اليفلسطي  يريد اتيفاظ علب اقيفاسات الس م مع  سرائيلا فن   للبي47  ريا ا نلرل  مد    

أتييد اتيفاظ علب اقيفاسات الس م مع  سرائيل   %( قبد   معارل   ع اف عريب هبوي   سرائيل كدول  يهودي . قتد ر نسب73)
 12-23%( سأ  عمار 43التدييد )  نلعمر واوي  ودرج  التعلي  ومستوا الد ل ودرج  التديد وا نتماس السياس . قرقيفع نسب

أتييدا   سي  فدك ر. كما    اليساس  ك ر 20% سأ األعمار مد 32وقيخيف   ىل  52-45% سأ  عمار 45ل يها قيخيف   ىل 
ا لتدييد  مد األسل قعليما ا    األميأ و امل  ال هادا ا ستدائي  % علب التوار(. ايل  للبي43% و50ل قيفاسات مد الرجا  )

% سأ  رجي  44% سأ  امل  ال هادا ا عدادي  وال انوي  و ىل 47 ىل   %( فيما قيخيف  ةه  اليسب54ةه  ا قيفاسات )
% علب التوار( وقيخيف  سأ لو  50% و42قيفع نسب  التدييد  يلا  سأ لو  الد ل ال ايف واملتوسط )ال ليات واوامعات. قر 
%( فيما يقل التدييد  ا سأ متوسط  التديد ليصل 23%(. كهل  مييل لري املتدييأ لتدييد ا قيفاسات )41الد ل لري ال ايف )

. وكما ةو متوسع قرقيفع نسب  التدييد ل قيفاسات سأ مريد  فتح % فقط سأ املتدييأ33 ىل   % وقيخيف  ةه  اليسب52 ىل 
% وسأ الهيد مل يقرروا ملد سيصوقو  يف انتخانت جديدا 54%( ل يها قيخيف  سأ مريد  القوا ال ال   لتصل  ىل 70)
  دن .14 %(  نظر جدو  رس  10%( وسأ مريد  محا  )42)

 السالم مع إسرائيل حسب متغريات خمتلفة: أتييد احلفاظ على اتفاقات 14جدول رقم 

 تأييد الحفاظ على اتفاقات السالم مع إسرائيل  

 العمر

18-06 48% 

22-44 48% 

45-56 45% 

 %26 وأكثر 92

 الجنس

 %42 الرجال

 %52 النساء

 المستوى التعليمي

 %28 أمي/ ابتدائي

 %55 إعداي/ ثانوي

 %19 ةكليه/ جامع
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 الدخل

 %49 كافي

 %52 متوسط

 %40 غير كافي

 درجة التدين

 %28 متدين

 %51 متوسط التدين

 %98 غير متدين

 

 %02 حماس

 %72 فتح

 %54 قوى ثالثة

 %46 لم يقرر

 
  الربيع العريب( 7)

يف فعالياق . كما    % فقط سد شاركوا 21مل ي ب الرسيع العريب أت ريا  نلغا  علب اومهور اليفلسطي . ق ري اليتائج  ىل    
مد   ل ا وفيما ققو  نسب  يف حتديد ما  لا كا  ةها الرسيع العريب انتصارا   م  سارا شخصي   وار نص  اومهور جيد  عوس

  ا.   شخصي ا% قرا   سار 10مد   %  ن  كا  انتصارا ا فن  نسب32
( البح  عد 2العريب فن        سباب قبدو األسوا  ) عيد سرا  اومهور عد ر ي  يف األسباب اله  دت  ىل اند ا الرسيع

مد   ( حتسأ الولع ا ستصاد ا وا تارق  نسب1%ا )45مد   والتحرر مد ا لطهادا وسد ا تارق  نسب  والسياسي  اترجت املدني
  ل سالرسيع العريب سرز  ند ا   واثل   %. عيد البح  يف  سباب اثني20مد   اليفساد اله  ا تارق  نسب  ( حمارس3%ا و)43

 و    القانو .  ا جتماعي   اص قركيز علب سلاج العدال
وعيد سرا  اومهور عد ر ي  فيما  لا ساعد الرسيع العريب يف حتقيط الغاجت مد ورائ  انقس  اومهور  ىل سسمأ شب  

%( 27عتقاد سي اح الرسيع العريب يف سطاا لزا )قرقيفع نسب  ا  %( يف ا عتقاد ة ا سد هح  فع  .52مقاسل  %42متساويأ )
%(ا 47%( والد ل ال ايف )42نلد ل املتوسط )  %( مقارن54%(ا سأ لو  الد ل لري ال ايف )40)  مقارن  نلليف  الغرسي
%( وسأ  امل  37)  سي 20نألكي سيا  و ا   الهيد يزيد عمرة  عد   %( مقارن50سي  ) 12-23وسأ ال باب مد 

