
تاريخ النرش
األربعاء 25 آب/ أغسطس 2021

Arab World for Research and Development 

A W R A D

نتائج استطالع للرأي العام بني

الفلسطينيني
يف الضفة الغربية



3 2

أبرز النتائج 
بعــد مقتــل نــزار بنــات: ارتفعــت نســبة الذيــن يعتقــدون أن فلســطني تســر يف االتجــاه الخاطــئ مــن 51٪ إىل 65٪، وانخفــض مــدى التفــاؤل باملســتقبل 

مــن 65٪ إىل 48٪، وارتفعــت نســبة الذيــن يعتقــدون أن الفلســطينيني هــم اليــوم أبعــد عــن إقامــة الدولــة مــن 44٪ إىل ٪58.

تنظر الغالبية من املستطلعني )69٪( سلبا لطريقة تعامل السلطة الوطنية مع مسألة مقتل بنات وما تالها من أحداث.

يرى 60٪ أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية غر محايدة.

يرى 44٪ من املستطلعني أن األجهزة األمنية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تنتهك حقوق اإلنسان بنفس القدر.

ــه، وكانــت أكــر نســب عــدم الرضــا  ــزار بنــات إىل 55٪ بعــد  مقتل ارتفــع التقييــم الســلبي ألداء الحكومــة الفلســطينية مــن 37٪ قبــل مقتــل الناشــط ن
ــباب )٪63(. ــم الش ــاد )67٪(، ودع ــة الفس ــل )70٪( ، ومكافح ــرص العم ــق ف ــاالت خل ــل يف مج تتمث

يؤيد 25٪ بقاء الحكومة الحالية، بينام يؤيد 70٪ تشكيل حكومة جديدة.

أفاد 57٪ بأن الوضع االقتصادي ألرسهم قد ساء مقارنة مبا كان عليه قبل سنة.

75٪ يؤيدون إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية فورا، و81٪ من املسجلني ينوون التصويت.

تتقــدم قامئــة يدعمهــا مــروان الربغــويث كافــة القوائــم، تليهــا مبــارشة قامئــة تدعمهــا حــامس، بينــام تــأيت قامئــة يدعمهــا الرئيــس عبــاس يف املرتبــة 
الثالثــة. 

وضمن انتخابات رئاسية ثنائية، يفوز مروان الربغويث عىل اسامعيل هنية بنسبة 68٪ مقابل ٪32.

66٪ مل يتلقــوا اللقــاح املضــادر لفــروس كوفيــد-19، وأشــار 41٪ منهــم إىل أنهــم ال يعتقــدون أنــه مــن الــروري بالنســبة إليهــم تلقــي التطعيــم. 
وقــال 40٪ آخــرون إنهــم ال يثقــون يف جــودة / فعاليــة اللقاحــات.

يعتقد 74٪ أن الفلسطينيني قد خرجوا منترصين يف الحرب األخرة يف قطاع غزة. 

بينام يؤيد 67٪ من املستطلعني إلغاء اتفاق أوسلو، يعارض 61٪ استمرار التنسيق األمني بني السلطة وإرسائيل.
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فيــام يــي نتائــج اســتطالع للــرأي العــام الفلســطيني أجــراه مركــز العــامل العــريب للبحــوث والتنميــة )أوراد( يف الضفــة الغربيــة 
ــادة الفلســطينية  ــة، ومــن بينهــا أداء القي ــا حيوي ــم املواقــف والتصــورات الفلســطينية تجــاه عــدة قضاي ــك بهــدف تقيي فقــط؛ وذل
ــي  ــات الت ــاء االحتجاج ــزة وأثن ــرب غ ــد ح ــني: األوىل بع ــىل مرحلت ــتطالع ع ــراء االس ــم إج ــد ت ــزة. وق ــدس وغ ــرة يف الق ــداث األخ واألح
شــهدتها القــدس - الشــيخ جــراح، بينــام تــم إجــراء املرحلــة الثانيــة بعــد أســابيع مــن مقتــل الناشــط نــزار بنــات، والــذي أســفر عــن انــدالع 

ــة. ــة الغربي ــن يف الضف ــن واملتظاهري ــني قــوات األم ــتباكات ب ــات واش احتجاج

