
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ﴾الفلسطيني بين الشباب الرأي استطالع نتائج﴿
  

  النشاط والمشاركة المجتمعية): 2بيان صحفي (
 

  2013آب  17: تاريخ النشــر
  2013تموز  29-27 العمل الميـداني: 

  
  )سنة 30-18(فئة عمرية  فلسطيني/ة في الضفة الغربية وقطاع غزة شاب 1200حجم العينة: 

  % + 3أ: نسبة الخط
  

  مركز العالم العربي للبحوث والتنمية

  غزة، فلسطين -رام اهللا

  2950957/8-2-00970تلفاكس: 

 awrad@awrad.orgالبريد اإللكتروني: 

  www.awrad.orgالصفحة االلكترونية: 

  

  

  
  
  



2  
 

  :يةالرئيس العناوين

 47من الشباب لم يشاركوا يوما بأي عمل تطوعي %  
 87من الشباب الفلسطيني لديهم الثقة بقدرتهم على قيادة الدولة في المستقبل % 

 75% في 67% في غزة، 87تالل (ضد االح على استعداد للمشاركة في تظاهرات من الشباب %
 الضفة)

 73شاركة في انتفاضة ثالثة% من شباب الضفة على استعداد للم52% من شباب غزة و 

 34على استعداد للمشاركة في تظاهر ضد حزب  الضفة % من شباب18و % من شباب غزة
 سياسي

 وفي الضفة نقطة)  20بين الشباب في غزة بمقدار ( تراجع كبير باالهتمام في النشاط السياسي
 نقطة)  13بمقدار (

 )46(% نشيطون مجتمعيا، و بأنهم يصرحون)نشيطون سياسيا19يا، (نشيطون تطوع )%43 (% 

 في الضفة)19% في غزة، 21% (20لى حزاب السياسية إتراجع كبير في نشاط الشباب في األ % 

 56يستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم في القضايا العامة % من الشباب 

 58% في القضايا العامة من الشباب ال يثقون بقدراتهم الشخصية على التأثير. 

 52مخطط برافرب على معرفة% 47مبادرة باب الشمس، وب معرفة على ة% من شباب الضف 

  24مخطط برافرعلى معرفة ب% 36% من شباب غزة على معرفة بمبادرة باب الشمس، و 

  
  أوراد  –رام اهللا 
العالم العربي  عهدنفذه م الذي الشباب الفلسطيني الرأي العام المتخصص بفئة استطالعنتائج  أظهرت 

 لديهم الثقة بقدرتهم على قيادة الدولة المستطلعة آراؤهم % من الشباب87 أن "،ة "أورادللبحوث والتنمي
% 73صرح  ،ل المشاركة بفعالية في نشاطات انتفاضة ثالثة في حال اندالعهاوحو، في المستقبل الفلسطينية

مكانية إبعلق وفيما يت ،على استعداد للمشاركة في نشاطاتهابأنهم  % من شباب الضفة52من شباب غزة و
على استعداد للمشاركة في تظاهرة ضد  نهمبأ % من الشباب75 صرح ،سرائيليالتظاهر ضد االحتالل اإل

النشاطات  في باالهتمام وتظهر نتائج االستطالع تراجعا هذا ،% في الضفة)67و% في غزة، 87االحتالل (
من نقطة)  13بمقدار ( بين الشباب السياسي السياسية، ففي الضفة الغربية تشير النتائج الى تراجع االهتمام

% في االستطالع الحالي. أما في قطاع غزة فان النتائج 22الى  2012% في استطالع كانون الثاني 35
 % في االستطالع الحالي.27لى إ% في االستطالع الماضي 47نقطة) من  20الى تراجع كبير قدره ( تشير
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% لم يشاركوا في أي 47طون بشكل فعال في االحزاب، وان % من الشباب ناش7كما تظهر النتائج ان 
 عمل تطوعي.