%( مقارن  مبتوسط  57%(ا وسأ املتدييأ )43%( مقارن  نألميأ و امل  ال هادا ا ستدائي  )50شهادا ال لي   و اوامع  )
%( 42%( والقوا ال ال   )51مبريد  فتح )  %( مقارن21%(ا وسأ مريد  محا  )42%( ولري املتدييأ )43التديد )

 %(.32ملد سيصوقو  )والهيد مل يقرروا سعد 
يف  يال    ةام  وعيد البح  يف القلاج الدستوري  ال بريا اله سرزت علب لوس الرسيع العريب واله يراةا اومهور لات  ولوي

  اجتماعي   و   م ل أتمأ  قو  العما  وأتمأ محاي  استصادي- دساقري ما سعد الرسيع العريب جاست علب ر سها سلاج اجتماعي
%. جاس اثنيا  سلاج قتعلط نملساواا م ل املساواا سأ الرجا  27% و22مأ  ح  )قراو   نسب  ا عتقاد ةكيتها سأ وأت

كمصدر  ساس  للت ريع    %(ا مث التدكيد علب ال ريع  ا س مي33% و37سأ املسلمأ ولري املسلمأ ) اواملساوا سواليسا
و سقاس اويش   ام السياس  م ل فصل السلطات وميع رئي  الدول  مد التمتع سقوا مطلق%(. جاس سعد لل  سلاج قتعلط نليظ33)

  %(.72% و71 ار  السياس  )سيسب قراو   سأ 



 الباروميرت العريب ـ فلسطني                                                                                                                                            االستطالعات            
 

 17 

   ملحق
 الباروميرت العريب ـ فلسطنينتائج استطالع 

 0210كانون أول )ديسمرب( 
 

 0229آاير )مايو(  0212كانون أول )ديسمرب(  0210كانون أول )ديسمرب(  

 :وأمنية ( قضااي اقتصادية1)
Q101  تقيم الوضع االقتصادي العام يف منطقتك )للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟ يف الوقت احلايل كيف 

 1.4 2.4 3.9 جيد جدا .1

 12.2 35.5 30.7 جيد .2

 39.7 39.5 39.8 س س .3

 46.7 22.6 25.6 س س جدا .4

 Q102  سنوات( مقارنة مع  5-3القادمة ) خالل السنوات القليلة  منطقتك ضفة/ غزة(؟ منطقتك )للباحث حسببرأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف
 الوضع احلايل؟

 11.7 5.3 7.2  فلل س  ري .1

 29.5 23.3 26.9  فلل سقليل .2

 18.0 27.3 28.3 ققريبا سييف  الولع اتار .3

 23.1 21.0 19.6  سو  سقليل .4

 17.6 23.2 17.9  سو  س  ري .5

 Q104 هل تفكر ابهلجرة من بلدك؟   

 6.5 11.3 11.6 نع  ألسباب استصادي  .1

 2.3 2.1 2.4 نع  ألسباب سياسي  .2

 6.3 10.7 11.8 نع  ألسباب استصادي  وسياسي  .3

 2.1 0.9 2.1 ____ نع  ألسباب   را  دد .4

 82.7 74.9 72.0    ف ر يف ا  را .5

 Q105  أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟ والسالمة الشخصية لك وألفرادهل تشعر هذه األايم أبن األمن 

 - 11.3 7.9 متوفريد س  ل كامل .1

 - 48.5 59.2 متوفريد .2

 - 33.4 29.4 لري متوفريد .3

 - 6.8 3.6 متوفريد علب ا     لري .4

 Q1016 دخل أسرتك؟العبارات األقرب لوصف  سوف أقرأ عليك بعض العبارات املتعلقة بدخل أسرتك، أي من هذه 

 - 11.6 12.2 د ل األسرا يغط  نيفقات ا تياجاقيا س  ل جيد ونستطيع    نوفر .1

 - 24.2 22.8 . عونت قهكر د ل األسرا يغط  نيفقات ا تياجاقيا دو  مواجه  .2

يف سع  الصعونت  د ل األسرا   يغط  نيفقات ا تياجاقيا ونواج .3
 32.5 37.6 قغطي  ا تياجاقيا

- 

يف  عونت كبريا  يغط  نيفقات ا تياجاقيا ونواج د ل األسرا   .4
 31.7 27.4 قغطي  ا تياجاقيا