منهجية إجراء االستطالع
يف ســياق العمــل عــىل تنفيــذ هــذا االســتطالع ، قــام فريــق أوراد بجمــع البيانــات مــن عينــة إجامليــة مؤلفــة مــن 1,215 فلســطيني/ة 
بالــغ /ة ) ســن 18 فأكــر( يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا محافظــة القــدس؛ وذلــك عــن طريــق جمــع البيانــات عــرب 
ــار اإلرشــادات الصحيــة الوطنيــة  مقابــالت شــخصية أجريــت مــن خــالل منصــات إلكرتونيــة محوســبة )CAPI(، مبــا يأخــذ بعــني االعتب
وبروتوكــوالت الســالمة الخاصــة بجائحــة كورونــا. وقــد اســتخدم الفريــق عينــة احتامليــة متعــددة املراحــل وممثلــة، تــم اختيارهــا ضمــن 
تقنيــات عشــوائية اســتناداً إىل حجــم الســكان مــن أجــل ضــامن متثيــل جميــع الخلفيــات االجتامعيــة، واالقتصاديــة، والســكانية، 
والتوزيــع الجغــرايف )التوزيــع التفصيــي للعينــة يف املحلــق(. وقــد تــم تنفيــذ العمــل امليــداين عــىل مرحلتــني، حيــث أجريــت املرحلــة 
ــة  ــة الثاني ــغ، بينــام أجريــت املرحل ــات مــن 705 شــخص بال ــران 2021، وتــم خاللهــا جمــع البيان األوىل يف الفــرتة مــن 14 إىل 17 حزي
يف الفــرتة مــن 13 إىل 15 متــوز2021، وتــم خاللهــا جمــع البيانــات مــن عينــة متثيليــة مختلفــة مؤلفــة مــن 510 شــخص بالــغ. ويقــدر 

هامــش الخطــأ يف املســح الخــاص باالســتطالع بنســبة %3.  منهجيــة االســتطالع وتوزيــع العينــة مرفقــة يف ملحــق )1(.

مقدمة

awrad@awrad.org :ميكن توجيه أية استفسارات بهذا الشأن عرب الربيد اإللكرتوين
أو عن طريق االتصال بالرقم:  2950957- 02
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تحليل النتائج
مــا بعــد مقتــل نــزار بنــات: أدى مقتــل نــزار بنــات واالحتجاجــات التاليــة، جنبــاً إىل جنــب مــع ردود الفعــل الرســمية، إىل انخفــاض ملحــوظ يف مــدى التفــاؤل 
ــن  ــة م ــة الثاني ــة األوىل واملرحل ــن املرحل ــا يف كل م ــل له ــم التوص ــي ت ــج الت ــة النتائ ــر مقارن ــتقلة. وتظه ــة مس ــام دول ــل يف قي ــتقبل، واألم ــام باملس الع

االســتطالع التغيــرات التاليــة؛ وذلــك قبــل وبعــد األحــداث الداخليــة األخــرة املتعلقــة مبقتــل الناشــط بنــات.

اآلفــاق املســتقبلية: انخفضــت نســبة الذيــن يعتقــدون أن فلســطني تســر يف االتجــاه الصحيــح بنســبة 19٪ ، مــن 45٪ إىل 26٪. يف املقابــل، ارتفعــت 
نســبة الذيــن يعتقــدون أن فلســطني تســر يف االتجــاه الخاطــئ مــن 51٪ إىل ٪65.

التفاؤل: انخفض مدى التفاؤل باملستقبل لدى املشاركني يف االستطالع من 65٪ إىل 48٪، بينام شهد التشاؤم ازدياداً من 32٪ إىل ٪48.

األمــل يف قيــام دولــة مســتقلة: يف حــني أشــار 52٪ مــن عينــة املرحلــة األوىل - مــا بعــد حــرب غــزة - إىل أنهــم يعتقــدون أن الفلســطينيني أقــرب إىل 
تحقيــق هــدف الدولــة الفلســطينية، نجــد أن 36٪ فقــط مــن املشــاركني يف عينــة مــا بعــد مقتــل بنــات قــد عــربوا عــن نفــس االعتقــاد. يف املقابــل، 

ارتفعــت نســبة الذيــن يعتقــدون أن الفلســطينيني هــم أبعــد عــن إقامــة الدولــة مــن 44٪ إىل ٪58.

الرسم البياين 1: األمل والتفاؤل قبل وبعد مقتل الناشط نزار بنات
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الظروف املعيشية
أفاد 57٪ من املشاركني يف العينة بأن الوضع االقتصادي ألرسهم قد ساء مقارنة مبا كان عليه قبل عام، بينام أشار أقل من الثلث )31٪( إىل إن 

أوضاعهم االقتصادية بقيت كام كانت عليه، مقابل 11٪ فقط أشاروا إىل أن تلك األوضاع قد شهدت تحسناً.

أفاد ثالثة أرباع املشاركني يف االستطالع إىل أن جائحة كورونا قد أثرت سلباً عىل دخل أرسهم، بينام أفاد 21٪منهم بأنه مل يكن للجائحة أي تأثر. 
وأشار 4٪ فقط إىل أن دخلهم قد تحسن خالل هذه الفرتة.

أما فيام يتعلق باآلراء حول األمن الداخي، بني 44٪ منهم أنها مل تشهد أي تغير، بينام يشر ما نسبته 42٪ إىل أن األمن الداخي قد شهد تراجعاً، 
مقابل 13٪ فقط يعتقدون بأن شعورهم باألمن قد شهد تحسناً.