  
 عهد) نفذه مسنة 30-18استهدف الشباب الفلسطيني ضمن الفئة العمرية ( جاءت هذه النتائج خالل استطالعو

 الشباب من 1200وضمن عينة عشوائية مكونة من  2013تموز  29-27"أوراد" في الفترة الواقعة بين 
جري االستطالع . وأ%3+غزة، وضمن نسبة خطأ قطاع و الغربية ين من كال الجنسين في الضفةالفلسطيني

 متاحة لألفراد المهتمين، التفصيلية أوراد. والنتائج مدير عام، فقهاء –سعيدإشراف الدكتور نادر تحت 
  .)awrad.org)www. على للمركز االلكتروني عموقالولوسائل اإلعالم على  وللمؤسسات،

  
بواقع الشباب الفلسطيني ونظرته للمستقبل المنظور بدءا  تتعلقوتطرق االستطالع إلى العديد من القضايا التي 

بالنشاط السياسي واالجتماعي وانعكاسات الثورات العربية على القضية الفلسطينية وتقييم  من مواضيع تتعلق
في هذا االستطالع والمجموعات السياسية، باإلضافة الى أولويات الشباب الفلسطيني.  االداء العام للقيادات

سيتم التركيز على مواقف الشباب الفلسطيني ودورهم في المجتمع باإلضافة الى المشاركة والنشاط المجتمعي 
 هالجزء األول من حيث تم نشر متتابعة وراد بنشر نتائج االستطالع على فتراتمعهد أ هذا وسيقوم .والسياسي

  :أهم النتائج ، وفيما يليواآلن سنوافيكم بالجزء الثاني
  

 الشباب والسياسة 

% 56صرح ، حيث نسبيا عن دورهم في مجتمعهم مواقف ايجابية أن الشباب لديهم تبين نتائج االستطالع
وهذه  ا العامةنظرهم في القضاي الشباب يستطيعون التعبير عن وجهات نبأ هممن الشباب المستطلعة آراؤ

ن حاجات % بأ60صرح  كما .الماضي 2012النسبة لم يحدث عليها أي تغيير منذ استطالع كانون الثاني 
أما فيما  .في السياسات والقرارات العامة ولو بدرجات متباينة ووجهات نظر الشباب تؤخذ بعين االعتبار

 ن لديهم الثقة بقدرات الشباب الفلسطينيبأ%) 87فقد صرحت غالبية كبيرة ( ،يتعلق بثقة الشباب بأنفسهم
ن لديهم % بأ34ولة في المستقبل المنظور. أما على المستوى الشخصي، فقد صرح على قيادة الد عامة

تشير إلى  ن النتائجرنة مع االستطالع  الماضي، فإومقا المقدرة الشخصية على التأثير على القضايا العامة
  :لي بعض النتائج المهمة ذات العالقةوفيما ي .نقاط) 4( ارتفاع مقداره

   من شباب 64صرح : شباب الضفة يستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم بشكل أكبر %
% 33بينما صرح  ،نهم يستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم في القضايا العامةالضفة الغربية بأ
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، جهات نظرهمنهم يستطيعون التعبير عن و% من شباب غزة بأ44. في حين، صرح عكس ذلك
 .% منهم51بعكس ذلك 

    61صرح  القضايا العامة:و ووجهات نظر الشباب تؤخذ بعين االعتبار في السياساتحاجات %
 ن حاجات ووجهات نظر الشباب تؤخذ بعين االعتبار% من شباب غزة بأ58ن شباب الضفة وم

 في السياسات والقرارات العامة. بدرجات متباينة

 ن لديهم الثقة %) بأ87رحت غالبية كبيرة قوامها (ص :بشكل عام مرتفعة القيادية ثقة الشباب
 ي المستقبل المنظور، وجاءت النسب متساوية بينبقدرات الشباب الفلسطيني على قيادة الدولة ف

  الضفة وغزة.

