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 (67) نتائج استطالع الرأي العام رقم

ن رفضها للدور األمريكي يف عملية السالم وترفض مبا فيما تعرب األغلبية الساحقة ع
 ،فإن فشل املصاحلة ،يشبه اإلمجاع األفكار اليت يقال أن "صفقة القرن" حتتويها

وخماوف التنصت على مكاملات  ،وتردي أحواهلا املعيشية واإلنسانية ،وتفجري غزة
ل من التشاؤم وغريها من األمور تلقي بظال ،املواطنني وتردي أوضاع الدميقراطية

 واإلحباط وانعدام األمل بني اجلمهور وتفقده ثقته بقيادته وترتكه بدون ثقة ابملستقبل 
    2018 (مارس) آذار 17 -14

قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء استطالع للرأي العام الفلسطيين يف الضفة    
بعد أجري االستتتتتتتتتتتتتطالع  .2018( مارس) آذار 17 -14 الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني

حدوث االنفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزة ويف ظل أجواء من تبادل 
كما شتتهدت الفرتة الستتابقة   .االهتامات بني فتح ومحاس حول عرقلة املصتتا ة واملستتةولية عن االنفجار

خمتلفة حول بنود صفقة القرن األمريكية، ونشرت أخبار يف وسائل لالستطالع نشر تقارير وتسريبات 
اإلعالم الفلستتتتتطينية حول تنصتتتتتن أجهزة أمنية فلستتتتتطينية عل  مكاملات موارنني ومستتتتتةولني، وتراج  

، وكثر ا ديث عن إمكانية مشتتتتتتاركة ستتتتتتكان تجاجات الستتتتتتلميةحالشتتتتتتعبية يف اال يف املشتتتتتتاركة الزخم 
وصتتتتتتدرت  ذيرات دولية عن خمارر تردي ت لبلدية القدس اإلستتتتتترائيلية، االنتخااب يفالقدس الشتتتتتترقية 
يغط  هذا االستتتطالع هذه القضتتااي ابإلضتتافة إ  قضتتااي  يف قطاع غزه.واإلنستتانية األوضتتاع املعيشتتية 

مت إجراء املقابالت وجهاً لوجه م  عينة عشتتتتتتتتتتوائية من  .األوضتتتتتتتتتتاع العامة وعملية الستتتتتتتتتتالمأخرى مثل 
 %.3وكانن نسبة اخلطأ  سكنياً موقعاً  120 شخصاً وذلك يف1200  بلغ عددهااألشخاص البالغني

الشقاقي أو وليد لدادوة يف  بـ د.خليل   للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال
-e -( 02)2964934فاكس:( 02)2964933رام هللا ت:   املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية  
 تناولنا العديد من القضااي اليت هتم الشارع الفلسطيين:  2018يف استطالع الرب  األول من عام 

كب رئيس ( التفجري الذي استهدف مو 2"صفقة القرن"، )و يف عملية السالم ( الدور األمريكي1)
( 4( تراج  املشاركة الشعبية يف االحتجاجات السلمية ضد االحتالل، )3الوزراء يف قطاع غزه، )

( األوضاع الداخلية مثل 5مشاركة سكان مدينة القدس الشرقية يف انتخاابت البلدية اإلسرائيلية، و)
ارنني، وأوضاع الدميقرارية، تردي األوضاع املعيشية واإلنسانية يف قطاع غزة، والتنصن عل  مكاملات املو 

 واملصا ة، وتوازن القوى الداخلي.
تشري النتائج إ  أن الغالبية الساحقة ترى الدور األمريكي منحازاً إلسرائيل وترفض األفكار األمريكية 
اليت يقال أن صفقة القرن تشملها مثل كون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية أو توسي  حدود قطاع 

ه سيناء. ترى األغلبية أيضا أن وقف الدعم لألنروا يهدف إلغالق ملف الالجئني وحقهم يف غزة ابجتا
العودة وختش  نسبة كبرية أن يةدي ذلك إلضعاف قدرة الطرف الفلسطيين يف الدفاع عن حقوق 

اجلمهور عودة االتصاالت م  اإلدارة األمريكية أو العودة  جئني. لكل ذلك، يعارض حوايل ثلثيالال
ال   %90إسرائيلية. ورغم وجود نسبة كبرية مةيدة لعملية السالم فإن أكثر من -فاوضات فلسطينيةمل

 وتنظر  ،يعتقدون أنه سيكون هناك سالم بني إسرائيل وفلسطني يف مخس او عشر أو حىت مائة سنة
  بقدر كبري من التشاؤم واإلحباط. ،متوسط بعيدة املدى ،النسبة األعظم للمستقبل
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س املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  يف أتس
كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000مطل  عام 

ودراسات السياسات العامة. يهدف املركز لتطوير وتقوية 
املعرفة الفلسطينية يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية 
الداخلية، التحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث 

سحية واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز ابلعديد من امل
النشارات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية 
ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث 

السياسية واالجتماعية للمجتم   املواقفمسحية حول 
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل 
تواجه اجملتم  الفلسطيين وصان  القرار ووض  حلول هلا، 
وعقد املةمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشةون 
الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم ابملوضوعية 
والنتزاهة العلمية ويعمل عل  تشجي  وبلورة تفهم أفضل 

من حرية للواق  الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء 
 التعبري وتبادل اآلراء.

أييت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات املنتظمة 
 للمركز. 

            مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة
 كونراد أديناور يف رام هللا
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ذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيين أثناء زايرته لقطاع أن إسرائيل تقف وراء التفجري ال يقارب من نصف اجلمهور يعتقدونتشري النتائج إ  أن ما 

التفجري كان غزه ويرى حوايل ثالثة أرابع اجلمهور أن هدف هذا التفجري هو إفشال املصا ة، لكن حوايل رب  اجلمهور يف قطاع غزة يعتقد أن اهلدف من 
 االحتجاج عل  سياسات ا كومة جتاه قطاع غزة.

لمقاومة الشعبية السلمية واإلعجاب الواس  النطاق الذي يبديه لعهد التميمي كنموذج حيتذى به وكرمز من رموز هذه املقاومة فإن رغم أتييد اجلمهور ل
يف ة ليس فعااًل النسبة األكرب تعتقد أن تراج  الزخم يف مشاركة اجلمهور يعود لضعف ثقة اجلمهور بقيادته وفصائله ولالعتقاد أبن هذا النوع من املقاوم

 سلحة تبلغ حوايل النصف.لذلك، فإن نسبة أتييد العودة النتفاضة م .املواجهة م  إسرائيل
أنه رغم التخوف من اعتبار ذلك قبوالً بضم القدس الشرقية إلسرائيل، فإن أغلبية من اجلمهور الفلسطيين تةيد مشاركة سكان القدس  وجد االستطالع أيضاً 

وذلك إلعطاء سكاهنا الفلسطينني القدرة عل  التأثري عل  سياسات البلدية. تقل نسبة املعارضة  ،األقل ابلتصوين أو عل  ،الشرقية ابلرتشح والتصوين
 هلذه املشاركة عن الثلث بني اجلمهور ككل وبني سكان مدينة القدس الشرقية أنفسهم.

  أخرياً عند النظر يف األوضاع الداخلية فإن النتائج تشري إ  أن: 

عل  أن أوضاع قطاع غزه سيئة أو سيئة جداً وأن املسةولية عن ذلك تق  عل  عاتق إسرائيل أواًل والسلطة الفلسطينية اثنيًا وحركة هناك إمجاع  ❖
 .لكن سكان قطاع غزة يضعون املسةولية أوالً عل  السلطة الفلسطينية مث عل  إسرائيل اثنياً ومحاس اثلثا. محاس اثلثا

وتعتقد نسبة تفوق الت  ،الثلثني يعتقدون أن أجهزة األمن الفلسطينية تتنصن فعاًل عل  مكاملات املوارنني واملسةولنيحوايل  نوتشري النتائج إ  أ ❖
وتعتقد األغلبية أنه خيدم االحتالل أواًل وأن القضاء الفلسطيين ال ميتلك القدرة  ،أن هذا التنصن يتم بدون أسباب مشروعة أو قانونية %60
 .يقافهإعل  

اع د نسبة الذين ينظرون ألوضاع الدميقرارية الفلسطينية إبجياب تصل إ  الرب  فيما يعتقد حوايل الثلثني أن الناس يف الضفة الغربية وقطتكاال  ❖
 .غزه ال يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف

حكومة الوفاق عن الرب  ويض  حوايل نصف اجلمهور  هتبط نسبة التفاؤل بنجاح املصا ة إ  أقل من الثلث وال تزيد نسبة الرضا عن أداء ❖
 .حركة محاسعل  املسةولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق عل  السلطة الفلسطينية وقيادهتا فيما تض  نسبة ضئيلة املسةولية عن ذلك 

 ويستمر ،ثلثي اجلمهور ابستقالة الرئيس حيث يطالب أكثر من :عل  املستوى الذي وجدانه قبل ثالثة أشهرالداخلي حيافظ توازن القوى  ،أخرياً  ❖
لكن حركة فتح تبق  متفوقة عل  حركة محاس بفارق يبلغ حوايل مخس نقاط . عل  الرئيس عباس يف االنتخاابت الرائسية يف التفوق مرشح محاس

 .مئوية

 :الرائسية والتشريعيةاالنتخاابت  ( 1
% يف قطاع غزة 81يد من الرئيس االستقالة. نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس تبلغ % تر 68% ونسبة من 33نسبة الرضا عن أداء الرئيس تبلغ  •

 % يف الضفة الغربية62و
% للرئيس عباس ويف انتخاابت رائسية بني هنية ومروان الربغوثي، حيصل 41% مقابل 52يف انتخاابت رائسية حيصل إمساعيل هنية عل   •

 %. 55% والثاين عل  39األول عل  
 %.9% والقوى الثالثة جمتمعة عل  31% ومحاس عل  36ت تشريعية  صل حركة فتح عل  يف انتخااب •

%. 20 قطاع غزةيف و % 40الغربية تبلغ نسبة الرضا عن عباس يف الضفة %. 63ونسبة عدم الرضا  %33نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 
% تقول أهنا تريد من 68نسبة من  % يف قطاع غزة(. 22ويف الضفة الغربية   36%% )31قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة الرضا عن الرئيس عباس 

. % أهنا تريد استقالة الرئيس70قبل ثالثة أشهر قالن نسبة من % أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. 27الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من 
% يف 64قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس   % يف قطاع غزة.81وة % يف الضفة الغربي62تبلغ نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس 

لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي هو املفضل بني جمموعة من املرشحني لتويل منصب الرئيس  % يف قطاع غزة.80والضفة 
 مث % يف قطاع غزة(،20ويف الضفة الغربية  2%) %8حممد دحالن بنسبة  مث ،%19%، يتبعه امساعيل هنية بنسبة 29حيث تفضله نسبة من 