الرسم البياين 2: نسبة املشاركني )يف االستطالع( ممن أشاروا إىل تدهور مختلف جوانب الظروف املعيشية
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األداء الحكومي
تم الطلب من املشاركني يف االستطالع القيام بتقييم أداء الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية، وكانت النتائج كام ييل:

اعتــرب 44٪  األداء  العــام للحكومــة غــر مــرض. يف املقابــل، أشــار 34٪ منهــم إىل أنــه  متوســطا، بينــام اعتــربه 19٪ منهــم مرضيــاً. وقــد ارتفــع التقييــم 
الســلبي ألداء الحكومــة مــن 37٪ قبــل مقتــل الناشــط نــزار بنــات إىل 55٪ بعــده مقتلــه.

الرسم البياين 3: تقييم أداء الحكومة قبل وبعد مقتل الناشط نزار بنات

ــا )32٪ راضــون ، ٪33  ــا التعامــل مــع جائحــة كورون كان تقييــم املشــاركون يف االســتطالع منقســام حــول أداء الحكومــة بالنســبة إىل ثــالث قضاي
ــات  ــم الخدم ــني( وتقدي ــر راض ــا ، 34٪ غ ــد م ــون ، 37٪ راٍض إىل ح ــة )28٪ راض ــات الصحي ــم الخدم ــني(، تقدي ــر راض ــا ، 35٪ غ ــد م ــون إىل ح راض

ــني(. ــر راض ــون إىل حــد مــا، 38٪ غ ــون ، 37٪ راض ــة )24٪ راض التعليمي

مــع ذلــك، مييــل املشــاركون يف االســتطالع إىل إبــداء درجــة أعــىل مــن عــدم الرضــا بالنســبة إىل جميــع مجــاالت التقييــم الخمســة عــرش األخــرى. 
وكانــت أكــر نســب عــدم الرضــا تتمثــل يف مجــاالت خلــق فــرص العمــل )70٪( ، ومكافحــة الفســاد )67٪(، ودعــم الشــباب )63٪(. يتنــاول الرســم 

البيــاين التــايل النتائــج الخاصــة مبســتويات عــدم الرضــا مــن األعــىل إىل األدىن كــام يــي.
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الرسم البياين 4: نسبة املشاركني يف االستطالع ممن يقيمون أداء الحكومة عىل أنه )غري مرض(
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األولويات
عندمــا تــم الطلــب مــن املشــاركني تحديــد األولويــات  مــن بــني هــذه القضايــا، اختــار 18٪ مــن املشــاركني خلــق فــرص العمــل كأولويــة أوىل، تليهــا تحقيــق 
املصالحــة )14٪(، ومكافحــة الفســاد )12٪( ، وتوفــر التعليــم )11٪(، وتقديــم املســاعدة إىل الفقــراء )10٪(، ودعــم الشــباب )9٪(، ودعــم الفلســطينيني 

يف القــدس الرشقيــة )6٪(، وتقديــم الخدمــات الصحيــة )٪5(.

وجهات النظر بشأن التغيري الحكومي
عنــد ســؤالهم عــام إذا كان ينبغــي تغيــر حكومــة الدكتــور اشــتية أو اإلبقــاء عــىل تركيبتهــا الراهنــة، أعــرب  ُربــع )25٪( املشــاركني يف االســتطالع عــن تأييدهــم 
لإلبقــاء عــىل الحكومــة الحاليــة كــام هــي. إال أن التأييــد لإلبقــاء عــىل الحكومــة الحاليــة دون تغيــر قــد تراجــع بعــد مقتــل بنــات مــن 30٪ إىل 19٪. يف املقابــل، 
يؤيــد 35٪ مــن املشــاركني تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة متثــل كافــة األحــزاب السياســية. وبينــام يدعــم 25٪ منهــم تشــكيل حكومــة تكنوقــراط، وأبــدى 

10٪ مــن املشــاركني دعمهــم الســتبدال حكومــة إشــتية بحكومــة تقودهــا حركــة حــامس. 

الرسم البياين 5: وجهات النظر بشأن التغيري الحكومي

%25

%35

%25

%10 %5
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دعم االنتخابات
تأييــد إجــراء االنتخابــات: عــارض 55٪ قــرار تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة التــي كان مــن املقــرر إجرائهــا يف 22 أيــار 2021، بينــام أيــد القــرار 36٪. مــع ذلــك، 
تجــدر اإلشــارة إىل أن ثالثــة أربــاع املشــاركني يف االســتطالع مســتمرون بتأييدهــم إلجــراء انتخابــات ترشيعيــة فوريــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
مقابــل معارضــة ذلــك مــن جانــب ٌخمــس )20٪( املشــاركني. وعــىل نحــو مامثــل، يؤيــد 73٪ مــن املشــاركني يف االســتطالع إجــراء انتخابــات رئاســية 

فــوراً.