  ثقونال ي بأنهم من الشباب% 58صرح  حداث التأثير متدنية:الشخصية على إالثقة بالقدرة 
وهذا  ذات الصلة بالقرارات الحكومية. التأثير على القضايا العامة اتية على احداثتهم الذابقدر

% في استطالع 57نقاط) فمن  6حيث ارتفع ( ،آخذ باالزدياد بين شباب غزة بالعجز الشعور
%) 55فقد صرح ( ،ما في الضفة الغربيةأ % في االستطالع الحالي.63لى إ 2012كانون الثاني 
  النسبة بنفس المستوى مقارنة مع االستطالع الماضي. هذه بقاء ةمالحظمع بنفس العبارة 

  
  والتطوعالعمل 

في  أقل نشاطاو ط في العمل المجتمعي والتطوعياشنال دومحد ن الشباب الفلسطينينتائج االستطالع أتظهر 
ي ف (كثيرا أو بشكل متوسط) بأنهم نشيطون من الشباب %46حيث صرح  المجال السياسي والحزبي،

، وتنخفض (كثيرا أو بشكل متوسط)  % صرحوا بأنهم نشيطون في العمل التطوعي43العمل المجتمعي، و
حيث بلغت  ،حزاب السياسيةنشاطات األلى أقل مستوياتها عند الحديث عن المشاركة في نسبة المشاركة إ

هم لم نمن الشباب بأ %48. هذا وقد صرح % بشكل محدود)12% ناشطون بشكل كبير و7( %)19(
خدمة لقضية  نهم تطوعوا خالل الشهر الماضي% بأ20حين، صرح يتطوعوا خدمة لقضية عامة. في 

مجموعة شبابية نهم شاركوا في % بأ35بقى المشاركة عبر االنترنت منخفضة، حيث صرح هذا وت. عامة
  وفيما يلي أهم النتائج ذات العالقة: لقضايا العامة.ل الضغط والمناصرة محلية بهدف

 على الرغم من  في قطاع غزة: ةالتطوعيفي األعمال المجتمعية و المشاركة مستويات تراجع
اجع لى ترن النتائج تشير إي الضفة وغزة، فإف المجتمعية والتطوعية تساوي مستويات المشاركة

% في 60من نقطة)  11بين شباب غزة بمقدار ( في العمل المجتمعي المشاركةاالهتمام  ب
 تراجعت نسبة المشاركة. كما في االستطالع الحالي %49لى إ 2012الثاني  استطالع كانون

% 43لى % في االستطالع السابق إ57من  نقطة) 14(داربمقبين شباب غزة  ةتطوعيل الاعماألب
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طرأ على المشاركة في  طفيفا ن ارتفاعافإ ،أما بين شباب الضفة الغربية في االستطالع الحالي.
ط) نقا 5، حيث ارتفعت المشاركة بالعمل المجتمعي (مع االستطالع السابقمقارنة  هذه المجاالت

مر بالنسبة للعمل % في االستطالع الحالي، كذلك األ46لى % في االستطالع السابق إ41من 
% 44لى % في االستطالع الماضي إ39من نقاط)  5رتفعت المشاركة بمقدار (فقد ا ،التطوعي

 في االستطالع الحالي.

  تظهر نتائج االستطالع تراجعا في النشاط السياسي في الضفة  بشكل عام: السياسي نشاطالتراجع
% في استطالع 35نقطة) فمن  13لى تراجع بمقدار (ففي الضفة الغربية تشير النتائج إوغزة، 
فان النتائج تشير الى  ،أما في قطاع غزة % في االستطالع الحالي.22لى الثاني الماضي إكانون 
% في االستطالع 27لى االستطالع الماضي إ % في47من نقطة)  20ير بمقدار (كب تراجع

 الحالي.