 (. 2%(، مث سالم فياض )3%خالد مشعل ) (، مث4%مصطف  الربغوثي ) ، مث(7%)بنسبة  رامي ا مد هللا
وحيصل  % من األصوات52عل   هنية لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل

% قبل 33% )مقارنة م  35يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصوين لعباس . (% لعباس قبل ثالثة أشهر41و% هلنية 53مقارنة م  ) %41عباس عل  
ة أشهر( وهنية % قبل ثالث47% )مقارنة م  45% قبل ثالثة أشهر(، أما يف الضفة فيحصل عباس عل  66% )مقارنة م  62ثالثة أشهر( وهنية 

عباس  فإن املنافسة بني الرئيس عباس عن فتح ومصطف  الربغوثي عن حركة املبادرة، لو كاننأما  (.% قبل ثالثة أشهر43% )مقارنة م  45عل  
ل عل  لو كانن املنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل هنية، فإن عباس حيصو  %.43% ومصطف  الربغوثي عل  48حيصل عل  

 %.39% وهنية عل  55أما لو كانن املنافسة بني الربغوثي وهنية فقط فإن الربغوثي حيصل عل   .%37% وهنية عل  38% والربغوثي عل  22
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بعة % سيشاركون فيها، ومن بني هةالء  صل قائمة التغيري واإلصالح التا61لو جرت انتخاابت برملانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن 
% أهنا مل تقرر بعد ملن ستصوت. 25%، وتقول نسبة من 9%، و صل كافة القوائم األخرى جمتمعة عل  36%، وفتح عل  31 ركة محاس عل  

% قبل ثالثة 36% )مقارنة م  32تبلغ نسبة التصوين  ماس يف قطاع غزة  .%36% ولفتح 30قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة التصوين  ماس 
% قبل ثالثة 26% )مقارنة م  30اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصوين  ماس  .% قبل ثالثة أشهر(30% )مقارنة م  32أشهر( ولفتح 
  % قبل ثالثة أشهر(.41% )مقارنة م  38أشهر( ولفتح 

 
 :3G، وأوضاع الدميقراطية، والتنصت على املكاملات، وخدمة األوضاع الداخلية( 2

 %.23اع الدميقرارية يف فلسطني ال يتجاوز التقييم اإلجيايب ألوض •
 % يصفون األوضاع يف الضفة الغربية أبهنا جيدة.20و% فقط يقولون أن األوضاع العامة يف قطاع غزة جيدة 5 •
 % يف الضفة الغربية.53و% يف قطاع غزة 54اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية تبلغ  •
 % يف الضفة الغربية.19غزه مقابل % يف قطاع 45لكن نسبة الرغبة يف اهلجرة تبلغ  •
 أغلبية تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحن عبء عل  الشعب الفلسطيين •
% تعتقد أن هذا التنصن جيري ألغراض غري 62% يعتقدون أن أجهزة األمن الفلسطينية تتنصن عل  مكاملات املوارنني ونسبة من 62 •

 مشروعة.

لضفة والقطاع تعتقد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية بدون % فقط من كافة فلسطينيي ا33نسبة من 
اجلمهور عن تقييمه ألوضاع الدميقرارية يف فلسطني وبعض البلدان األخرى. عند سةال % تعتقد أهنم ال يستطيعون ذلك. 63ونسبة من  خوف

% فقط أن أوضاع الدميقرارية جيدة أو جيدة 10وقالن نسبة من  ،يف فلسطني جيدة أو جيدة جداً % أن أوضاع الدميقرارية 23قالن نسبة من 
% أهنا جيدة أو جيدة 57جيدة أو جيدة جداً يف تركيا، وقالن نسبة من  أوضاع الدميقرارية % أن64جداً يف مصر. يف املقابل قالن نسبة من 

 أو جيدة جداً يف فرنسا.% أهنا جيدة 55جداً يف إسرائيل، وقالن نسبة من 

يف سةال مفتوح ، ويف %20% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 5تبلغ  قطاع غزةنسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع 
أن إسرائيل هي املسةولة وقالن ( 39%قالن النسبة األكرب )  سألنا اجلمهور عن رأيه يف من هو الطرف املسةول عن سوء األوضاع يف قطاع غزه

% أن 18% أن املسةولية تق  عل  عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس أو حكومة الوفاق أو حركة فتح فيما قالن نسبة من 25نسبة من 
 الضفة الغربية % يف43املسةول عن ذلك هو محاس. ختتلف إجاابت الضفة الغربية عن إجاابت قطاع غزة بشكل كبري، حيث تقول نسبة من 

% يف قطاع غزة أن السلطة والرئيس عباس 43% يف الضفة الغربية مقابل 16% يف قطاع غزة أن إسرائيل هي املسةولة، وتقول نسبة من 30مقابل 
% 18وغربية % يف الضفة ال19شبه متطابقة بشأن مسةولية محاس:  يف الضفة والقطاع وحكومة الوفاق وفتح هي املسةولة. لكن إجاابت الطرفني

% عل  التوايل( مقارنة 27و %30كذلك تزداد نسبة االعتقاد أبن السلطة وأررافها املختلفة هي املسةولة يف املخيمات واملدن )   يف قطاع غزة.
ملية السالم % عل  التوايل(، بني معارضي ع23و %19( مقارنة مبتوسطي التدين وغري املتدينني )%33(، بني املتدينني )%18ابلقرى والبلدات )

(، بني %7% عل  التوايل( مقارنة مبةيدي فتح )34و %51(، بني مةيدي محاس والقوى الثالثة )%18%( مقارنة مبةيدي عملية السالم )41)
لكل منهما( مقارنة مبحافظات جنني ورولكرم وأرحيا  %50(، يف حمافظيت خانيونس ورفح )%18( مقارنة ابألعل  دخالً )%36األقل دخالً )

 (.%21( مقارنة ابألميني )%29عل  التوايل(. وبني محلة شهادة البكالوريوس ) %8و %8% و4)
%. قبل ثالثة أشهر بلغن 53نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ . %54نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ 

% وبني سكان 45نسبة الرغبة يف اهلجرة بني سكان قطاع غزه تبلغ لكن   %.45غربية % ويف الضفة ال53نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة 
 %.22الضفة ويف  %41قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة الرغبة يف اهلجرة يف قطاع غزة  .%19الضفة 

سطينية قد أصبحن عبء عل  ( أن السلطة الفل52%األغلبية )ترى و  .%78نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مةسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 
 .يقولون أهنا إجناز للشعب الفلسطيين 41%الشعب الفلسطيين، لكن 

 املوارنني واملسةولني: التنصت على مكاملاتسألنا اجلمهور عن التقارير اليت تشري إ  

فلسطينية عن قيام بعض األجهزة أهنا ال تصدق التقارير اليت نشرهتا وسائل اإلعالم ال 29%أهنا تصدق ونسبة من   %62 تقول نسبة من ✓
 .األمنية الفلسطينية ابلتنصن عل  مكاملات بعض املسةولني واملوارنني

أنه قد جرى  %26تقول نسبة من  فيما أهنا ال تعتقد أن هذا التنصن قد جرى ألغراض مشروعة حسب القانون  62%وتقول نسبة من  ✓
 .ألغراض مشروعة حسب القانون
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 25%املستفيد األول من قيام أجهزة فلسطينية ابلتنصن عل  االتصاالت هو االحتالل، فيما تقول نسبة من أن  56%تقول أغلبية من  ✓
تزداد نسبة   .أن املستفيد األول هو املوارن الفلسطيين وأمنه 12%وتقول نسبة من  ،أن املستفيد األول هو النظام والقيادة الفلسطينية

مقارنة بغري ( %57)بني املتدينني %( 51)مقارنة بقطاع غزة (  58%)ول يف الضفة الغربية االعتقاد أبن االحتالل هو املستفيد األ
مقارنة ابلذين ( %60)، بني األصغر سناً (%54)مقارنة مبةيدي عملية السالم ( %61)، بني معارضي عملية السالم (%49)املتدينني 

( %46)مقارنة مبةيدي فتح ( عل  التوايل %58و %60)لثة ومحاس بني مةيدي القوى الثا( %52)سنة  49و 40ترتاوح أعمارهم بني 
، وبني العاملني يف القطاع اخلاص (%49)مقارنة ابلعمال ( عل  التوايل %59و %66و% 81)بني املزارعني واملتقاعدين والطالب 

 (. %54)لبكالوريوس مقارنة حبملة شهادة ا( %60)، وبني األميني (%43)مقارنة ابلعاملني يف القطاع العام ( 55%)

إليه بشكوى  موارن فلسطيين  تعتقد أن القضاء الفلسطيين غري قادر عل  إيقاف هذا التنصن لو تقدم 53%كذلك، فإن أغلبية من  ✓
أن القضاء الفلسطيين قادر فقط  37%وتقول نسبة من . ، حىت لو جاءت هذه الشكوى من رئيس سابق ألحد األجهزة األمنيةإليقافه
 .هذا التنصن يقافإعل  

هي األعل  حيث اجلزيرة سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل الشهرين املاضيني. تشري النتائج إ  أن نسبة مشاهدة قناة 
العربية فضائية مث  (12%لكل منهما(، مث فضائية األقص  ) 13%فضائية فلسطني وفلسطني اليوم ) مث  ،(15%)معاً %، تتبعها فضائية 19تبلغ 

  لكل منها(. %5وامليادين والقدس )

أن األسعار ( %57) اليت انطلقن مةخراً يف الضفة الغربية. قالن األغلبية من سكان الضفة الغربية  3Gخدمة الـ سألنا اجلمهور عن رأيه يف أسعار 
% أهنا 30% أهنا معقولة أو متوسطة،  وقالن نسبة من 11% فقط أهنا منخفضة،وقالن نسبة من 3مرتفعة أو مرتفعة جداً، فيما قالن نسبة من 

 التعرف أو ال رأي هلا. 
 :التربع للفقراءسألنا اجلمهور عن كذلك 

( أن 23%يقول ثلثا اجلمهور أن الداف  وراء تربع الناس أبمواهلم للفقراء واملشاري  اخلريية هو كسب رضا هللا فيما تقول نسبة تقل عن الرب  )
 ب رضا الناس.الداف  هو كس

تقول الغالبية ويف سةال مفتوح % أهنا ال تفعل ذلك. 23تقول نسبة تبلغ ثالثة أرابع اجلمهور أهنا تتربع من ماهلا للفقراء فيما تقول نسبة من 
مثل )اعية % أن الدواف  إنسانية أو اجتم20فيما تقول نسبة من  (مثل كسب رضا هللا)دينية،  دوافعها( أن 80%العظم  من املتربعني )