الرسم البياين 6: تأييد ومعارضة إلجراء انتخابات ترشيعية بصفة فورية

مــن املتوقــع حــدوث إقبــال كبــر عــىل التصويــت: يشــر أكــر مــن ثالثــة أربــاع املشــاركني إىل أنهــم مســجلون يف الســجل االنتخــايب. مــن بــني هــذا 
ــة. وهــذا يعــادل حــوايل 62٪ مــن الســكان البالغــني. ــات املقبل العــدد، أفــاد 81٪ بأنهــم ينــوون التصويــت يف االنتخاب

يؤيــد 90٪ مــن املشــاركني يف االســتطالع مشــاركة النســاء كمرشــحات يف االنتخابــات. وتجــدر اإلشــارة إىل أن 65٪ منهــم يؤيــدون كوتــا نســائية ال تقــل 
عــن 30٪. مــن بــني هــذه النســبة، فــإن 24٪ يؤيــدون كوتــا بنســبة 30٪ عــىل األقــل و 40٪ منهــم يؤيــدون كوتــا بنســبة 50٪. وهنالــك 24٪ أخــرى تؤيــد 
مشــاركة النســاء بكوتــا ال تقــل عــن 20٪. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 10٪ فقــط مــن املشــاركني قــد أشــاروا إىل أنهــم ال يؤيــدون مشــاركة النســاء كمرشــحات. 

أمــا النســبة املتبقيــة )1٪(، فقــد أشــاروا إىل أنهــم غــر متأكديــن. 

يشــهد التأييــد ملشــاركة الشــباب كمرشــحني يف االنتخابــات الترشيعيــة ارتفاعــاً، حيــث يؤيــد 75٪ كوتــا بنســبة 50٪؛  17٪ عــىل األقــل بنســبة 30٪ و ٪5 
كوتــا بنســبة 20٪، بينــام أشــار 3٪ فقــط إىل أنهــم يعارضــون ذلــك أو أنهــم مل يقــرروا بشــأن ذلــك بعــد.
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نوايا / اتجاهات التصويت
تــم الطلــب مــن املشــاركني أن يقومــوا باختيــار القوائــم واملرشــحني املفضلــني لديهــم عــىل افــرتاض أنــه ســيتم إجــراء االنتخابــات هــذا اليــوم. وبحســب 
نتائــج االســتطالع، فقــد حققــت حــامس مكاســب كبــرة مقارنــة باالســتطالع الســابق، فيــام يســتمر مــروان الربغــويث بالحصــول عــىل أكــرب قــدر مــن التأييــد 

بشــكل عــام.

يف ســياق االختيــار بــني 10 قوائــم، فــإن قامئــة بقيــادة مــروان الربغــويث ســتحصل عــىل أعــىل نســبة تأييــد )28٪(، تليهــا قامئــة حــامس برئاســة يحيــى 
الســنوار )19٪(، وقامئــة مدعومــة مــن محــود عبــاس )15٪(، وقامئــة يدعمهــا محمــد دحــالن )2.5٪(، بينــام ســتحصل جميــع القوائــم األخــرى املشــاركة 
يف االنتخابــات عــىل دعــم 2٪ أو أقــل مــن املشــاركني. وتجــدر اإلشــارة إىل أن أكــر مــن 31٪ يشــرون إىل أنهــم ال يزالــون مرتدديــن أو إىل أنــه لــن يشــاركوا 

يف التصويــت.

مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار األمنـــاط التاريخيـــة للتصويـــت لفئـــة املشـــاركني املرتدديـــن أو الذيـــن لـــن يقومـــوا بالتصويـــت، تشـــر تقديـــرات مركـــز أوراد إىل 
أن مســـتوى التصويـــت لـــكل قامئـــة ســـيكون عـــىل النحـــو التـــايل:

1(  قامئة مدعومة من مروان الربغويث )٪38(
2(  قامئة بقيادة حامس )٪31(

3( قامئة يدعمها محمود عباس )٪19(
4( قامئة بقيادة محمد دحالن )٪3.5(

5(  قامئة مدعومة من الجبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني )%3(
6( جميع القوائم األخرى )5.5٪، لن يحصل أي منها عىل الحد األدىن املطلوب للفوز مبقاعد(.

الرسم البياين 7: تقديرات حول نتائج االنتخابات الترشيعية

%38
%31

%19 %3.5 %3 %5.5
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يف انتخابــات رئاســية ثنائيــة االتجــاه بــني محمــود عبــاس وإســامعيل هنيــة، يشــر مــا نســبته 48٪ مــن املشــاركني إىل أنهــم مرتدديــن أو إىل أنهــم لــن يقومــوا 
بالتصــوت، بينــام ســيقوم 26٪ بالتصويــت لــكل مــن عبــاس وهنية.