- 

    

    ( النظرة للدميقراطية2)
Q512  تعىن أن 11تعىن أن الدميقراطية غري مالئمة على االطالق لبلدك و 1لبلدك حبيث لقياس مدى مالئمة الدميقراطية 11-1على افرتاض وجود مقياس من 

 إىل أي مدى ترى ان الدميقراطية مالئمة لبلدك؟ -مالئمة متاماً لبلدك. الدميقراطية 

1. 1.0 7.6 17.2 15.1 
2. 2.0 2.2 5.4 4.7 
3. 3.0 4.7 3.2 4.9 
4. 4.0 8.2 7.2 5.0 
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5. 5.0 8.0 20.9 15.7 
6. 6.0 21.3 10.4 7.8 
7. 7.0 9.4 11.8 9.0 
8. 8.0 11.9 7.6 10.9 
9. 9.0 10.5 4.3 5.7 

11. 10.0 4.4 11.7 21.1 
11. 20.0 11.8 0.2  

Q515-1 الدميوقراطية، إذا كان عليك أن ختتار واحدة من السمات التالية لتكون أهم  هنالك اختالف يف وجهات نظر الناس حول ما هي أهم مسات
 فما هي أهم مسة؟ مسة،

 33.1 23.5 25.9 اليفر   لتغري ات وم  مد     ا نتخانت .1

 23.5 12.2 10.3  ري  انتقاد ات وم  .2

 12.1 8.5 8.8 ققليل اليف وا سأ األليياس واليفقراس .3

 28.6 15.0 15.9 وامللب ( ل ل ف قوفر العيا ر األساسي  )م ل الطعاما املس دا .4

 - 16.3 17.6 املساواا يف اتقو  السياسي  سأ املوا يأ .5

 - 23.5 21.5 القلاس علب اليفساد ا دار  واملار .6

 2.8 1.0  ا را .7

Q515-2  أهم اثين مسة؟وما هي   
 19.8 13.3 12.5 اليفر   لتغري ات وم  مد     ا نتخانت .1

 24.2 14.6 13.0  ري  انتقاد ات وم  .2

 23.2 13.0 13.8 ققليل اليف وا سأ األليياس واليفقراس .3

 29.0 15.4 16.9 وامللب ( ل ل ف قوفر العيا ر األساسي  )م ل الطعاما املس دا .4

 - 17.2 22.1 السياسي  سأ املوا يأاملساواا يف اتقو   .5

 - 26.1 21.5 القلاس علب اليفساد ا دار  واملار .6

 3.7 0.4 - ا را .7

 Q516-4النظام الدميوقراطي قد يكون له مشاكله لكنه افضل من غرية 

 78.8 83.5 80.9  وافط .1

 16.6 16.5 19.1  عار  .2

 Q517-2 دميقراطي( ال أيبه ابلربملان واالنتخاابت.نظام سياسي يكون فيه رئيس حكومة سلطوي )غري 

 2.9 3.3 2.9 جيد جدا .1

 11.2 12.1 11.7 جيد .2

 47.1 54.8 43.7 س س .3

 38.8 29.8 41.8 س س جدا .4

 Q518-3.نظام سياسي تتوىل فيه احلكم سلطة قوية أتخذ القرارات دون اعتبار لنتائج االنتخاابت أو لرأي املعارضة 

 4.3 2.9 3.8 م ئ  جدا .1

 16.4 11.5 9.3 م ئ  .2

 11.9 12.8 11.2 م ئ  اىل  د ما .3

 67.3 72.8 75.7 لري م ئ  علب ا     .4

 Q523 للحفاظ على االمن مربر  اىل اي درجة تعتقد ان عدم احرتام حقوق االنسان يف فلسطني: 

 15.0 7.1 4.5 مير  ىل درج  كبريا .1

 19.6 22.5 17.6 مير  ىل درج  متوسط  .2

 10.7 10.7 13.4 درج  سليل  مير  ىل .3

 54.7 59.7 64.4 لري مير .4

    

    ( جتربة املواطنة3)
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Q106 ؟  إىل أي درجة تشعر أبنك تعامل ابلتساوي مع ابقي املواطنني يف بلدك  

 - 1334 17.7  ىل درج  كبريا .1

 - 4139 46.0   ىل درج  متوسط  .2

 - 2435 22.9   ىل درج  سليل  .3

 - 2132 13.1 ا       شعر علب  .4

 

 Q210 للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟) هل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة يف منطقتك 