 .(التخفيف عن الناس ومساعدهتم

 
 ( املصاحلة وحكومة الوفاق:3

 % 30% إ  50% فقط راضية عن أداء حكومة الوفاق والتفاؤل بنجاح املصا ة يهبط من 26نسبة من  •
 ماس% فقط  ملها  15% حيملون السلطة والرئيس وحكومة الوفاق املسةولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق ونسبة من 45 •
 % من سكان الضفة يةيدون اتصاالت محاس م  حممد دحالن لتشكيل إدارة مشرتكة لقطاع غزة26% من سكان القطاع مقابل 60 •
 % يلقون ابملسةولية عن انفجار غزةه عل  االحتالل وثالثة أرابع اجلمهور يعتقدون أن اهلدف من ورائه إفشال املصا ة45 •

قبل ثالثة   راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استالمها ملقرات الوزارات واملعابر يف قطاع غزة.% غري65% راضية ونسبة من 26نسبة من 
% غري 64وبنجاح املصا ة هذه املرة متفائلون % قبل ثالثة أشهر 50مقارنة بت  فقط، %30كذلك، فإن   %.38أشهر بلغن نسبة الرضا 

 .متفائلني

مل حكومة الوفاق يف قطاع غزة هو السلطة والرئيس عباس أو رئيس حكومة الوفاق. يف % تعتقد أن املسةول عن تعطيل ع45من نسبة 
% أن حكومة الوفاق 13أن حركة محاس هي املسةولة عن تعطيل عمل حكومة الوفاق. وتقول نسبة من  فقط %15املقابل، تقول نسبة من 

من املالحظ أن إجاابت سكان الضفة ختتلف  .ف من هو املسةول% أهنا ال تعر 27، فيما تقول نسبة من تقوم بعملها بدون تعطيل من أحد
% من سكان 69( السلطة والرئيس ورئيس الوزراء فإن 32%كثرياً عن إجاابت سكان القطاع: بينما يلوم أقل من ثلث سكان الضفة )

% من سكان القطاع يلومون 21فإن % من سكان الضفة حركة محاس، 12القطاع يلقون ابللوم عليهم. يف املقابل، بينما تلوم نسبة من 
سألنا اجلمهور كذلك عن رأيه يف قول حكومة الوفاق أن حركة محاس متنعها من السيطرة عل  ا كم يف قطاع غزة وخاصة يف  هذه ا ركة.

% 32اع. قالن نسبة من بواجبها وال تزال تفرض العقوابت عل  القط ماألمور املالية واألمنية وعن قول حركة محاس أن حكومة الوفاق ال تقو 
% أن ادعاء حركة محاس هو 23يف املقابل، قالن نسبة من  .صحيحني% أن االدعائني 14أن االدعائني غري صحيحني فيما قالن نسبة من 

يف قطاع  60% )%37تقول نسبة من يف هذا السياق  % فقط أن ادعاء حكومة الوفاق هو الصحيح.14الصحيح فيما قالن نسبة من 
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% يف الضفة الغربية( أهنا تةيد االتصاالت اليت جتري بني محاس وحممد دحالن لالتفاق عل  إدارة مشرتكة للقطاع، وقالن نسبة من 26وغزة 
  % يف الضفة الغربية ( أهنا تعارض ذلك.50ويف قطاع غزة  %36 )45%

 الذي استهدف موكب رئيس الوزراء: تفجري قطاع غزهسألنا اجلمهور عن 

قالن . ح سألنا اجلمهور عن تقديره للجهة اليت قد تكون وراء التفجري الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزةسةال مفتو يف   ✓
أهنا السلطة أو أحد ( 14%)أهنا حركة محاس وقالن نسبة متطابقة  %14أهنا االحتالل، فيما قالن نسبة من ( %45)النسبة األكرب 

أن  %3وقالن نسبة من  ،أن حممد دحالن يقف وراء التفحري %1أهنا حركة فتح، وقالن نسبة من  %2 نسبة من أجهزهتا، فيما قالن
 .جمموعات متطرفة تقف وراءه

تعتقد أن هدف التفجري الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزة هو إفشال املصا ة فيما   %(74)ثالثة أرابع اجلمهور تقريباً  ✓
جتاه قطاع  أن اهلدف قد كان االحتجاج عل  سياسات ا كومة( يف الضفة الغربية %14ويف قطاع غزة  23%) 17%تقول نسبة من 

 .غزة

 عملية السالم:) 4
 % يقولون أن هذا ا ل مل يعد عملياً بسبب االستيطان57و% ضد حل الدولتني 50و% م  48 •
 % يةيدون حل الدولة الواحدة28 •
 ة% يةيدون العودة النتفاضة مسلح48 •
 % يقولون أن تراج  املشاركة يف املقاومة الشعبية السلمية يعود لعدم ثقة املوارنني ابلقيادة والفصائل39 •
 أغلبية تةيد قرارات اجمللس املركزي لكن حوايل الثلثني يقولون أن الرئيس عباس لن يطبق هذه القرارات •
 النتخاب والرتشح أو ابالنتخاب فقطأغلبية تةيد مشاركة سكان القدس الشرقية يف انتخاابت البلدية اب •
 % 9التفاؤل ابلتوصل لسالم م  إسرئيل خالل عشر سنوات أو خالل مائة عام ال يزيد عن  •

أن أغلبية الفلسطينيني  %46% أهنا تعارض هذا ا ل. كما تقول نسبة من 50% أهنا تةيد حل الدولتني وتقول نسبة من 48تقول نسبة من 
تقول نسبة فيما % أن أغلبية اإلسرائيليني تعارض حل الدولتني 50تقول نسبة من و  % أن األغلبية تعارضه.47ة من تةيد هذا ا ل وتقول نسب

% أن حل الدولتني مل يعد حاًل عملياً بسبب التوس  االستيطاين 57كذلك، تقول نسبة من   % أن أغلبية اإلسرائيليني تةيد هذا ا ل.41من 
% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية 73نسبة من  كما أن  يزال حالً ممكناً ألنه ميكن إخالء املستورنات. % فقط أنه ال40وتقول نسبة من 

% أن الفرصة لذلك متوسطة أو 25مستقلة إ  جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمس املقبلة ضئيلة أو ضئيلة جداً فيما تقول نسبة من 
قول أهنا تةيد حل الدولة الواحدة اليت يكون فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون موارنون متساوين يف % فقط ت28م  ذلك، فإن نسبة من  عالية.

 % أهنا تعارض ذلك.69ا قوق، وتقول نسبة من 

( %35) تقول النسبة األكرب وأعطيناهم خيارات ثالث:  سألنا اجلمهور عن الطريق األكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية إ  جانب دولة إسرائيل.
قبل ثالثة أشهر قالن نسبة من  % أهنا املقاومة الشعبية السلمية.25% أهنا املفاوضات وتقول نسبة من 31أهنا العمل املسلح وتقول نسبة من 

لكن عند سةال اجلمهور عن كل خيار  % أن املفاوضات هي األكثر جناعة.27% أن العمل املسلح هو األكثر جناعة وقالن نسبة من 44
( أهنا تةيد االنضمام للمزيد من املنظمات الدولية، وتقول %74ده، كانن النتائج خمتلفة:  تقول نسبة من حوايل ثالثة أرابع اجلمهور )عل  ح

% أهنا تةيد العودة لالنتفاضة املسلحة واملواجهات وتقول نسبة من 48% أهنا تةيد املقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 63نسبة من 
(، يف %39( مقارنة ابلضفة الغربية )%67ترتف  نسبة أتييد العودة النتفاضة مسلحة يف قطاع غزة )ا تةيد حل السلطة الفلسطينية. % أهن49

( مبتوسطي التدين وغري املتدينني  %55(، بني املتدينني )%34% عل  التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )49و %51املدن واملخيمات )
( مقارنة ابلنساء %52(، بني الرجال )%34( مقارنة مبةيدي عملية السالم )%74بني معارضي عملية السالم )% لكل منهما(، 43)
(، بني مةيدي حركة %48سنة فأكثر ) 50( مقارنة ابلذين تبلغ أعمارهم %58سنة ) 22-18%(، بني التأييد ترتاوح أعمارهم بني 45)

% 43( مقارنة برابت البيوت والعمال )%70% عل  التوايل(، بني الطالب )42و %36)( مقارنة مبةييد فتح والقوى الثالثة %74محاس )
 % عل  التوايل(.48و %35( مقارنة حبملة شهادة االبتدائي واألميني )%54% عل  التوايل(، وبني محلة شهادة البكالوريس )45و

قاومة السلمية، وخاصة يف تلك االحتجاجات عل  االعرتاف سألنا اجلمهور عن رأيه يف أسباب تراج  الزخم يف املشاركة الشعبية يف امل
( أن ذلك يعود لضعف ثقة املوارنني ابلقيادة والفصائل، وتقول نسبة من %39األمريكي ابلقدس عاصمة إلسرائيل: وتقول النسبة األكرب )

أن املسةولية عن مواجهة إسرائيل والوالايت  % أن الناس يعتقدون25% أن السبب هو أن املقاومة الشعبية غري فعالة، وتقول نسبة من 27
% أهنا مسعن أو قرأت عن عهد التميمي اليت حياكمها االحتالل بتهمة صف  92تقول نسبة من املتحدة تق  عل  عاتق السلطة الفلسطينية. 

أهنا ترغب أن تكون عهد التميمي % ممن مس  أو قرأ عنها 64أهنا مل تسم  عنها. وتقول نسبة من  %8جندي إسرائيلي فيما تقول نسبة من 
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(، يف %56( مقارنة ابلضفة الغربية )%80تزداد نسبة الذين يرغبون يف أن تكون التميمي قدوة هلم يف قطاع غزة )قدوة هلا أو ألقارهبا.  
% عل  التوايل( 62و 68%(، بني املتدينني ومتوسطي التدين )%56% عل  التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )65و %68املخيمات واملدن )

% 71(، بني مةيدي فتح ومحاس )%60( مقارنة مبةيدي عملية السالم )%72(، بني معارضي عملية السالم )%54مقارنة بغري املتدينني )
  (.%58( مقارنة بغري الالجئني )%71(، بني الالجئني )%48لكل منهما( مقارنة مبةيدي القوى الثالثة )

إسرائيل بعيد املدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وررد السكان الفلسطينيني فيما تقول نسبة من % أن هدف 60نسبة من تقول 
% أن هدف 16% أن هدف إسرائيل هو ضم األراضي الفلسطينية احملتلة وحرمان سكاهنا من حقوقهم. يف املقابل، تقول نسبة من 23

% أهنا قلقة أن تتعرض 77كذلك، تقول نسبة من   .1967جلزئي من األراضي احملتلة عام االنسحاب الكامل أو ا ضمان أمنها مث إسرائيل هو
 % أهنا غري قلقة.22يف حياهتا اليومية لألذى عل  أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم، وتقول نسبة من 

مةخراً مثل الغاء االعرتاف إبسرائيل ووقف العمل  اختذها لتحرير الفلسطينية اليتمة اظ% أهنا تةيد قرارات اجمللس املركزي ملن52تقول أغلبية من 
% أهنا ال تتفق م  هذه القرارات. لكن 24% أهنا تتفق م  بعضها فقط، وتقول نسبة من 18ابتفاق أوسلو وغريها، فيما تقول نسبة من 

تزداد  % فقط أنه سيقوم بتطبيقها.24القرارات فيما تقول نسبة من  هذه أو ينفذ ( يقولون أن الرئيس عباس لن يطبق65%حوايل الثلثني )
( %66(، يف املدن )%62( مقارنة ابلضفة الغربية )%70نسبة الذين يعتقدون أن الرئيس عباس لن يقوم بتنفيذ هذه القرارات يف قطاع غزة )

(، بني معارضي عملية السالم %47ارنة بغري املتدينني )( مق%66% عل  التوايل(، بني املتدينني )62و %60مقارنة ابملخيمات والقرى )
% 80(، بني مةيدي محاس والقوى الثالثة )%62( مقارنة ابلنساء )%67(، بني الرجال )%54%( مقارنة مبةيدي عملية السالم )82)
  (.%59املني يف القطاع العام )( مقارنة ابلع%70(، وبني العاملني يف القطاع اخلاص )%43% عل   التوايل( مقارنة مبةيدي فتح )65و

% فقط أن فلسطني 24% أن العامل العريب مشغول هبمومه وصراعاته وأن فلسطني ليسن قضيته األو  فيما تقول نسبة من 74تقول نسبة من 
تمرار االحتالل % تعتقد أن هنالك اليوم  الف عريب سين م  إسرائيل ضد إيران حىت م  اس70بل إن نسبة من  هي قضية العرب األو .