ويف حــال أن مــروان الربغــويث خــاض االنتخابــات ضــد هنيــة، فــإن مــروان ســيحصل بحســب االســتطالع عــىل 50٪ وهنيــة عــىل 20٪، بينــام أشــار 30٪ مــن 
املشــاركني إىل أنهــم مل يقــرروا بعــد ملــن ســيصوتوا أو أنهــم لــن يقومــوا باالتصويــت، األمــر الــذي جعــل مركــز أوراد يتوصــل إىل تقديــرات مفادهــا أنــه يف 

حــال قــام املرشــحان بخــوض االنتخابــات يف الوقــت الراهــن، فــإن مــروان هــو الــذي ســيحقق الفــوز )68٪ مــروان مقابــل 32٪ هنيــة(.

الرسم البياين 8: تقديرات حول نتائج سباق ثنايئ )مروان الربغويث وإسامعيل هنية(

يف ســياق منافســة بــني 9 قــادة مــن توجهــات سياســية مختلفــة )عــدى عــن عبــاس ومــروان وهنيــة(، وبحســب االســتطالع، فــإن يحيــى الســنوار - حــامس 
يتصــدر القامئــة )24٪(، يليــه محمــود العالــول - فتــح )9٪(، و محمــد اشــتية - فتــح )6٪(، ومصطفــى الربغــويث - مســتقل )5٪(، ومحمــد دحــالن )4٪(، و 
ســالم فيــاض - مســتقل )3٪(، و جربيــل الرجــوب - فتــح )3٪(، و رامــي الحمــد اللــه - مســتقل )2٪(، وخليــل الحيــة - حــامس )1٪(. أمــا البقيــة )43٪(، فإنهــم 

مل يقــرروا أو لــن يصوتــوا.
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تداعيات مقتل نزار بنات
تعتقــد غالبيــة املشــاركني )52٪( أن مقتــل الناشــط نــزار بنــات يعكــس طبيعــة النظــام الســيايس للســلطة الفلســطينية، الــذي تســيطر عليــه توجهــات 
أمنيــة وال يوفــر مســاحة للتعبــر عــن الــرأي. يف املقابــل، يعتقــد 34٪ مــن املشــاركني أن القتــل يشــكل خطــأ ارتكبــه أشــخاص/ أفــراد مــن قــوات األمــن 

وال يعكــس النظــام نفســه، بينــام أشــار 15٪ إىل أنــه ال يوجــد لديهــم رأي بهــذا الشــأن.

تنظر الغالبية العظمى )69٪( سلبا لطريقة تعامل السلطة الوطنية مع عملية القتل وما تالها من أحداث. وبينام أبدى 5٪ فقط موافقتهم عليها، 
أشار 18٪ إىل أنهم محايدون و 8٪ إىل أنه ليس لديهم رأي بهذا الشأن.

الرسم البياين 9: وجهات نظر حول تعامل السلطة الفلسطينية مع قضية مقتل الناشط بنات واألحداث التي تلت ذلك
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تنطبق نفس النتائج عىل تقييم دور فتح يف القضية، حيث شعر 68٪ من املشاركني بأن تعاملها مع تداعيات القتل كان سلبياً.

يعتقــد 9٪ فقــط مــن املشــاركني أن لجنــة التحقيــق التــي شــكلتها الحكومــة الفلســطينية مســتقلة ومحايــدة، بينــام أعــرب 12٪ منهــم عــن اعتقادهــم 
بأنهــا مســتقلة إىل حــد مــا، يف حــني يــرى 60٪ أنهــا غــر محايــدة ولذلــك غــر مؤهلــة للتعامــل مــع عمليــة التحقيــق. وأشــار 19٪ إىل أنــه ال توجــد لديهــم 

معرفــة بهــذا الشــأن.

الرسم البياين 10: وجهات نظر بشأن استقاللية لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية

اعتــرب 70٪ مــن املشــاركني يف العينــة أن تعامــل قــوات األمــن مــع االحتجاجــات التــي أعقبــت القتــل غــر مقبــول، بينــام اعتــربه 15٪ متوســطا ووصفــه 
6٪ فقــط منهــم بأنــه مقبــول.

ينطبق نفس النمط عىل تقييم تعامل األجهزة األمنية مع وسائل اإلعالم والصحفيني، حيث وصفه 70٪ بأنه غر مقبول.