 - 78.4 78.2 نع  .1

2.   21.8 21.6 - 

 Q211 يف بلدك؟على الفساد  ابلعمل على القضاء   منطقتك ضفة/ غزة(؟ برأيك، إىل أي درجة تقوم احلكومة يف منطقتك )للباحث حسب 

 33.3 10.6 8.2  ىل درج  كبريا .1

 36.5 37.1 36.6 درج  متوسط   ىل .2

 15.9 28.9 29.3 درج  سليل   ىل .3

 14.3 23.4 25.9   ققوم نلعمل علب القلاس علب اليفساد .4

 Q217 بدون خوف؟منطقتك )للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(  برأيك، هل يستطيع الناس يف هذه األايم انتقاد احلكومة يف 

 - 36.6 45.2 نع  .2

1.   54.8 63.4 - 

 Q218-5ما الذي جيري يف بعض األحيان، السياسة تكون معقدة حبيث ال أستطيع أن أفهم. 

 - 31.2 20.9  وافط س دا .1

 - 44.5 53.9  وافط .2

 - 19.1 22.4  عار  .3

 - 5.2 2.8 س دا  عار  .4

 Q301 (25/1/2006) تشريعية جرت يفهل قمت ابالنتخاب/ التصويت يف آخر انتخاابت 

 72.5 63.9 62.7 نع  .2

1.   37.3 36.1 25.3 

 Q404 بصفة عامة، ما مدى اهتمامك يف السياسة؟   

 24.7 12.8 18.1 مهت  جدا .1

 29.6 26.7 29.5 مهت  .2

 23.0 27.6 30.6 مهت  سلي    .3

 22.7 32.9 21.8 لري مهت  .4

 Q405  بلدك؟إىل أي مدى تتابع األخبار السياسية يف   

 44.2 22.2 29.0 متاسع سدرج  كبريا .1

 43.7 38.6 39.6 متاسع سدرج  متوسط  .2

 14.8 25.3 23.2 متاسع سدرج  سليل  .3

 6.3 13.9 8.2 لري متاسع علب ا     .4

 Q406-1بصفة عامة، هل تتابع األخبار السياسية من خالل:التلفزيون 

 - 51.0 65.5 يوميا .1

 - 24.1 20.1 عدا مرات يف األسبوا .2

 - 4.3 2.7 عدا مرات يف ال هر .3

 - 12.7 1..8 ندرا   .4

 - 7.9 3.5   ايسع علب ا     .5

 Q406-2الصحف اليومية   

 - 8.1 11.4 يوميا .1

 - 9.6 10.3 عدا مرات يف األسبوا .2
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 - 7.6 9.8 عدا مرات يف ال هر .3

 - 30.2 26.8 ندرا   .4

 - 44.4 41.8   ايسع علب ا     .5

 Q406-4اإلذاعات   

 - 24.2 28.3 يوميا .1

 - 15.6 22.2 عدا مرات يف األسبوا .2

 - 8.7 7.4 عدا مرات يف ال هر .3

 - 21.4 15.0 ندرا   .4

 - 30.2 27.1   ايسع علب ا     .5

 Q406-5اإلنرتنت   

 - 19.4 26.9 يوميا .1

 - 8.8 10.9 عدا مرات يف األسبوا .2

 - 3.6 4.5 عدا مرات يف ال هر .3

 - 16.3 10.7 ندرا   .4

 - 51.9 46.8   ايسع علب ا     .5

Q407  إجابة واحدة أي من املصادر التالية أكثر وثوقاً خبصوص خرب سياسي حملي؟ )اخرت( 

 - 71.2 72.2 التليفزيو  .1

 - 6.3 12.0 ا لاع  .2

 - 2.6 2.0 .(اضلي  اورائد )الصح  .3

 - 11.7 12.0 ا ن ن  .4

 - SMS 0.9 0.8   اليصي  الرسائل .5

 - 7.2 0.9 ا را .6

 Q408_1 (اجلريدة, اسم اجمللة، اسم املوقع االلكرتوين حـدد املصدر )اسم حمطة التلفزيون، اسم اإلذاعة، اسم: 

 - 5.9 633 وكال  معا .1

 - 2.4 133 جريدا القد  .2

 - 11.4 1539 قليفزيو  فلسطأ .3

 - 7.5 533 قليفزيو  العرسي  .4

 - 6.2 1133 قليفزيو  ا سصب .5

 - 50.4 2538 قليفزيو  اوزيرا .6

 - 1.5 131 قليفزيو  امليار .7

 - - 733 قليفزيو  معا .8

 - 14.6 2638 ا را .9

 Q409 هل تستخدم اإلنرتنت بشكل ...   