من كافة املشاركني  %46تقول نسبة من  م  إسرائيل حىت تنهي االحتالل.  ا% فقط أن العرب لن يتحالفو 20اإلسرائيلي فيما تقول نسبة من 
% أهنا 15أهنا تةيد مشاركة سكان القدس الشرقية ابلرتشح والتصوين يف االنتخاابت القادمة لبلدية القدس، وتقول نسبة من  يف االستطالع

% أهنا ضد املشاركة ابلرتشح والتصوين. تنخفض نسبة أتييد املشاركة سواء ابلرتشح أو 29فقط فيما تقول نسبة من  نتةيد املشاركة ابلتصوي
(. لكن نسبة كبرية تبلغ 30%% بني سكان مدينة القدس الشرقية لكن نسبة معارضة ذلك تبق  كما بني كافة اجلمهور )42التصوين إ  

 مل تفصح عن رأيها مما قد يعين وجود ختوفات لديها من القول أبهنا تةيد هذه املشاركة.% 28

 : وخالل مائة سنة عشر سنواتسألنا اجلمهور عن تصوراته لألوضاع يف بالدان خالل 
( 34%)قالن نسبة اآلن بدون تغيري كبري، و  مهااالحتالل واالستيطان كما سيبق   أنه بعد عشر سنوات من اآلن 25%نسبة من  تقول ✓

املقابل قالن نسبة من يف . أن االستيطان سيزداد وسيكون هناك كيان سياسي واحد فيه نظام فصل عنصري ومتييز ضد الفلسطينيني
أنه سيكون هناك سالم بني  9%أنه ستحدث خالل هذه الفرتة حرب أو انتفاضة مسلحة تنهي االحتالل، وقالن نسبة من  %24

 . وسيكون هناك دولة فلسطينيةإسرائيل والفلسطينيني

 30%فقط تعتقد أن االحتالل واالستيطان سيبقيان بدون تغيري كبري، وتقول نسبة من  12%من اآلن، فإن نسبة من  مائة عامأما بعد  ✓
سلحة تعتقد أن حرابً او انتفاضة م 29%يف املقابل، فإن نسبة ن . أن االستيطان سيزداد توسعاً وسيكون هناك نظام فصل عنصري
 .فقط 9%، أي بدون تغيريستنهي االحتالل، وتبق  نسبة االعتقاد أبنه سيكون هناك سالم 

 
 : صفقة القرناألمريكية و -العالقات الفلسطينية( 5

 % ترفض "صفقة القرن" بغض النظر عن حمتواها 51ثلثان يعارضون العودة لالتصال ابإلدارة األمريكية وأغلبية من  •
 ريكي منحازاً إلسرائيل% يرون الراعي األم88 •
 % يرفضون فكرة وجود عاصمة لفلسطني يف أبو ديس94 •
 % يرفضون فكرة توسي  حدود قطاع غزة ابجتاه سيناء86 •
 % يرفضون أن يعيش يف الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كموارنني أو مقيمني63 •

 
رة األمريكية بعد توقف هذه االتصاالت يف أعقاب اعرتاف اإلدارة % أهنا تعارض عودة الطرف الفلسطيين لالتصال ابإلدا65تقول نسبة من 

% أنه لو 68كذلك تقول نسبة من   % تقول أهنا تةيد عودة االتصاالت بني الطرفني.21األمريكية ابلقدس عاصمة إلسرائيل. لكن نسبة من 
القبول بذلك فيما تقول نسبة عدم يل فإن عل  هذه القيادة رلبن الوالايت املتحدة من القيادة الفلسطينية اليوم العودة للمفاوضات م  إسرائ
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% 88لو عادت املفاوضات برعاية الوالايت املتحدة فإن الراعي األمريكي سيكون منحازاً إلسرائيل يف نظر  ذلك.ب القبولأن عليها  %27من 
 منحازاً للطرف الفلسطيين. % أنه سيكون 2% أنه سيكون نزيهاً وتقول نسبة من 7من اجلمهور، فيما تقول نسبة من 

رفضها  ةالفلسطيني القيادة% أنه لو عرضن الوالايت املتحدة خطتها للسالم أو ما يعرف بصفقة القرن فإن عل  51تقول أغلبية ضئيلة من 
شة حمتواها، وتقول بعد مناق فقط قبوهلا أو رفضها ا% أنه عليه29فيما تقول نسبة من  اً كون سيئيبغض النظر عن مضموهنا ألنه ابلتأكيد س

( %53تزداد نسبة القائلني برفض اخلطة بغض النظر عن مضموهنا يف املدن ) القبول بصفقة القرن. ةالفلسطيني القيادة% أن عل  11نسبة من 
 معارضي % عل  التوايل(، بني49و %36( مقارنة بغري املتدينني ومتوسطي التدين )%55(، بني املتدينني )%41مقارنة ابلقرى والبلدات )

( %62(، بني مةيدي محاس )%48( مقارنة ابلنساء )%55(، بني الرجال )%46( مقارنة مبةيدي عملية السالم )%62عملية السالم )
( مقارنة ابلعاملني يف القطاع %52% عل  التوايل(، بني العاملني يف القطاع اخلاص )47و %44مقارنة مبةيدي القوى الثالثة ومةيدي فتح )

 (. %49% مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس )58(، وبني األميني )%41العام )
% أن اإلدارة األمريكية أوقفن دعمها لوكالة الغوث )األونروا( ألهنا تريد إغالق ملف الالجئني وإلغاء حقهم يف العودة فيما 52تقول نسبة من 
% 49م  اإلدارة األمريكية حول صفقة القرن. تقول نسبة من  % أن هدفها الضغط عل  الرئيس عباس للعودة للمفاوضات43تقول نسبة من 

% تعتقد أن وقف 45أن وقف الدعم األمريكي لوكالة الغوث لن يةدي إلضعاف املوقف الفلسطيين يف املطالبة حبقوق الالجئني لكن نسبة من 
 الدعم سيضعف فعالً املوقف الفلسطيين. 

 :بنود صفقة القرنسريبات اليت وردت يف الصحافة حول يه يف بعض األفكار والتألنا اجلمهور عن ر أس

 .أهنا تةيد أن تكون أبو ديس هي عاصمة الدولة الفلسطينية  %4 أهنا تعارض وتقول نسبة من 94%تقول نسبة من  ✓

 ألجزاء أهنا تةيد توسي  مساحة قطاع غزة يف سيناء مقابل ضم إسرائيل 10%أهنا تعارض وتقول نسبة من  86%كذلك تقول نسبة من  ✓
 .من الضفة الغربية

أن يعيش يف الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كمواطنني أو مقيمني حيرتمون القانون  %31وتؤيد نسبة من  63%تعارض نسبة من  ✓
( مقارنة %32)ترتفع نسبة أتييد هذه الفكرة يف الضفة الغربية الفلسطيين ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا الفلسطينيون. 

( مقارنة %46% على التوايل(، بني غري املتدينني )33و %29% مقارنة ابملدن والقرى )39(، يف املخيمات )%28بقطاع غزة )
( مقارنة ابلنساء %36(، بني الرجال )%21( مقارنة مبعارضي عملية السالم )%37(، بني مؤيدي عملية السالم )%26ابملتدينني )

% على التوايل(، وبني العاملني يف القطاع 17و %16( مقارنة مبؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي محاس )%44ح )(، بني مؤيدي فت26%)
 (.%32( مقارنة ابلعاملني يف القطاع اخلاص )%38العام )

 
 ( الغاايت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه: 6

% يقولون ا صول عل  30ين ينبغي أن تكون إهناء االحتالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة و% يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطي45 •
 حق العودة

% يقولون أهنا تفشي البطالة 25% يقولون أن املشكلة األساسية اليت تواجه اجملتم  الفلسطيين اليوم هي استمرار االحتالل واالستيطان و28 •
 والفقر

وإقامة دولة  1967عليا األو  للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون  قيق انسحاب إسرائيلي  دود عام % تعتقد أن الغاية ال45نسبة من 
% يقولون أن الغاية األو  جيب أن تكون ا صول عل  حق العودة 30يف املقابل فإن . فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

أن الغاية األو  ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل  %15كذلك تقول نسبة من .1948جوا منها يف عام لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خر 
% أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراري حيرتم حرايت 10وجمتم  متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 

 .وحقوق اإلنسان الفلسطيين

% 25% من اجلمهور، وتقول نسبة من 28استمرار االحتالل واالستيطان يف نظر  تواجه اجملتم  الفلسطيين اليوم هي املشكلة األساسية اليت
% أهنا تفشي الفساد يف 20وتقول نسبة من  % أهنا استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابره22 نوتقول نسبة م ،أهنا تفشي البطالة والفقر

 % غياب الوحدة الورنية.4 املةسسات العامة، وتقول نسبة من
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 (67) نتائج استطالع الرأي العام رقم
  2018( مارس) آذار 17 -14

 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
Q00 من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاهدهتا أكثر من احملطات األخرى خالل الشهرين :

 املاضيني؟
 %9.6 %2.7 %5.1 بية(  العر 1
 %29.0 %12.9 %18.5 (  اجلزيرة2
 %7.5 %15.7 %12.8 ( فلسطني اليوم3
 %1.3 %9. %1.0 (  املنار4
 %14.3 %12.6 %13.2 (  فضائية فلسطني5
 %18.9 %8.7 %12.2 (  فضائية االقصى6
 %4.9 %20.2 %14.9 ( فضائية معا7
 %2.9 %5.7 %4.7 ( امليادين8
 %6.0 %4.5 %5.0 ( القدس9