رداً عــىل ســؤال حــول املقولــة بــأن املظاهــرات التــي أعقبــت مقتــل بنــات هــي جــزء مــن مؤامــرة عــىل الســلطة الفلســطينية وجهــود إقامــة دولــة 
مســتقلة، أشــار 13٪ مــن املشــاركني إىل أن هــذا قــد يكــون صحيحــاً، واعتــربه 16٪ منهــم صحيــح إىل حــد مــا. يف املقابــل، أعــرب 60٪ عــن اعتقادهــم 

بــأن هــذه املقولــة غــر صحيحــة، بينــام أشــار 11٪ إىل أنــه ال توجــد لديهــم معرفــة بهــذا الشــأن.

تعتقــد النســبة األكــرب )44٪( أن األجهــزة األمنيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تنتهــك حقــوق اإلنســان بنفــس القــدر، بينــام أعــرب 27٪ مــن 
املشــاركني عــن اعتقادهــم بــأن األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة ترتكــب قــدراً أكــرب مــن االنتهــاكات، فيــام يعتقــد 11٪ أن األجهــزة األمنيــة يف غــزة 

ترتكــب قــدرا أكــرب مــن االنتهــاكات، بينــام أشــار 18٪ إىل أنــه ال توجــد لديهــم معرفــة بهــذا الشــأن.
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جائحة كورونا
أشــار 34٪ مــن املشــاركني الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم يف الضفــة الغربيــة إىل إنهــم تلقــوا لقاحــا مضــادا لفايــروس كورونــا، بينــام أفــاد 66٪ بأنهــم مل 

يتلقــوا ذلــك اللقــاح.

الرسم البياين 11: هل تلقيت لقاحاً مضاداً لفايروس كورونا؟

مــن بــني الذيــن مل يتلقــوا التطعيــم، أشــار 41٪ منهــم إىل أنهــم ال يعتقــدون أنــه مــن الــروري بالنســبة إليهــم تلقــي التطعيــم. وقــال 40٪ آخــرون إنهــم ال 
يثقــون يف جــودة / فعاليــة اللقاحــات. وأشــار 9٪ منهــم إىل أنــه ليــس مبقدورهــم الوصــول/ الحصــول عــىل اللقاحــات، بينــام قــال 2٪ إنهــم ال توجــد لديهــم 

معرفــة بكيفيــة الوصــول/ الحصــول عــىل اللقاحــات. ومل يقــم 8٪ منهــم بذكــر أي ســبب لعــدم تلقيهــم التطعيــم.

كان تقييــم 22٪ مــن املشــاركني لــأداء العــام للحكومــة إيجابيــاً فيــام يتعلــق  باملطاعيــم )الــرشاء والتوزيــع والجــودة(. باإلضافــة إىل ذلــك، قيــم 38٪ منهــم 
األداء مبتوســط، بينــام اعتــرب 36٪ منهــم أن األداء كان ســلبياً.

فيــام يتعلــق بتقييــم أداء الحكومــة يف مجــال توفــر اللقاحــات لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن املشــاركني منقســمون، حيــث قــام ثثُلُثُهــم بتقييــم أدائهــا 
ســلبياً، بينــام 28٪ منهــم قيمــوه إيجابيــاً، وتأرجــح تقييــم 28٪ منهــم بــني إيجــايب وســلبي، بينــام أشــار 12٪ منهــم إىل أنهــم ال يعرفــون.
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أحداث القدس - الشيخ جراح
أدت املحــاوالت اإلرسائيليــة لطــرد ســكان حــي الشــيخ جــراح يف القــدس إىل احتجاجــات يف فلســطني ويف التجمعــات الفلســطينية داخــل إرسائيــل وحــول 

العــامل. لقــد تــم الطلــب مــن املشــاركني القيــام بتقييــم مواقــف / أداء عــدد مــن األطــراف ذوي العالقــة فيــام يتعلــق بهــذه املســألة.

جاءت حامس يف املرتبة األوىل يف قامئة الفائزين عىل مستوى الرأي العام يف الضفة الغربية، حيث قام 66٪ من املشاركني بتقييم
موقفها / أدائها عىل أنه إيجايب، و 22٪ قيموه  أنه متوسط و 9٪ اعتربوه سلبياً.

جاء األردن يف املرتبة الثانية، حيث تم تقييم دورها من قبل 30٪ من املشاركني عىل أنه إيجايب، بينام قام 38٪ منهم بتقييمه مبتوسط،
و 29٪ اعتربوه سلبياً.

تم تقييم موقف فتح إيجابياً من قبل 18٪  من املشاركني، بينام اعتربه 32٪ منهم متوسطا و 46٪  سلبياً.

قــام 12٪ فقــط مــن املشــاركني بتقييــم موقــف الرئيــس محمــود عبــاس عــىل أنــه إيجــايب، بينــام اعتــرب 23٪ منهــم أن موقفــه متوســطا. يف املقابــل، 
قــام 61٪ منهــم بتقييمــه ســلبياُ.