 تراجعا في نشاط تظهر النتائج في غزة:  وخصوصا تراجع نشاط الشباب في االحزاب السياسية
، حيث تراجع غزة أكثر منه في الضفة قطاع وخصوصا في السياسية الشباب في األحزاب

% في االستطالع 32 مننقطة)  11(شباب غزة بمقدار  اب بينالتصريح بالنشاط في االحز
 على ن النسبة بقيت ثابتةفإ ،وفيما يتعلق بالضفة الغربية % في االستطالع الحالي.21لى السابق إ

 .ممن يصرحون بأنهم ناشطون (بدرجات متباينة) في األحزاب %)19(

  يوجد هناك فروقات جغرافية  : بوجه عام العلى صفحات االنترنت أكثر نشاطا شباب الضفة
ولكن بالنسبة لشباب الضفة  ،مهمة بين شباب الضفة وغزة حول النشاط على صفحات االنترنت

لى % في استطالع كانون الثاني إ29نقاط) من  6لكتروني قليال بمقدار (فقد ارتفع النشاط اال
 % في االستطالع الحالي.35

  
 النشاط الشعبي في القضايا العامة 

 نهم شاركوا% بأ48ي القضايا العامة، حيث صرح تائج االستطالع انقساما حول النشاط الشعبي فتظهر ن
خرى، فقد صرح ناحية أ. ومن أبدا نهم لم يشاركواأب% 52في نشاط شعبي أو مظاهرة، بينما صرح  يوما
نهم على ط بأ% فق25نهم على استعداد للمشاركة في تظاهرة ضد االحتالل االسرائيلي، بينما صرح بأ 75%

، عندما سألنا الشباب عن فلسطيني. وعلى صعيد أخر استعداد للمشاركة في تظاهرة ضد حزب سياسي
درجات متباينة)، (ب % بأنهم على استعداد للمشاركة بها60رأيهم بالمشاركة في انتفاضة ثالثة، فقد صرح 

  :نتائج التفصيليةعض الوفيما يلي ب .نهم لن يشاركوا أو غير متأكدين% بأ40بينما صرح 
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 يوما في نشاط شعبي نهم شاركوابأ من شباب غزة %52صرح  :شباب غزة نشطاء بشكل أكبر 
 . من شباب الضفة صرحوا بذلك %45مقارنة مع  ،أو جماهيري

  في  نهم نشيطونبالنسبة للشباب الذين صرحوا بأ السنة الماضية:نشاط الشباب متزايد مقارنة مع
في نشاطات شعبية خالل  اركوانهم ش% منهم بأ83صرح  فقد ،اهيريةوالجم الشعبية النشاطات

بنشاط ما خالل  وا% من مجموع الشباب قد شارك40ن (مما يعني أ السنة الماضية، ومرة أخرى
، بالمقارنة %90أكبر في غزة حيث بلغت  لقد كانت نسبة التصريح بالمشاركة ،السنة الماضية)
 .%78 بلغت مع الضفة حيث

  نهم على بأ % من شباب غزة87صرح  ضد االحتالل: ي غزة أكثر استعدادا للتظاهرفالشباب
تظاهرات ضد االحتالل االسرائيلي، بينما صرح في  (بنشاط كبير أو محدود) استعداد للمشاركة

نسبة االستعداد للمشاركة في التظاهر ضد الضفة، ومن المالحظ أن  % من شباب67بذلك 
% في االستطالع 67% في االستطالع السابق الى 62من نقاط)  5( االحتالل قد ارتفعت بنسبة

 الحالي.