 %4.4 %12.7 %9.9 (  ال اشاهد التلفزيون10
 %4. %2.9 %2.0 (  اخرى11
 %4. %1. %2. (  ال يوجد صحن القط12
 %3. %5. %4. (  ال راي / ال اعرف13

Q1بشكل عام، كيف تصف وضع فلسطني اليوم؟ : 
 %6. %3.5 %2.5 ( جيد جدا1
 %13.7 %19.2 %17.3 (  جيد2
 %19.5 %26.1 %23.8 (  وسط3
 %29.9 %35.1 %33.3 (  سيء4
 %36.3 %15.7 %22.8 (  سيء جدا5
 %0.0 %4. %3. (  ال رأي / ال أعرف6

Q2بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟ : 
 %8. %4. %6. جيد جدا 1
 %4.4 %5.1 %4.8 جيد 2
 %10.8 %9.1 %9.7 وسط 3
 %33.8 %35.0 %34.6 سيء 4
 %50.2 %46.6 %47.8 سيء جدا 5
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 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 %0.0 %3.9 %2.5 ال رأي / ال أعرف 6

Q3بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟ : 
 %3.4 %2.2 %2.6 جيد جدا 1
 %14.0 %19.7 %17.8 جيد 2
 %24.7 %30.0 %28.2 وسط 3
 %30.8 %30.6 %30.7 سيء 4
 %26.4 %16.9 %20.2 سيء جدا 5
 %7. %5. %6. ال رأي / ال أعرف 6

Q4............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك: 
 %55.7 %39.1 %44.8 متدين 1
 %39.2 %55.6 %50.0 متوسط التدين 2
 %5.1 %5.0 %5.0 غري متدين 3
 %0.0 %3. %2. ال راي / ال اعرف 4

Q5........... بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك : 
 %32.6 %57.2 %48.7 لعملية السالم مؤيد 1
 %41.5 %18.6 %26.5 معارض لعملية السالم 2
 %25.9 %21.5 %23.0 بني التأييد واملعارضة 3
 %0.0 %2.7 %1.8 ال راي ال اعرف 4

Q6هل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟: 
 %77.5 %78.0 %77.9 (  نعم1
 %20.2 %9.9 %13.5 (  ال2
 %2.3 %12.0 %8.7 (  ال رأي / ال أعرف3

Q7برأيك، هل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟ : 
 %38.1 %29.7 %32.6 (  نعم1
 %57.5 %65.8 %62.9 (  ال2
 %4.4 %4.5 %4.5 (  ال رأي / ال أعرف3

Q8-1 نسان يف البلدان التالية فإن تراها: السلطة الفلسطينيةلو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإل 
 %4.4 %3.4 %3.7 ( جيدة جدا  1
 %17.3 %20.5 %19.4 (  جيدة2
 %24.7 %26.5 %25.9 ( ليست جيدة وليست سيئة3
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 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 %29.1 %28.8 %28.9 ( سيئة4
 %24.3 %18.8 %20.7 ( سيئة جدا  5
 %2. %2.0 %1.4 ( الراي/ال اعرف6

Q8-2 فرنسا 
 %22.7 %21.8 %22.1 ( جيدة جدا  1
 %37.9 %30.8 %33.2 (  جيدة2
 %19.6 %8.8 %12.5 ( ليست جيدة وليست سيئة3
 %9.8 %4.7 %6.4 ( سيئة4
 %6.2 %9. %2.7 ( سيئة جدا  5
 %3.8 %33.0 %23.0 ( الراي/ال اعرف6

Q8-3 إسرائيل 
 %18.2 %25.7 %23.1 ( جيدة جدا  1
 %29.5 %36.0 %33.7 (  جيدة2
 %16.2 %8.7 %11.3 ( ليست جيدة وليست سيئة3
 %13.2 %10.3 %11.3 ( سيئة4
 %20.9 %7.4 %12.1 ( سيئة جدا  5
 %2.0 %11.9 %8.5 ( الراي/ال اعرف6

Q8-4 مصر 
 %2.7 %1.4 %1.8 ( جيدة جدا  1
 %16.0 %4.4 %8.4 (  جيدة2
 %25.1 %11.6 %16.3 ( ليست جيدة وليست سيئة3
 %27.3 %27.6 %27.5 ة( سيئ4
 %27.4 %38.0 %34.3 ( سيئة جدا  5
 %1.5 %17.1 %11.7 ( الراي/ال اعرف6

Q8-5  تركيا 
 %36.2 %23.1 %27.6 ( جيدة جدا  1
 %37.4 %36.3 %36.7 (  جيدة2
 %16.0 %12.5 %13.7 ( ليست جيدة وليست سيئة3
 %4.8 %4.8 %4.8 ( سيئة4
 %2.2 %1.4 %1.7 ( سيئة جدا  5
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 قطاع غزة  الضفة الغربية  اجملموع  
 %3.3 %21.8 %15.5 ( الراي/ال اعرف6

Q8-1هل تشعر هذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟ : 
 %9.0 %2.7 %4.9 ( متوفران بشكل كامل1
 %44.6 %50.4 %48.4 (  متوفران2
 %33.5 %36.4 %35.4 (  غري متوفرين3
 %12.9 %10.2 %11.1 (  غري متوفرين ابملرة4
 %0.0 %3. %2. (  ال راي / ال اعرف5

Q9هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن؟ : 
 %18.5 %5.1 %9.7 (  ابلتأكيد ارغب ابهلجرة1
 %26.7 %13.9 %18.3 (  ارغب ابهلجرة2
 %37.7 %39.9 %39.2 (  ال ارغب ابهلجرة3
 %17.1 %40.5 %32.5 (  ابلتأكيد ال ارغب ابهلجرة4
 %0.0 %6. %4. (  ال راي / ال اعرف5

Q10هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟ : 
 %3.9 %2.8 %3.2 (  راض جدا1
 %16.3 %37.2 %30.0 (  راض2
 %36.9 %34.6 %35.4 (  غري راض3
 %42.3 %20.6 %28.0 ملرة(  غري راض اب4
 %6. %4.8 %3.3 (  ال رأي / ال اعرف5

Q11 لو جرت انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح حممود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل هنيه عن :
 حركة محاس، ملن ستصوت؟

 %35.1 %44.6 %40.8 (  حممود عباس1
 %61.9 %45.1 %51.8 (  امساعيل هنية2
 %2.9 %10.3 %7.4 ال راي / ال اعرف (4

Q12وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية وحممود عباس ملن ستصوت؟ : 
 %28.6 %43.1 %37.5 (  مروان الربغوثي1
 %45.1 %31.6 %36.8 (  امساعيل هنية2
 %25.6 %19.8 %22.1 حممود عباس 3( 3
 %7. %5.5 %3.6 (  ال راي / ال اعرف5

Q13ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة فتح، امساعيل هنية عن محاس، ملن ستصوت؟ : 
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 %49.5 %59.1 %55.4 ( مروان الربغوثي1
 %48.3 %32.9 %38.8 (  امساعيل هنية2
 %2.2 %8.1 %5.8 (  ال راي / ال اعرف4

Q14ادرة وحممود عباس عن حركة فتح، ملن ستصوت؟: ولو كان التنافس بني مصطفى الربغوثي عن حركة املب 
 %54.9 %33.9 %42.5 ( مصطفى الربغوثي 1
 %40.5 %53.4 %48.2 ( حممود عباس 2
 %4.5 %12.7 %9.4 ( ال راي / ال اعرف 4

Q16لو جرت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت : 
 كانون اثين )ي  25التشريعية اليت جرت يف 

( قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية 1 
 وحزب الشعب وفدا  ومستقل

1.0% 1.6% .4% 

( قائمة فلسطني املستقلة " مصطفى الربغوثي 2 
 %4.7 %5.5 %5.2 واملستقلون "

 %2.4 %2. %1.1 ( قائمة الشهيد أبو علي مصطفى3 
 %0.0 %0.0 %0.0 يد أبو العباس( قائمة الشه4 
 %9. %3. %6. ( قائمة احلرية والعدالة االجتماعية5 
 %31.8 %29.5 %30.5 ( قائمة التغيري واالصالح6 
 %0.0 %0.0 %0.0 ( االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد(7 
 %9. %0.0 %4. ( قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض8 

 %5. %3. %4. رية واالستقالل( قائمة احل9
 %7. %4. %5. ( قائمة العدالة الفلسطينية10 
 %32.2 %38.3 %35.7 ( حركة فتح11 
 %25.5 %24.0 %24.6 ( ال أحد مما سبق/ ال رأي / الأعرف / ال أذكر12 
  Q17لغاية الثانية اليت ينبغي للشعب من بني الغاايت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األوىل وماهي ا   الفلسطيين العمل على حتقيقها؟

Q17_1 الغاية األوىل 
وإقامة دولة  67(انسحاب إسرائيلي حلدود عام 1

فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها 
 القدس الشرقية

44.9% 46.1% 42.6% 

( احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم 2
 1948اليت خرجوا منها يف عام لقراهم وبلداهتم 

29.8% 30.2% 29.0% 

( إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرايت 3 
 وحقوق اإلنسان الفلسطيين

10.4% 9.3% 12.4% 

( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم 4 
 اإلسالم كاملة

14.9% 14.4% 15.9% 

Q17_2 الغاية الثانية 
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وإقامة دولة  67 (انسحاب إسرائيلي حلدود عام1

فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها 
 القدس الشرقية

18.9% 19.2% 18.4% 

( احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم 2
 1948لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام 

38.0% 39.3% 35.5% 

( إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرايت 3 
 وحقوق اإلنسان الفلسطيين

19.2% 16.9% 23.7% 
( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم 4 

 اإلسالم كاملة
23.8% 24.5% 22.5% 

Q18  ، اد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل لنا برأيك ما هي واستمرار حصار  قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفسيواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر     للسلطة الفلسطينية؟ املشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى ابألولوية
 %21.8 %30.5 %27.5 ( استمرار االحتالل واالستيطان1 
 %25.3 %25.4 %25.4 ( تفشي البطالة والفقر2 
 %8.8 %7. %3.5 ( غياب الوحدة الوطنية3 
 %31.9 %16.0 %21.5 ( استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره4 
 %8.5 %26.2 %20.1 ( تفشي الفساد يف بعض املؤسسااتلعامة5 
 %2.6 %1.2 %1.7 ( اخرى6 

 %1.0 %0.0 %3. ال أعرف /( ال راي7
Q19 ر على استالمها اآلن وبعد مرور أكثر من حوايل أربع سنوات على تشكيل حكومة الوفاق وبعد مرور عدة أشه