تلقــى االتحــاد األورويب تقييــامً إيجابيــاً مــن قبــل 7٪ مــن املشــاركني، وتقييــم متوســط مــن قبــل 22٪ منهــم. ويف املقابــل، فإنــه تلقــى تقييــامً ســلبياً 
مــن قبــل 66٪.

حصلــت  األمــم  املتحــدة عــىل تقييــم إيجــايب مــن قبــل 5٪ مــن املشــاركني، وتقييــم متوســط مــن جانــب 11٪ منهــم. يف املقابــل، نجــد أنهــا حصلــت 
عــىل تقييــم ســلبي مــن 79٪ مــن املشــاركني.

تــم تقييــم موقــف الحكومــة األمريكيــة عــىل أنــه إيجــايب مــن جانــب 4٪ مــن املشــاركني، بينــام اعتــربه 10٪ منهــم متوســطا. يف املقابــل، كان تقييــم 
82٪ لهــذا املوقــف ســلبياً.
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الحرب األخرية عىل غزة 
خــالل شــهر أيــار 2021، شــهدت غــزة هجومــاً مســلحاً دمويــاً، حيــث أفــادت مصــادر األمــم املتحــدة أنــه أدى إىل مقتــل 260 فلســطينياً، مــن بينهــم 129 
مدنيــاً، وكان مــن بينهــم 66 طفــال. تــم الطلــب مــن املشــاركني القيــام بتقييــم مواقــف / أداء عــدد مــن األطــراف ذات العالقــة فيــام يتعلــق بالقضيــة قيــد 

البحــث.

حققــت حــامس )وجامعــات مقاومــة أخــرى( املرتبــة األوىل يف قامئــة الذيــن حققــوا مكاســب عــىل مســتوى الــرأي العــام يف الضفــة الغربيــة، حيــث 
قيــم مــا نســبته 72٪ مــن املشــاركني موقفهــا / أدائهــا عــىل أنــه إيجــايب، مقابــل 18٪ قيمــوا موقفهــا عــىل أنــه متوســط، و 7٪ عــىل أســاس أنــه ســلبي.

تم تقييم موقف فتح عىل أنه إيجايب بنسبة 18٪، ومتوسط بنسبة 35٪، وسلبي بنسبة ٪44.

حصلــت الــدول العربيــة بشــكل عــام عــىل تقييــم إيجــايب بنســبة 14٪، مقابــل 38٪ اعتــربوا أن موقفهــا كان متوســطا. يف املقابــل، قــام 45٪ بتقييــم 
موقفهــا عــل أنــه ســلبي.

أعــرب 11٪ فقــط عــن اعتقادهــم بــأن موقــف الرئيــس محمــود عبــاس إيجــايب مقابــل 24٪ اعتــربوا أنــه متوســط. يف املقابــل، قــام 61٪ بتقييــم موقفــه 
عــىل أنــه ســلبي.

تلقى االتحاد األورويب تقييامً إيجابياً بنسبة 5٪ وتقييامً متوسطا بنسبة 20٪. يف املقابل، نجد أنها قد حصلت عىل تقييم سلبي بنسبة ٪70.

تلقــت األمــم املتحــدة تقييــامً إيجابيــاً مــن جانــب 3٪ مــن املشــاركني، بينــام قــام 13٪ منهــم يتقييــم موقفهــا عــىل أنــه متوســط. يف املقابــل، فإنهــا 
تلقــت تقييــامً ســلبياً مــن جانــب 80٪ مــن املشــاركني.

تــم تقييــم موقــف الحكومــة األمريكيــة عــىل أنــه إيجــايب مــن قبــل 2٪ مــن املشــاركني ومتوســط مــن وجهــة نظــر 13٪ منهــم. يف املقابــل، قــام ٪81 
منهــم بتقييــم ذلــك املوقــف عــىل أنــه ســلبي.

بشــكل عــام ، يعتقــد املشــاركون يف االســتطالع أن الفلســطينيني قــد خرجــوا منترصيــن يف الحــرب األخــرة )74٪(. ويعتقــد أكــر مــن ُخمــس املشــاركني 
)22٪( أن أي مــن الطرفــني )اإلرسائيــي والفلســطيني( مل يحقــق انتصــاراً يف الحــرب، مقابــل 3٪ فقــط يعتقــدون أن إرسائيــل قــد انتــرصت. عــىل الصعيــد 
الدبلومــايس، يعتقــد 82٪ مــن املشــاركني أن الفلســطينيني قــد انتــرصوا يف الحــرب، بينــام يعتقــد 3٪ أن إرسائيــل هــي التــي انتــرصت يف الحــرب 

ــية. ــرب الدبلوماس ــب الح ــني مل يكس ــن الطرف ــاركني أن أي م ــن املش ــد 12٪ م ــل، يعتق ــية. يف املقاب الدبلوماس