 8.6 27.0 33.1 .يوم  يوم   و شب  .1

 9.7 11.1 11.9 .األسبوا الوا د مرا علب األسل يف .2

 4.3 5.9 5.1 .ال هر الوا د مرا علب األسل يف .3

 1.6 1.9 2.1 السي  الوا دا عدا مرات يف .4

 75.8 54.1 47.9  ا ن ن  انتقل    ستخدم .5

Q410-1 ؟سياسية جتري يف بلدك هل تقوم ابستخدام اإلنرتنت من أجل ... التعرف على نشاطات 

 - 44.2 53.2 نع  .6

7.   46.8 55.8 - 

 Q504  للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة( فإنك تراها) منطقتكلو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف 

 - 4.1 3.3 جيدا جدا   .1

 - 26.7 35.8 جيدا .2
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 - 37.6 32.2 ليس  جيدا وليس  سيو  .3

 - 23.0 20.9 سيو  .4

 - 8.6 7.8 سيو  جدا   .5

Q511 تعىن أن الدولة هي دولة دميقراطية إىل أبعد  11بينما  ال يوجد دميقراطية على االطالق  أنه تعىن 1حبيث 11-1على افرتاض وجود مقياس للدميقراطية من
 :فلسطنيالدميقراطية يف  برأيك ما هي درجة -احلدود 

1. 0.0 13.5 18.8 - 
2. 1.0 2.9 6.5 - 
3. 2.0 5.8 7.9 - 
4. 3.0 10.4 6.9 - 
5. 4.0 9.6 6.7 - 
6. 5.0 25.0 21.7 - 
7. 6.0 12.2 8.5 - 
8. 7.0 9.1 8.2 - 
9. 8.0 5.3 4.5 - 

11. 9.0 1.7 3.9 - 
11. 10.0 4.5 6.1 - 

 Q514 السياسي جيب أن يتم بشكل مرحلي )خطوة خطوة( بدالً من إجرائه بشكل فوري اإلصالح" :ما هو مدى موافقتك أو معارضتك للعبارة التالية 

 56.6 48.4 42.5  وافط س دا .1

 35.8 38.2 41.7  وافط  ىل  د ما .2

 4.9 7.9 9.8  ىل  دا ما  عار  .3

 2.7 5.6 6.0  عار  س دا .4

    

    ( مكانة ودور الدين يف احلياة4)
 Q518-4سياسية نظام حمكوم ابلشريعة اإلسالمية بدون وجود انتخاابت أو أحزاب. 

 21.5 13.7 9.7 م ئ  جدا .1

 24.6 21.1 20.9 م ئ  .2

 12.2 15.4 13.8 م ئ  اىل  د ما .3

 41.7 49.8 55.6 لري م ئ  علب ا     .4

    

 Q601-2 للمرأة املتزوجة أن تعمل خارج املنزلميكن.   

 23.6 30.6 34.6  وافط س دا .1

 62.4 52.9 50.1  وافط .2

 10.2 12.8 11.9  عار  .3

 3.8 3.7 3.4 س دا  عار  .4

Q601-4.التعليم اجلامعي لألوالد أهم من التعليم اجلامعي للبنات   

 1132 5.4 538  وافط س دا .1

 1537 11.8 1531  وافط .2

 4631 49.9 4637  عار  .3

 2831 33.0 3235 س دا  عار  .4

 Q604-1على زواج ابنك/ ابنتك/ أختك/ أخوك عدم الصالة إىل أي درجة تشكل كل من العوامل التالية عائقاً أمام موافقتك. 

 6237 50.1 5238 ق  ل عائقا   ىل درج  كبريا .1

 1836 22.8 2136 ق  ل عائقا   ىل درج  متوسط  .2

 537 9.1 8 درج  سليل ق  ل عائقا   ىل  .3

 1331 18.0 1831   ق  ل عائقا  علب ا     .4

 Q605-1احلكومة واجمللس التشريعي سن القوانني  جيب على  يف صياغة قوانني وأنظمة بلدك؟ برأيك، ما مدى موافقتك أو معارضتك على كل من املبادئ التالية
 .حسب رغبات الناس
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 2137 15.8 1133  وافط س دا .1

 3837 37.6 4336  وافط .2

 3134 38.3 3837  عار  .3

 932 8.3 634 س دا  عار  .4

Q605-2اإلسالمية جيب على احلكومة واجمللس التشريعي سن القوانني حسب الشريعة. 