 هل أنت راض أم غري راض عن أدائها؟ملقرات الوزارات واملعابر يف قطاع غزة، 
 %2.4 %2.1 %2.2 (  ابلتأكيد راض1
 %18.1 %26.2 %23.4 ( راض2
 %45.4 %41.0 %42.5 (  غري راض3
 %33.9 %15.8 %22.0 (  ابلتأكيد غري راض4
 %2. %14.9 %9.9 (  ال رأي / ال اعرف5

Q19-1  ما هي توقعاتك ابلنسبة ملستقبل املصاحلة، هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن املصاحلة ستفشل
 وسيعود االنقسام؟

 %5.1 %8. %2.3 (  ابلتأكيد ستنجح املصاحله1
 %30.5 %26.8 %28.1 (  ستنجح املصاحله2
 %43.9 %43.6 %43.7 (  لن تنجح املصاحله3
 %17.6 %21.1 %19.9 نجح املصاحله(  ابلتأكيد لن ت4
 %3.0 %7.6 %6.0 (  ال رأي / ال اعرف5

Q20  يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما جيب فيما يقول البعض اآلخر اهنا تقوم بعملها كما جيب. إذا
 …………؟كنت تعتقد أن حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما جيب، من بنظرك املسؤول عن تعطيل عملها

 %53.6 %21.3 %32.4 ( السلطة والرئيس عباس1
 %20.7 %12.0 %15.0 ( حركة محاس 2
 %15.8 %10.6 %12.4 ( رئيس حكومة الوفاق3
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 %5.0 %17.2 %13.0 (  حكومة الوفاق تقوم بعملها4
 %4.9 %38.9 %27.2 ( ال رأي / ال اعرف 5

Q21  واإلنسانية يف قطاع غزة تزداد سوءا  وأن القطاع على حافة االهنيار. من تقول التقارير الدولية أن األوضاع االقتصادية
   عن سوء األوضاع يف القطاع؟ؤول بنظرك هو الطرف األول املس

 %42.7 %16.5 %25.5 سلطة وفتح ( ال1
 %17.7 %18.6 %18.3 محاس(  2
 %29.7 %43.1 %38.5 االحتالل( 3
 %7.5 %16.7 %13.5 أخرى( 4
 %2.3 %5.1 %4.2 ال أعرف /ال رأي ( 5

Q22  استلمت حكومة الوفاق مقرات الوزارات يف قطاع غزة لكنها تقول أن حركة محاس متنعها من السيطرة على احلكم يف
القطاع وخاصة يف األمور املالية واألمنية. يف املقابل، تقول حركة محاس أن حكومة الوفاق ال تقوم بواجبها يف قطاع 

 ت تفرض العقوابت على القطاع؟  بنظرك أي من االدعائني هو األصح؟ غزة وأهنا ال زال
 %20.2 %10.4 %13.8 (  إدعاء حكومة الوفاق1
 %36.6 %15.8 %23.0 (  إدعاء حركة محاس2
 %23.8 %8.6 %13.9 ( اإلدعاءين صحيحني3
 %16.8 %39.4 %31.7 (  االدعاءين غري صحيحني4
 %2.5 %25.7 %17.8 (  ال رأي / ال اعرف5

Q23  تقول األخبار أن حركة محاس أجرت اتصاالت مع تيار حممد دحالن يف قطاع غزة هبدف االتفاق على صيغة مشرتكة
 إلدارة قطاع غزة. هل أنت مؤيد أم غري مؤيد التفاق بني حركة محاس وتيار دحالن إلدارة القطاع؟ 

 %59.8 %25.5 %37.3 ( مؤيد 1
 %35.8 %50.3 %45.3 (  معارض2
 %4.4 %24.2 %17.4 (  ال رأي / ال اعرف3

Q23-1  يف قطاع غزة يوم الثالاثء املاضي استهدف تفجري موكب رئيس الوزراء رامي احلمد هللا أدى إلصابة عدد من
 احلراس. من تعتقد يقف وراء هذا التفجري؟

 %40.1 %47.1 %44.7 (  االحتالل1
 %24.3 %8.9 %14.2 (  السلطة او احد اهزهتا2
 %2.8 %2.3 %2.4 (  فتح3
 %19.0 %10.6 %13.5 ( محاس4
 %8. %1.2 %1.1 (  دحالن5
 %5. %9. %8. ( مصر6
 %8.2 %2. %2.9 (  جمموعات متطرفة7
 %5. %3.1 %2.2 (  اخرى8

 %3.7 %25.8 %18.2 ال اعرف \( ال راي 99
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Q23-2  التفجري؟ هل كان اهلدف إفشال املصاحلة؟ أم االحتجاج بنظرك، ملاذا مت استهداف رئيس الوزراء الفلسطيين هبذا

 على سياسات احلكومة جتاه قطاع غزة؟
 %72.1 %74.7 %73.8 (  افشال املصاحلة1
 %22.9 %13.5 %16.7 (  االحتجاج على سياسات احلكومة2
 %3.4 %4.5 %4.1 (  أخرى حدد3
 %1.6 %7.3 %5.3 ( ال رأي / ال اعرف4

Q24  لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبه؟لو عاد األمر 
 %46.4 %21.0 %29.7 (  ابلتاكيد االستقاله1
 %34.6 %40.8 %38.7 (  االستقالة2
 %14.1 %27.7 %23.0 (  البقاء يف منصبه3
 %4.0 %4.4 %4.2 (  ابلتاكيد البقاء يف منصبه4
 %9. %6.1 %4.3 (  ال رأي / ال اعرف5

Q25  يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية امساؤهم
 أن يكون الرئيس بعده؟

 %19.0 %34.8 %29.3 ( مروان الربغوثي1
 %24.7 %16.5 %19.3 ( امساعيل هنية 2
 %1.5 %7. %1.0 ( صائب عريقات 3
 %10.1 %5.7 %7.2 (  رامي احلمد هلل4
 %4.5 %3.3 %3.7 (  مصطفى الربغوثي5
 %5.2 %1.2 %2.6 (  خالد مشعل6
 %1.9 %1.6 %1.7 (  سالم فياض7
 %20.4 %1.5 %8.0 (  حممد دحالن8
 %3.2 %3.4 %3.3 اخرى: 9

 %9.5 %31.3 %23.8 ال رأي / ال اعرف 10
Q26  عن قيام بعض أجهزة األمن الفلسطينية ابلتنصت على نشرت بعض وسائل اإلعالم خالل الشهرين املاضيني تقارير

 مكاملات بعض املسؤولني واملواطنني؟ هل تصدق أو ال تصدق هذه التقارير؟
 %54.8 %65.4 %61.7 (  اصدقها1
 %40.1 %22.6 %28.6 (  ال اصدقها2
 %5.1 %12.1 %9.7 (  ال رأي/ ال أعرف3

Q27  قد مت ألغراض مشروعة حسب القانون؟هل تعتقد أن هذا التنصت إن كان قد جرى 
 %35.3 %20.9 %25.8 (  نعم1
 %56.8 %64.0 %61.5 (  ال2
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 %7.9 %15.1 %12.6 ال اعرف\(  ال راي 3

Q28  سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة، من بنظرك املستفيد األول من قيام أجهزة فلسطينية ابلتصنت على
 االتصاالت؟

 %22.4 %6.7 %12.1 منه(  املواطن الفلسطيين وا1
 %24.0 %25.9 %25.3 (  النظام والقيادة الفلسطينية2
 %50.9 %58.2 %55.7 ( االحتالل3
 %2.7 %9.3 %7.0 (  ال رأي / ال اعرف4

Q29  قال رئيس سابق ألحد األجهزة األمنية أنه قد رفع دعوى أمام القضاء ضد التنصت على هاتفه اخلاص. بنظرك، هل
 ء الفلسطيين أيقاف التنصت عندما يكون غري مشروعا  أو خمالفا للقانون؟يستطيع القضا

 %45.5 %33.0 %37.3 ( نعم1
 %45.9 %56.1 %52.6 ( ال2
 %8.6 %11.0 %10.2 ال اعرف\(  ال راي 3

Q30 يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقول اخرون اهنا اجناز
 للشعب الفلسطيين. ما رأيك انت ؟

 %31.3 %46.6 %41.3 ( السلطة اجناز للشعب الفلسطيين1
 %64.6 %45.9 %52.3 (  السلطة عبء على الشعب الفلسطيين2
 %4.1 %7.5 %6.3 ( ال رأي/ ال أعرف3

Q31 ء االعرتاف إبسرائيل ووقف اختذ اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا  جمموعة من القرارات مثل إلغا
العمل ابتفاق أوسلو والذهاب حملكمة اجلناايت وإيقاف التنسيق األمين مع إسرائيل. هل ترى نفسك تتفق أو ال تتفق 

 مع هذه القرارات؟
 %49.4 %53.6 %52.2 (  اتفق1
 %24.8 %24.0 %24.3 (  ال اتفق2
 %24.6 %14.8 %18.2 (  اتفق مع بعضها فقط3
 %1.2 %7.6 %5.4 أي / ال اعرف(  ال ر 4

Q32  طلب اجمللس املركزي من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق هذه القرارات. هل تعتقد أن الرئيس عباس سيقوم
 فعال  بتطبيق هذه القرارات؟

 %24.1 %23.8 %23.9 (  نعم1 
 %69.6 %61.9 %64.5 (  ال2
 %6.3 %14.4 %11.6 (  ال رأي / ال اعرف3

Q33هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟ 
 %7.9 %7.8 %7.8 (  ابلتأكيد اؤيد1
 %43.7 %38.2 %40.1 (  أؤيد2
 %29.0 %37.7 %34.7 (  اعارض3
 %19.1 %12.6 %14.8 (  ابلتأكيد اعارض4
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 %3. %3.8 %2.6 ف( ال رأي / ال اعر 5

Q34 برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم الفلسطينيني حل الدولتني؟ 
 %46.4 %46.0 %46.1 (  االغلبية تؤيده1
 %49.5 %45.7 %47.0 (  األغلبية تعارضه2
 %4.1 %8.3 %6.8 (  ال رأي/ ال أعرف3

Q35 لبية اليهودية يف اسرائيل اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم اليهود اإلسرائيليني حل الدولتني برأيك، ما هو رأي األغ
 هذا؟

 %54.8 %33.2 %40.7 (  االغلبية تؤيده1
 %34.7 %57.9 %49.9 (  األغلبية تعارضه2
 %10.5 %8.9 %9.4 (  ال رأي/ ال أعرف3

Q36 لة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستق
االستيطاين فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكنا  اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التوصل 

 التفاق. ما هو رأيك انت؟
 %54.6 %58.1 %56.9 (  حل الدولتني مل يعد حال عمليا1
 %43.1 %38.7 %40.2 ال يزال ممكنا اليوم(  حل الدولتني 2
 %2.3 %3.2 %2.9 (  ال رأي / ال اعرف3