تعتقــد الغالبيــة العظمــى )80٪( بــأن حــامس خرجــت أقــوى مــن حيــث شــعبيتها بــني الفلســطينيني بعــد الحــرب، فيــام يعتقــد مــا نســبته 4٪ مــن املشــاركني 
بــأن الجهــاد اإلســالمي كانــت هــي الحركــة التــي حققــت أكــرب مكاســب شــعبية. وتعتقــد نفــس النســبة أن حركــة فتــح هــي التــي ربحــت عــىل مســتوى الــرأي 

العــام الفلســطيني. إال أن 12٪ يعتقــدون أن أيــاً مــن األحــزاب الفلســطينية قــد حقــق شــعبية أكــرب. 
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املفاوضات وعملية السالم 
يف ظــل األحــداث التــي شــهدتها القــدس وغــزة، جنبــاً إىل جنــب مــع تراجــع الثقــة واألمــل داخليــا، شــهدت وجهــات نظــر املشــاركني يف االســتطالع بشــأن 

عمليــة الســالم واملفاوضــات تراجعــا ســلبيا كبــرا مقارنــة باالســتطالعات التــي جــرت عــىل مــدار العقــود الثالثــة املاضيــة.

أيد ثلثا املشاركني يف االستطالع إلغاء اتفاق أوسلو، بينام عارض 26٪ فقط اتخاذ مثل هذه الخطوة.

يف الوقت نفسه، يعارض 61٪ استمرار التنسيق األمني بني السلطة وإرسائيل مقابل 35٪ يؤيدون استمراره.

للمــرة األوىل خــالل العقــود الثالثــة املاضيــة، انخفــض مســتوى دعــم مبــدأ حــل الدولتــني مــن أكــر مــن 50٪ إىل 36٪. ويف ذات الوقــت، فــإن ٪60 
مــن املشــاركني يعارضــون مبــدأ حــل الدولتــني. وأعربــت النســبة نفســها )60٪( عــن دعمهــا لقيــام دولــة فلســطينية موحــدة عــىل فلســطني التاريخيــة، 
فيــام أبــدى 30٪ فقــط اســتمرار تأييدهــم لحــل الدولتــني يف هــذه الحالــة، مقابــل 8٪ يؤيــدون حــل الدولــة الواحــدة التــي يعيــش فيهــا الفلســطينييون 

واإلرسائيليــون بشــكل مشــرتك.

أعــرب 72٪ مــن املشــاركني عــن فقــدان األمــل يف عمليــة الســالم بعــد 30 عامــاً مــن انطالقهــا، بينــام أعــرب ٌربــع املشــاركني )25٪( عــن أن لديهــم أمــل 
أكــرب، وأشــار 4٪ منهــم إىل أنهــم ال يوجــد لديهــم معرفــة بهــذا الشــأن.

تؤيــد غالبيــة املشــاركني )54٪( الســعي إليجــاد حلــول مــن خــالل اآلليــات الدوليــة )مثــل محكمــة العــدل الدوليــة( يف حــال إخفــاق املفاوضــات؛ بينــام 
يعــارض ذلــك مــا نســبته 39٪ مــن املشــاركني يف االســتطالع.

يعارض 54٪ استئناف املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني يف الوقت الراهن.

53٪ يعارضون إقامة عالقات اقتصادية وتجارية مع إرسائيل مقابل 43٪ يؤيدون هذه العالقات.
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ملحق )1(: املنهجية وتوزيع العينة
اختار فريق البحث عينة عشوائية ممثلة للمجتمع الفلسطيني كالتايل: 

تم استخدام التعداد السكاين لعام 2017 الصادر من جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني  كإطار عام للدراسة ولتوزيع العينة بشكل ممثل.

تم تقسيم كل محافظة يف الضفة الغربية اىل تجمعات سكانية )بناًء عىل تعريف جهاز اإلحصاء املركزي(.

تــم تقســيم كل تجمــع ســكاين إىل وحــدات ســكنية وثــم إىل منــازل،  وثــم قامــوا الباحثــون برتقيــم املنــازل واختيــار منــزل مــن بــني كل 10 عــىل ســبيل 
املثــال.

يف كل منطقــة، حــرص الباحثــون امليدانيــون عــىل التنويــع بجهــة البــدء، إذ بــدأوا أوالً بجهــة شــامل املنطقــة، ثــم بجهــة شــامل غــرب باملنطقــة التــي 
تليهــا وهكــذا.

يف كل عــامرة، حــرص الباحثــون امليدانيــون عــىل التنويــع باختيــار املنــزل، إذ اختــاروا املنــزل االول مــن الطابــق األول، ثــم يف العــامرة التــي تليهــا اختــاروا 
املنــزل مــن الطابــق الثــاين وهكــذا.

يف داخل املنزل، استخدم الباحثون جدول “كيش” الختيار الفرد.

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf  
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