 2132 37.4 3134  وافط س دا .1

 3633 46.0 5132  وافط .2

 3736 13.2 1538  عار  .3

 631 3.4 236 س دا  عار  .4

 Q605-3 املواطنني يف بعض املواضيع وأن تسن حسب الشريعة اإلسالمية يف بعض املواضيع واجمللس التشريعي سن القوانني حسب رغباتجيب على احلكومة 

 .األخرى

 2131 21.9 1634  وافط س دا .1

 4533 48.8 5533  وافط .2

 2634 23.6 2434  عار  .3

 733 5.7 339 س دا  عار  .4

 Q606-1 أن ال يؤثروا يف كيفية تصويت الناخبني (جيب على رجال الدين )أئمة، خطباء، قساوسة   العبارات التالية؟إىل أي مدى توافق أو تعارض كل من. 

 1331 26.8 2734  وافط س دا .1

 3235 52.3 5331  وافط .2

 3835 17.7 1734  عار  .3

 1539 3.2 231 س دا  عار  .4

Q606-3احلكومة أن يؤثر رجال الدين )أئمة، خطباء، قساوسة( على قرارات. 

 1536 10.3 637  وافط س دا .1

 4134 33.4 3239  وافط .2

 3333 44.9 5132  عار  .3

 1137 11.3 932 س دا  عار  .4

Q606-4االجتماعية والسياسية املمارسات الدينية هي ممارسات خاصة جيب تفريقها عن احلياة. 

 1435 13.3 1138  وافط س دا (1 .5

 3337 36.6 3739  وافط (2 .6

 3539 36.8 4332  عار  (3 .7

 1539 13.3 832 س دا  عار  (4 .8

 Q607-1الدميقراطية  يف اإلسالم، ونود أن نعرف مدى موافقتك أو معارضتك يف بعض هذه القضااي؟ تتباين آراء الفقهاء وعلماء الدين يف تفسريهم لبعض القضااي
 .نظام يتعارض مع تعاليم اإلسالم

 939 8.8 534  وافط س دا .1

 2334 27.1 2632  وافط .2

 4936 49.0 5632  عار  .3

 1731 15.1 1232 س دا  عار  .4

Q607-2من احلقوق السياسية للمسلمني احلقوق السياسية لغري املسلمني يف بلد مسلم جيب أن تكون أقل. 

 539 5.6 238  وافط س دا .1

 2131 18.2 1933  وافط .2

 5336 54.8 6139  عار  .3

 2135 21.4 1731 س دا  عار  .4

Q607-4ينبغي أن يكون التعليم املختلط يف اجلامعات مسموح به.   

 1236 13.0 932  وافط س دا .1

 3731 39.8 4636  وافط .2
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 3334 34.3 3331  عار  .3

 1731 12.9 1131 س دا  عار  .4

Q607-6احلجاب جيب على املرأة ارتداء مالبس حمتشمة دون ضرورة لباسها. 

 1438 11.2 1138  وافط س دا .1

 3639 38.5 3631  وافط .2

 3138 33.3 3631  عار  .3

 1735 16.9 1632 س دا  عار  .4

609Q بشكل عام، هل تصف نفسك أبنك شخص...   

 - 45.3 4238 متديد .1

 - 50.2 5133 متديد  ىل  د ما .2

 - 4.5 639 متديد لري .3

    

    ( النظرة للمؤسسات العامة5)
Q201-1  (جملس الوزراء) منطقتك )ضفة(؟ وأود أن ختربين إىل أي درجة تثق يف كل واحدة من هذه املؤسساتسوف أقوم بتسمية جمموعة من املؤسسات يف 

 3139 14.6 934   ط هبا ىل درج  كبريا .1

 3733 39.5 3933   ط هبا  ىل درج  متوسط  .2

 1132 15.0 1735   ط هبا  ىل درج  سليل  .3

 2135 30.9 3338     ط هبا علب ا     ( .4

Q201-3 اجمللس التشريعي(  أقوم بتسمية جمموعة من املؤسسات يف منطقتك )ضفة(؟ وأود أن ختربين إىل أي درجة تثق يف كل واحدة من هذه املؤسسات سوف( 

 17.9 12.9 938   ط هبا ىل درج  كبريا .1

 40.5 33.5 3637   ط هبا  ىل درج  متوسط  .2

 13.7 17.4 1733   ط هبا  ىل درج  سليل  .3

 27.9 36.2 3632 علب ا         ط هبا ( .4

Q201-1 جملس الوزراء(  سوف أقوم بتسمية جمموعة من املؤسسات يف منطقتك )غزة(؟ وأود أن ختربين إىل أي درجة تثق يف كل واحدة من هذه املؤسسات( 