Q37  ما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ هل هي
 عالية أم متوسطة أم ضئيلة؟

 %40.9 %37.4 %38.6 ( ضئيلة جدا1
 %30.6 %35.8 %34.0 ( ضئيلة 2
 %22.6 %20.2 %21.0 ( متوسطة3
 %5.1 %2.9 %3.6 ( عالية4
 %0.0 %9. %6. (  عالية جدا5
 %8. %2.9 %2.2 (  ال رأي / ال اعرف6

Q38  ابلنظر إىل االعتقادات املتزايدة أبن حل الدولتني مل يعد عمليا  أو واقعيا ، تزداد شعبية فكرة قيام دولة واحدة لشعبني
الفلسطينيون واإلسرائيليون مواطنون يف دولة واحدة ويتمتعون فيها حبقوق متساوية. هل تؤيد أم تعارض  يكون فيها

 حل الدولة الواحدة  هذا؟
 %3.9 %3.9 %3.9 ( ابلتأكيد اؤيد 1
 %25.1 %23.0 %23.7 ( اؤيد 2
 %43.5 %47.6 %46.2 ( اعارض3
 %26.2 %20.4 %22.4 (  ابلتأكيد اعارض4
 %1.4 %5.1 %3.8 أي / ال اعرف( ال ر  5

Q38-1 :بنظرك، ما هي الطريق االكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية اىل جانب دولة اسرائيل؟ هل هي 
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 %27.9 %32.6 %30.9 ( املفاوضات1
 %45.1 %29.8 %35.1 ( العمل املسلح2
 %21.9 %27.3 %25.4 (  املقاومة الشعبية السلمية3
 %5.1 %10.4 %8.6 (  ال راي4

Q39  يرتاجع الزخم يف املشاركة الشعبية يف املقاومة السلمية لالحتالل وخاصة يف االحتجاجات على االعرتاف األمريكي
 ابلقدس عاصمة إلسرائيل. بنظرك ملاذا حيدث هذا الرتاجع؟ 

( ألن املقاومة الشعبية غري فعالة يف التأثري على 1 
 %36.5 %21.2 %26.5 إسرائيل وأمريكا

 %40.9 %37.5 %38.7 ( لضعف ثقة املواطنني ابلقيادة والفصائل2 
( ألن الناس يعتقدون أن املسؤولية عن مواجهة 3

إسرائيل هو مسؤولية السلطة وليس الناس املشغولني 
  ابلبحث عن رزقهم

24.6% 29.9% 14.5% 

 %1.9 %5.8 %4.5 ( ال رأي/ ال أعرف4 
 %6.2 %5.5 %5.7 ( مل حيدث تراجع ) ال تقرأ(5 

Q40 هل مسعت أو قرأت عن أو تعرف من هي عهد التميمي اليت حياكمها االحتالل بتهمة صفع جندي اسرائيلي؟ 
 %88.2 %93.2 %91.5 نعم(  1
 %10.4 %6.2 %7.6 ال ( 2
 %1.4 %6. %9. ال رأي/ ال أعرف (3

Q41  تكون قدوة لك أو ألختك أو ألخيك إن كنت مسعت أو قرأت عن أو تعرف من هي عهد التميمي، هل ترغب أن
 أو البنك أو البنتك؟

 %79.5 %55.9 %63.8 (  نعم1
 %17.1 %38.3 %31.2 (  ال2
 %3.4 %5.7 %4.9 ( ال رأي/ ال أعرف3

Q42 ما هي برأيك أهداف وتطلعات إسرائيل على املدى البعيد؟ 
(  االنسحاب من كامل األراضي العربية احملتلة يف 1

 ضمان أمنهابعد  67عام 
8.9% 5.1% 16.2% 

( االنسحاب من جزء من األراضي العربية احملتلة 2
 بعد ضمان أمنها 67عام 

6.6% 2.7% 14.1% 

( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة وحرمان  3
 سكاهنا من حقوقهم السياسية

22.5% 18.8% 29.5% 

إقامة دولة إسرائيل من هنر األردن إىل البحر ( 4
 رد السكان العرب منها     املتوسط وط

59.5% 70.5% 38.4% 

 %1.7 %2.8 %2.4 ( ال رأي/ ال أعرف 5
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Q43  إىل أي درجة أنت قلق أن تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن

 تتعرض أرضك للمصادرة أو بيتك للهدم؟
 %20.2 %30.4 %26.9 (  شديد القلق1
 %55.2 %48.1 %50.5 (  قلق2
 %18.7 %18.4 %18.5 (  غري قلق3
 %5.7 %2.8 %3.8 (  غري قلق ابملرة4
 %3. %3. %3. ( ال رأي / ال اعرف5

Q44-2  بعد توقف مفاوضات السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني،هل تؤيد أم تعارض اللجوء للبدائل التالية: االنضمام
 لدوليةللمزيد من املنظمات ا

 %28.2 %14.7 %19.4 ( ابلتأكيد اؤيد 1
 %50.1 %57.1 %54.7 (  اؤيد2
 %17.7 %20.8 %19.7 ( اعارض 3
 %4.1 %3.4 %3.6 ( ابلتأكيد اعارض 4
 %0.0 %4.0 %2.6 (  ال رأي / ال اعرف5

Q44-3  التخلي عن حل الدولتني واملطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني 
 %8.0 %2.3 %4.3 ( ابلتأكيد اؤيد 1
 %24.8 %25.6 %25.3 (  اؤيد2
 %43.3 %50.4 %48.0 ( اعارض 3
 %23.0 %18.2 %19.9 ( ابلتأكيد اعارض 4
 %1.0 %3.4 %2.5 (  ال رأي / ال اعرف5

Q44-4  اللجوء ملقاومة شعبية غري عنيفة وغري مسلحة 
 %18.2 %7.1 %10.9 ( ابلتأكيد اؤيد 1
 %45.2 %56.0 %52.3 اؤيد ( 2
 %27.2 %28.2 %27.8 ( اعارض 3
 %8.5 %5.6 %6.6 ( ابلتأكيد اعارض 4
 %1.0 %3.1 %2.4 (  ال رأي / ال اعرف5

Q44-5 العودة لالنتفاضة املسلحة واملواجهات 
 %25.6 %11.4 %16.3 ( ابلتأكيد اؤيد1
 %41.1 %27.2 %32.0 (  اؤيد2
 %24.8 %44.2 %37.5 ( اعارض3
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 %6.7 %11.8 %10.0 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.8 %5.3 %4.1 ( ال رأي / ال اعرف5

Q44-6 حل السلطة الفلسطينية 
 %23.4 %11.0 %15.3 ابلتأكيد اؤيد 1
 %46.3 %24.2 %31.8 اؤيد 2
 %22.7 %45.4 %37.6 اعارض 3
 %6.0 %13.7 %11.0 ابلتأكيد اعارض 4
 %1.5 %5.8 %4.3 ال رأي / ال اعرف 5

Q44-a موخرا  عن إمكانية مشاركة سكان القدس الشرقية الفلسطينيني يف االنتخاابت القادمة قريبا  لبلدية  يتزايد احلديث
القدس ابلرتشح والتصويت. يرى البعض يف هذه املشاركة قبول بضم القدس إلسرائيل فيما يرى البعض اآلخر أن هذه 

لسطينيني القدرة على التأثري على سياسات البلدية. هل انت مع أم ضد هذه املشاركة قادرة على إعطاء السكان الف
 املشاركة؟ 

 %46.7 %45.3 %45.8 ( مع املشاركة ابلرتشح والتصويت 1
 %19.3 %12.9 %15.1 ( مع املشاركة ابلتصويت فقط 2
 %25.9 %31.2 %29.4 ( ضد املشاركة ابلرتشح أو التصويت 3
 %8.0 %10.5 %9.7 ( ال رأي / ال اعرف 4
 Q45 يقول البعض ان العامل العريب مشغول هبمومه وصراعاته الداخلية او بصراعه مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ومل

 يعد يعترب فلسطني قضيته االوىل ويقول اخرون ان فلسطني ال تزال قضية العرب االوىل. ما رايك انت؟
ضيته ( العامل العريب مشغول وفلسطني ليست ق1

 االوىل
74.4% 78.8% 66.0% 

 %32.3 %18.9 %23.5 ( ال تزال فلسطني هي قضية العرب االوىل 2

 %1.7 %2.3 %2.1 ال رأي/ ال اعرف 3
 Q46 يقول البعض ان حكومة نتنياهو احلالية وجدت هلا حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو

الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طاملا هي حتتل أراضي عربية وال تسمح  مشرتك ولكن آخرون يقولون ان
 بقيام دولة فلسطني. ما رأيك أنت؟

( هناك حتالف عريب سىن مع اسرائيل ضد ايران 1
 حىت مع استمرار االحتالل

70.2% 74.7% 61.5% 

لن يتحالف العرب مع إسرائيل حىت تنهي ( 2
    دولة فلسطينية احتالهلا وتسمح بقيام

19.9% 13.0% 33.1% 

 %5.3 %12.3 %9.9 ( ال رأي/ ال اعرف3
Q47  أوقفت القيادة الفلسطينية االتصاالت مع إدارة ترامب بشأن عملية السالم وذلك يف اعقاب اعرتاف هذه اإلدارة

لية للسلطة الفلسطينية. هل ابلقدس عاصمة إلسرائيل. رداَ على ذلك هددت اإلدارة األمريكية بوقف املساعدات املا
 أنت اليوم مع او ضد عودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية؟

 %29.8 %17.0 %21.4 ( مع1
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 %61.2 %67.5 %65.3 (  ضد2
 %1.6 %6.2 %4.6 (  ال رأي/ ال اعرف3
 %7.4 %9.3 %8.7 ( مل يتم وقف االتصاالت )ال تقرأ( 4

 Q48قيادة الفلسطينية اليوم خطتها للسالم أو ما يسمى صفقة القرن، ماذا ينبغي لو عرضت الوالايت املتحدة على ال
بنظرك على هذه القيادة أن تفعل؟ هل ترفضها بغض النظر عن مضموهنا ألنه ابلتأكيد سيكون سيئا ؟ أم هل تقبل هبا 

حمتواها مع فصائل منظمة ألهنا ابلتأكيد ستكون أفضل من استمرار الوضع الراهن؟ أم تقبلها أو ترفضها بعد مناقشة 
 التحرير وحركة محاس والدول العربية مثل مصر والسعودية واألردن؟

 %50.4 %51.4 %51.1 ( ترفضها 1
 %19.6 %7.1 %11.4 ( تقبلها 2
 %27.5 %29.7 %28.9 ( تقبلها او ترفضها بعد مناقشة حمتواها 3
 %2.5 %11.8 %8.6 ( ال رأي/ ال اعرف4

Q49ت املتحدة من القيادة الفلسطينية اليوم العودة للمفاوضات مع إسرائيل، هل ينبغي هلا القبول أم عدم لو طلبت الوالاي
 القبول بذلك؟