  مكانية سألنا المستطلعين عن إ عندما :حزاب السياسيةظاهر ضد األاستعدادا للتغزة أكثر شباب
استعداد للمشاركة في تظاهرة نهم على بأ % من شباب غزة34التظاهر ضد حزب سياسي، صرح 

 من شباب الضفة.  فقط %18 ذاته ستعدادوشاركهم اال سياسي،ضد حزب 

  نهم على استعداد بأ من شباب غزة %25صرح  :غزة أكثر استعدادا للتظاهر ضد الحكومةشباب
نهم على استعداد من شباب غزة بأ %42 صرح كة في تظاهرة ضد حكومة الضفة، بينمامشارلل

 .على التوالي نقطة) 13و 10( هر، وهذا ارتفاع قدغزة في حكومةالضد  للمشاركة في تظاهرة
 فقد مكانية اندالع تظاهرة ضد الحكومة في الضفة من قبل شباب الضفةن إفإ ومن جهة ثانية،

 % في االستطالع الحالي.16لى % في االستطالع السابق إ20من ط) نقا 4(  انخفضت 

 :ب غزة % من شبا73صرح  شباب غزة األكثر استعدادا للمشاركة في نشاطات االنتفاضة الثالثة
 ،اندالعها توسط" في االنتفاضة الثالثة في حال"م كبير" أو "بنشاطنهم على استعداد للمشاركة بأ
. ومن نقطة بين المنطقتين) 21(أي بفارق  من شباب الضفة فقط %52ذاته  شاركهم االستعداديو

 ، بينمانقاط) 8المالحظ أن استعداد شباب غزة للمشاركة في االنتفاضة الثالثة قد ارتفع بمقدار (
 .منذ العام الفائت ثابتة بقيت استعدادية شباب الضفة

 نبأ %43كثرية من الشباب ت أصرح :االستعداد للتظاهر بناء على طلب السلطة الفلسطينية 
يعتمد على القضية " السلطة الوطنية الفلسطينية م للمشاركة في تظاهرة عامة تدعو لهاهاستعداد
للمشاركة في مثل هذه التظاهرات  م مالحظة أن نسبة غير المستعدينالهتماومن المثير ل ،نفسها"
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% 35لى % في االستطالع السابق إ26ط) فمن نقا 9قد ارتفعت بين شباب الضفة الغربية بمقدار (
نسبة غير المستعدين للتظاهر بناء  فعلى العكس، فقد انخفضت أما في غزةفي االستطالع الحالي. 

% في االستطالع 25لى % في االستطالع السابق إ35من ط) نقا 10( بمقدار على طلب السلطة
 الحالي.

  
  

 االحداث الجارية 

راضي ت الشعبية في األحداث واالحتجاجاالفلسطيني ليس مطلع كفاية على األبشكل عام، الشباب 
 التي جرت في كانون الثاني عام باب الشمس باحتجاجاتنهم على معرفة بأ %41 سطينية، حيث صرحالفل

 القاضي ضد مخطط برافر االسرائيلي التي جرت نهم على معرفة باالحتجاجاتبأ %42، كما صرح 2013
   وفيما يلي بعض النتائج: .النقبالفلسطينيين في  سكانالبتهجير 
 :نهم على معرفة % من شباب الضفة بأ52رح ص شباب الضفة أكثر معرفة باألحداث الجارية

نهم على معرفة باالحتجاجات ضد صرحوا بأ ب الضفة% من شبا47و ،بمبادرة باب الشمس
% من شباب غزة 24حيث صرح  مر معاكس،األ فان ،مخطط برافر. وبالنسبة لشباب غزة

نهم على معرفة باالحتجاجات ضد صرحوا بأ% 36بأنهم على معرفة بمبادرة باب الشمس، و
 مخطط برافر.

  شباب  من قلة معرفة : على الرغمافرضد بر كثر استعدادا للمشاركة باالحتجاجاتغزة أشباب
ه، كثر استعداد لالنخراط في نشاطات احتجاجية ضدغير أنهم األ االسرائيلي، غزة بمخطط برافر

نهم على استعداد للمشاركة أو يفكرون بالمشاركة من خالل المسيرات أو % بأ45حيث صرح 
   .%41 قد بلغت النسبةاما بالنسبة لشباب الضفة ف عبر صفحات االنترنت ضد هذا المخطط،

  
  
  

  
  
 

  