 - 17.4 24.8   ط هبا ىل درج  كبريا .1

 - 34.0 33.5   ط هبا  ىل درج  متوسط  .2

 - 13.4 21.8 سليل   ط هبا  ىل درج   .3

 - 35.2 19.9     ط هبا علب ا     ( .4

Q201-3 اجمللس التشريعي(  سوف أقوم بتسمية جمموعة من املؤسسات يف منطقتك )غزة(؟ وأود أن ختربين إىل أي درجة تثق يف كل واحدة من هذه املؤسسات( 

 - 18.0 20.9   ط هبا ىل درج  كبريا .1

 - 27.5 33.9   ط هبا  ىل درج  متوسط  .2

 - 17.2 20.7   ط هبا  ىل درج  سليل  .3

 - 37.3 24.4     ط هبا علب ا     ( .4

Q203-1لسلطة الرئيس حممود عباس؟حكومة سالم فياض بشكل عام، كيف تقيم أداء كل من املؤسسات التالية التابعة 

 2532 15.0 737 جيدا جدا   .1

 3738 36.1 2838 جيدا .2

 1137 27.3 2238 لي  جيدا وليس  سيو  .3

سيو  )سقط سهوا  يار س س جدا .ةها اخليار سد  س س وس س  .4
 21.5 4137 جدا

2533 

Q203-2اجمللس التشريعي(  لسلطة الرئيس حممود عباس؟ بشكل عام، كيف تقيم أداء كل من املؤسسات التالية التابعة( 

 29 7.6 735 جيدا جدا   .1

 4138 35.7 3135 جيدا .2

 1137 29.9 2637 سيو لي  جيدا وليس   .3
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سيو  )سقط سهوا  يار س س جدا .ةها اخليار سد  س س وس س  .4
 26.8 3433 جدا

1934 

Q203-3القضاء( لسلطة الرئيس حممود عباس؟ بشكل عام، كيف تقيم أداء كل من املؤسسات التالية التابعة( 

 - 12.7 1138 جيدا جدا   .1

 - 40.4 4231 جيدا .2

 - 25.6 2238 لي  جيدا وليس  سيو  .3

سيو  )سقط سهوا  يار س س جدا .ةها اخليار سد  س س وس س  .4
 21.3 2334 جدا

- 

Q213 جتربة  األايم بدون واسطة، بينما يقولون آخرون أن الوظائف تعطى للمؤهلني فقط. من خالل يقول بعض الناس أنه ال ميكن احلصول على وظيفة أو عمل هذه
 مؤخرًا، فأنك ترى أن )جتارب( أنت تعرف عنها بشكل شخصي حصلت

 - 69.3 6731 .الوظائ  قت  نلواسط  س  ل كبري .1

 - 23.4 2438 .الوظائ  قت  نلواسط    يان   .2

 - 4.3 433 .الوظائ  قت  سدو  واسط  .3

 - 3.0 339   قوجد جترس  قعرف عيها .4

Q303 (55/1/5112) اليت جرت يف بشكل عام، كيف تقّيم حرية ونزاهة االنتخاابت النيابية األخرية 

 7135 52.7 5438 ايزت اريتها ونزاةتها املطلق  .1

 1932 25.3 2836  را ونزيه ا مع وجود سع  امل اكل )ا   اسات( ال انو كان  .2

 437 7.7 735  را ونزيه ا مع وجود سع  امل اكل )ا   اسات( اووةر كان  .3

 535 14.4 931  را ونزيه  مل ق د .4

Q502-1 حضور لقاء أو اجتماع من اجل حبث هنالك جمموعة من النشاطات اليت عادة ما يقوم هبا املواطنون، خالل السنوات الثالث املاضية، هل قمت ابملشاركة يف
 ؟موضوع ما أو التوقيع على عريضة

 837 938 936 مرا وا دا .1
 2131 1437 1539  ك ر مد مرا وا دا .2
 7131 7535 7435 مل  شارب علب ا     .3
       عرف .4

    رف  ا جاس  .5

Q502-2  املشاركة يف مظاهرة أو مسرية اعتصام   

 - 638 1137 مرا وا دا .1
 - 1633 1932  ك ر مد مرا وا دا .2
 - 7638 7131 مل  شارب علب ا     .3

    

   ( قضااي العامل العريب والشؤون الدولية:9)
Q705 العامل  يف العامل إىل عوامل خارجية وأخرى داخلية من وجهة نظرك أيهما أهم يف عدم تطور العريب مقارنة مع مناطق أخرى يعزو بعض الناس عدم تطور العامل

 العريب؟

 4631 31.0 2938 العوامل الدا لي  .1

 3438 20.9 2736 العوامل اخلارجي  .2

 1932 48.1 4237 .(ا  يا  سييف  األكي  )  ققر  .3

Q706 مكان املتحدة األمريكية يف املنطقة يربر العمليات املسلحة ضد الوالايت املتحدة يف كل إن تدخل الوالايت" :العبارة التالية هل توافق أو تعارض". 