 %33.4 %22.9 %26.5 ( القبول 1
 %64.0 %69.9 %67.9 (  عدم القبول2
 %2.6 %7.1 %5.6 ( ال رأي/ ال اعرف 3

Q50ت رعاية الوالايت املتحدة فإن الوالايت املتحدة ستكون راعيا  هل تعتقد أنه لو عادت املفاوضات مع إسرائيل حت
 نزيها  أم ستكون منحازا  ألحد الطرفني؟

 %19.1 %1.3 %7.4 ( نزيها 1
 %74.5 %94.7 %87.7 ( منحازا إلسرائيل 2
 %3.0 %1.5 %2.0 ( منحازا للفلسطينيني 3
 %3.4 %2.5 %2.8 (  ال رأي/ ال اعرف4

Q51 ل التفاق سالم تقوم على أساسه دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل أن يعيش يف الدولة لو تطلب التوص
أو مقيمني حيرتمون القانون الفلسطيين ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات   الفلسطينية يهود إسرائيليني كمواطنني أو

 ارض ذلك؟اليت يتمتع هبا الفلسطينيني املسلمون واملسيحيون، هل ستوافق أم ستع
 %28.4 %31.8 %30.6 ( ساوافق1
 %67.5 %60.0 %62.6 ( ساعارض2
 %4.1 %8.2 %6.8 (  ال رأي/ ال اعرف3

Q52  قررت إدارة ترامب األمريكية وقف الدعم املايل لوكالة غوث الالجئني )األنروا(. بنظرك ملاذا تفعل اإلدارة األمريكية
 ذلك؟ هل تفعله أساسا :

رئيس عباس للعودة للمفاوضات للضغط على ال (1
 %43.3 %43.2 %43.2 مع اإلدارة األمريكية حول ما يعرف بصفقة القرن

( أم هو إلغالق ملف الالجئني من املفاوضات 2
 %53.1 %50.7 %51.5 وإلغاء حقهم يف العودة

 %6. %1.3 %1.0 (  أسباب أخرى:3
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 %3.0 %4.8 %4.2 ( ال رأي/ ال اعرف 4

Q53 ل سيؤدي وقف الدعم األمريكي لوكالة الغوث إلضعاف املوقف الفلسطيين يف املطالبة حبقوق الالجئني؟ابعتقادك، ه 
 %41.0 %47.7 %45.4 (  نعم1
 %52.5 %47.0 %48.9 (  ال2
 %6.5 %5.3 %5.7 ( ال رأي/ ال اعرف3

Q54 مة الدولة الفلسطينية. هل توافق أم تقول التقارير أن صفقة القرن األمريكية تقرتح أن تكون أبو ديس هي مركز عاص
 طني؟تعارض أن تكون أبو ديس هي عاصمة فلس

 %9.1 %1.1 %3.8 ( أوافق 1
 %87.0 %97.7 %94.0 ( اعارض 2
 %3.9 %1.3 %2.2 ( ال رأي/ ال اعرف3

Q55  ة من الضفة كذلك، تقول بعض التقارير أن صفقة القرن األمريكية قد تدعوا إىل قيام إسرائيل بضم أجزاء واسع
الغربية مقابل توسيع كبري ملساحة قطاع غزة يف سيناء وتقوم إسرائيل إبعطاء مساحة مماثلة ملصر يف منطقة النقب. هل 

 تواقف أم تعارض تبادل األراضي هذا بني إسرائيل ومصر وفلسطني؟
 %17.6 %5.2 %9.5 ( أوافق1
 %79.1 %89.0 %85.6 ( اعارض2
 %3.3 %5.8 %5.0 ( ال رأي/ ال اعرف3

Q56-1 لو تصورت كيف ستكون األوضاع يف بالدان خالل عشر سنوات من اآلن، أي مما يلي هو األقرب هلذا التصور؟ 
( سيبقى االحتالل واالستيطان كما هو بدون 1

 تغيري كبري
24.5% 18.9% 35.2% 

( ستحدث خالل هذه الفرتة حرب أو انتفاضة  2
 مسلحة حامسة تنهي االحتالل

23.8% 14.4% 41.5% 

سيكون هناك سالم بني إسرائيل والفلسطينيني ( 3
وستكون هناك دولة فلسطينية تعيش بسالم إىل 

 جانب دولة إسرائيل

9.2% 7.2% 13.0% 

سيزداد االستيطان توسعا  وسيكون هناك كيان (  4
سياسي أو دولة واحدة ما بني البحر املتوسط وهنر 

صري ال يتمتع األردن ولكنه سيكون نظام فصل عن
 فيه الفلسطينيون حبقوق كاليت يتمتع هبا اليهود

34.3% 48.4% 7.7% 

 %2.6 %11.0 %8.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q56-2 اآلن تصور كيف ستكون األوضاع يف بالدان خالل مائة سنة من اآلن، أي مما يلي األقرب هلذا التصور؟ 
( سيبقى االحتالل واالستيطان كما هو بدون 1

  كبريتغيري
12.0% 9.1% 17.6% 

( ستحدث خالل هذه الفرتة حرب أو انتفاضة  2
 مسلحة حامسة تنهي االحتالل

28.6% 18.7% 47.3% 
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سيكون هناك سالم بني إسرائيل والفلسطينيني ( 3

وستكون هناك دولة فلسطينية تعيش بسالم إىل 
 جانب دولة إسرائيل

9.3% 7.4% 13.0% 

ا  وسيكون هناك كيان سيزداد االستيطان توسع(  4
سياسي أو دولة واحدة ما بني البحر املتوسط وهنر 

األردن ولكنه سيكون نظام فصل عنصري ال يتمتع 
 فيه الفلسطينيون حبقوق كاليت يتمتع هبا اليهود

29.9% 36.0% 18.4% 

 %3.7 %28.8 %20.1 ( ال رأي/ ال أعرف5
 Q56للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟ خالل السنوات القليلة  برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك(

 سنوات( مقارنة مع الوضع احلايل؟ 5-3القادمة )
 %4.2 %2.7 %3.2 ( افضل بكثري1
 %24.8 %13.3 %17.2 ( افضل بقليل 2
 %24.7 %27.2 %26.3 (  تقريبا نفس الوضع احلايل3
 %11.8 %21.1 %17.9 ( اسوأ بقليل 4
 %31.8 %30.4 %30.9 ( اسوأ بكثري5
 %1.6 %5.2 %4.0 ( ال رأي/ ال اعرف 6
 %1.2 %2. %5. ( رفض االجابة7

Q57ابلنسبة للعمليات املسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل فإنك؟ 
 %24.7 %8.3 %13.9 ( تؤيدها بشدة1
 %46.2 %26.6 %33.4 ( تؤيدها2
 %26.8 %46.6 %39.8 ( تعارضها3
 %8. %11.1 %7.5 بشدة( تعارضها 4
 %1.4 %7.4 %5.3 ( ال رأي/ ال اعرف5

Q58]أاي من االجتاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟ ]اخرت واحدا  فقط 
 %1. %1.3 %9. ( حزب الشعب 1
 %3.5 %1.0 %1.9 ( اجلبهة الشعبية2
 %25.2 %24.4 %24.7 ( فتح3
 %26.6 %16.1 %19.7 ( محاس4
 %4. %1. %2. ( اجلبهة الدميوقراطية5
 %4.6 %1.4 %2.5 ( اجلهاد االسالمي6
 %3. %0.0 %1. ( فدا 7
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 %1.5 %1.7 %1.6 ( املبادرة الوطنية 8
 %6.9 %7. %2.8 ( مستقل اسالمي9

 %10.9 %2.9 %5.7 ( مستقل وطين10
 %3. %7. %5. ( الطريق الثالث برائسة سالم فياض11
 %18.4 %48.0 %37.8 ( ال احد مما سبق12
 %1.4 %1.7 %1.6 ( غري ذلك13

Q59 ما هو املصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه للحصول على املعلومات اجلديدة أو احلديثة حول التطورات اجلارية؟ 
 %43.1 %43.1 %43.1 ( التلفزيون1
 %5.7 %4.8 %5.1 ( اجلرائد على االنرتنت2
 %6.4 %3.2 %4.3 ( الراديو3
 %44.1 %47.2 %46.1 فيسبوك, تويرت وغريها الوسائل االجتماعية مثل (4

 %6. %7. %6. ( اجلرائد املطبوعه5
 %2. %1.0 %7. ( ال رأي/ ال اعرف 6

Q60  3انطلقت يف الضفة الغربية خدمة الـG  للوصول لإلنرتنت من خالل املوابيل، مما مسعت عن أسعار هذه اخلدمة هل
 تراها أسعار معقولة أم مرتفعة؟

 %7.2 %3.0 %4.4 ( منخفضة1
 %31.1 %10.7 %17.7 ( معقولة او متوسطة 2
 %20.4 %25.2 %23.5 ( مرتفعة3
 %7.6 %31.5 %23.3 ( مرتفعة جدا4
 %33.6 %29.7 %31.0 ال أعرف /( ال راي5

Q61 يتربع بعض الناس أبمواهلم للفقراء واملشاريع اخلريية، بنظرك ما هي دوافع معظم الناس من وراء ذلك؟ 
 %82.2 %59.7 %67.4 لكسب رضا هللا ( 1
 %12.5 %28.0 %22.7 ( لكسب رضا الناس2
 %8. %2.8 %2.1 ( السباب أخرى 3
 %4.5 %9.5 %7.8 (  ال رأي/ ال اعرف4

Q62 وماذا عنك، هل تتربع مبالك للفقري؟ 
 %66.0 %79.0 %74.5 ( نعم1
 %33.2 %18.2 %23.4 ( ال 2
 %8. %2.8 %2.1 (  ال راي3

Q63 إذا كنت تتربع، فلماذا؟ ما هي دوافعك أنت؟ 
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 %69.9 %84.2 %79.9 ( دافع ديين1
 %30.1 %15.8 %20.1 ( دافع انساين2
 Q64  اذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت واملنتدايت وغريها أو

ابملشاركة ابلصفحات االجتماعية واملنتدايت أو تستخدم بريدك  الستخدام وفتح بريدك اإللكرتوين، كم مرة تقوم
 االلكرتوين؟

 
 %26.8 %42.1 %36.8 (  اكثر من مرة يف اليوم1
 %29.4 %23.4 %25.5 (  يوميا2
 %15.8 %4.7 %8.5 مرات اسبوعيا 5اىل  2( من 3
 %10.3 %2.8 %5.4 (  مرة يف االسبوع4
 %5.6 %1.0 %2.6 (  مرة يف الشهر5
 %1.0 %0.0 %3. ( اخرى:6
( ال ينطبق: ال اشارك يف الصفحات واملنتدايت 7

 وليس لدي بريد الكرتوين
20.8% 26.0% 11.1% 

 

 