 3537 19.9 1933  وافط س دا .1

 3132 40.7 4335  وافط .2

 2338 33.0 3234  عار  .3

 1132 6.4 438 س دا  عار  .4

Q707 السياسة اخلارجية األمريكية، إالّ أن الشعب األمريكي شعب جيد على الرغم من سلبية" :هل توافق أم تعارض العبارة التالية". 

 3931 51.8 5135  وافط .1
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 6131 48.2 4835  عار  .2

 Q708-a  أنت ......  هل 
 - - 15 قريد س دا  سقاس معاةدا الس م مع  سرائيل .1

 - - 31 قريد  سقاس معاةدا الس م مع  سرائيل .2

 - - 31 معاةدا الس م مع  سرائيلقريد  لغاس  .3

 - - 23 قريد س دا  لغاس معاةدا الس م مع  سرائيل .4

    

 Q 709  ابلقضية الفلسطينية أي من العبارات التالية أقرب إىل وجهة نظرك فيما يتعلق. 

 5936 16.2 2136 العامل العريب جيب    يقبل سوجود  سرائيل كدول  يهودي  يف ا .1

 3939 83.8 7834 كدول  يهودي  ف جيب      يقبل سوجود  سرائيل العامل العريب .2

Q711-1 العريب اإلسرائيلي عائقاً أمام اإلصالح السياسي يف بلدك ما مدى موافقتك أو معارضتك للعبارات التالية:يشكل الصراع. 

 - 52.4 4937  وافط  ىل  د كبري .1

 - 38.7 3835  ىل  د ما  وافط .2

 - 7.1 939    وافط .3

 - 1.9 139    وافط علب ا     .4

 الربيع العريب (7)
Q800-a  (؟5115و 5111لقد قاد الربيع العريب إىل بعض التظاهرات واالعتصامات يف )فلسطني(. هل شاركت يف أي من هذه األحداث؟ )يف 

 - - 12 نع  شارك  .1

 - - 89  ا مل  شارب .2

نلرسيع العريب؟ةل ق عر سيصر  و  سارا شخصي  فيما يتعلط   Q810-a  
 - - 20  سارا شخصي  س  ل  كي .1

 - - 48 مد الصعب التحديد )مد الصعب القو ( .2

 - - 31 انتصار شخص  س  ل  كي .3

  Q811     مد التار  ة    ث  سباب
 - - 45 اترجت املدني  والسياسي  والتحرر مد ا لطهاد .1

 - - 43 حتسأ الولع ا ستصاد  .2

 - - 11 اليفسادحمارس   .3

ا فن  مصر وقون  واليمد وليبيا  اليا  يف مر ل  كتاس  دستور جديد. نلتيف ري يف دستور سلدبا ما  كي  الدستور يف كما قعل    Q815-a  
 - - 88 أتمأ  قو  متساوي  سأ الرجا  واليساس .1

 - - 87 أتمأ  قو  متساوي  سأ املسلمأ ولري املسلمأ .2

 - - 88 ال ريع  ا س مي  ة  املصدر األساس  للت ريع التدكيد علب    .3

 - - 76 التدكيد علب اليفصل سأ السلطتأ الت ريعي  والتييفيهي  .4

 - - 72  سقاس اويش  ار  السياس  .5

 - - 76 ميع الرئي  مد التمتع سقوا مطلق  .6

 - - 96 أتمأ  قو  العما  .7

 - - 97 لليفقراسأتمأ اتماي  ا جتماعي  والتدمأ الصح   .8

( أخرى8)    
 Q206-1األول ما مها أهم حتديني يواجهان بلدك يف املرحلة احلالية؟ التحدي:______   

 - 37.9 3131 (الولع ا ستصاد  )اليفقرا البطال ا وارقيفاا األسعار .1

 - 8.9 1234 اليفساد املار وا دار  .2

 - 0.6 136 الدميقرا ي  قعزيز .3

 - 10.3 531  ل القلي  اليفلسطييي  .4

 - 3.5 435 حتقيط ا ستقرار واألمد الدا ل  .5
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 - 3.2 133 وس  التد ل اخلارج  .6

 - 21.0 2235 ا  ت    .7

 - 2.2 532 ال جوأ .8

 - 12.4 1236 و دا ال عب اليفلسطي  .9

 


