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نتائج ا ت الع ال أي العام رقم ()70

يف الوقت الذي ت فض فيه أغ بية كبرية قانون الضمان االجتماعي ويظه فيه ث ثا اجلمهور عدم
ال ضا عن أداء حكومة الوفاق وي الب حوايل ث ثي اجلمهور اب تقالة ال ئيس عباس ،ويف
الوقت الذي ي حب فيه ثالثة أرابع اجلمهور ال س ي ابلدور الق ي يف ق اع غ ة ،فإن
املواجهات األخرية يف ق اع غ ه والض ة الغ بية زادت من شعبية ح كة محاس ومن أتييد العمل
املس ح وأضع ت من أتييد الدب وما ية وامل اوضات حيث ي الب ثالثة أرابع اجلمهور ب فض
خ ة ت امب ل سالم معتقدين أبهنا ال ت يب أايً من املت بات ال س ينية األ ا ية
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قام املركز الفلسط ططلبح للالوي السط ططباةط ططب واملسط ططلب لعرا اة ط ط ل ا للرأا البام الفلسط ططلبح ال ط ططف ال ر ب
وقلاا غزة وذلك الفرتة ما ني  16- 12كانون أول (ديسط ططمرب)  .2018شط ططالف الفرتة السط ططا ال ل ة ط ط ل ا
جمموع من ال لوراف اهلام مناا تصططاعل املهااراف البططباب اططل قانون ال ططمان اوع مااه و بططا عاود املصططا
اللاخلب مرة أخرىه وقالت تالارير صط ططلفب أن الرببس عااي ينوا لا اللس ال ب ط طريبحله وقامت ا يوم الاللري
لويا أموال إلةط ط ط ط ط طراببا لبط ط ط ط ط طرا الوقود حملل الياراب قلاا غزةه وأدخلت أمواوً للاللاا لل ع رواتب موظفحل
ليوم محاي السا ال كذلك مت اليبف عن بع عالاراف الاللي إلةراببلبني ياود رغم اة مرار صمود ال الب
ني محاي وإة طراببا ن اذا الفرتة شططالف تصططببلاً عسططير ً كالاً ني اللر ني قلاا غزة .شططالف الفرتة أي طاً
أع انً من اإلدارة األمرييب نب اا تاللمي اقرتالاً ل سوي ةلمب أو ما يبرف ط ط ط ط ط اصفال الالرنا وفرأ انف اع عر عل
إة طراببا ت ططمن رة رببس الو را اإلة طراببلحل زلبمان و راف لو را إة طراببلبني للماراف البر ب امل للة .أخلاًه فرأ
تص ططببل عس ططيرا ومواعااف مس ططلل ال ططف ال ر ب أالنا رتة إعرا اوةط ط ل ا .ي لحل اذا اوةط ط ل ا كا
اذا الال ط ط ططا ابإلاط ط ططا لال ط ط ططا أخرى مةا اون ااابف الر ةط ط ططب والربملانب ه واألواط ط ططاا البام كا من ال ط ط ططف
والاللااه وعملب الس ط ط ط ط م والالابا امل ال للفلسط ط ط ططلبنبني ظا اجلمود الراان تلك البملب  .مت إعرا املالا ف
وعااً لوعه مع عبن عبط طوابب من األش ططااني الاال ني ل علداا  1270ش ططاصط طاً وذلك  127موقباً ة ططينباً
وكانت نسا اخللأ .%3-/+

أتةس املركز الفلسلبح للالوي السباةب واملسلب
مللع عام  2000كمركز مس الا للالوي
األكادميب ودراةاف السباةاف البام  .يالف
املركز ل لوير وتالوي املبر الفلسلبنب جماوف
ال ي :السباةاف الفلسلبنب اللاخلب ه ال للبا
اوةرتاتبجحل والسباة اخلارعب ه الالوي املسلب
واة ل عاف الرأا البام .يالوم املركز ابلبليل من
النبافاف الالةب  :إعلاد اللراةاف واألحباي
األكادميب ذاف الب ق ابلسباةاف الفلسلبنب
الراان ه إعرا حبوي مسلب لول املواقف السباةب
واوع ماعب للمج مع الفلسلبحه تبيبا
جمموعاف عما للراة ق ا ومباكا تواعه
ال مع الفلسلبح وصانع الالرار وواع للول هلاه
وعالل املرمتراف واحملااراف واملوعزاف امل بلال
برون الساع  .إن املركز الفلسلبح للالوي مل زم
ابملواوعب والنطزاا البلمب ويبما عل تبجبع
و لورة تفام أ ا للواقع الفلسلبح اللاخلحل وللابئ
اللولب أعوا من لري ال بال وتاادل اآلرا .
أييت اذا اوة ل ا امن ةلسل اوة ل عاف
املن هم للمركز.
مت إج اء اال ت الع ابلتعاون مع مؤ سة كون اد
أديناور يف رام هللا

ل م يد من املع ومات أو اال ت سارات عن اال ت الع ونتائجه ،ال جاء االتصال بـ د.خ يل الشقاقي أو وليد لدادوة يف امل ك ال س ي
ل بحوث السيا ية واملسحية :رام هللا ت )02(2964933 :اكسe-mail: pcpsr@pcpsr.org )02(2964934:

النتائج ال ئيسية
تب ط ط ط ططل ن ابخ الر ع األخل لبام  2018إىل تبز ميان محاي ني اجلماور الفلس ط ط ط ططلبح كا من ال ط ط ط ططف ال ر ب
وقلاا غزة بنما البت ميان لرك ح لون ت بل تالريااً .إن من األرعح أن اذا ال بل يبود ل صط ططاعل املواعااف
املس ط ططلل ني الفلس ط ططلبنني واإلة ط طراببلبني ال ط ططف ال ر ب وقلاا غزة و اع محاي إدخال الوقود واألموال لل ع
الرواتب لاللاا غزة رغم مبارا ط السططلل الفلسططلبنب لذلك .كما تبططل الن ابخ إىل ارتفاا شططباب رببس لرك محاي
إمساعبا انب قلاا غزة وااوط ش ط ط ط ط ط ططباب الرببس مود عااي كا من ال ط ط ط ط ط ططف ال ر ب وقلاا غزة .لو عرف
ان ااابف ر ةب البوم ني اذين املرشلني ن الن ابخ تبل إىل أن رني و انب أعل من رني و عااي .ولو
عرف ان ااابف رملانب ن محاي و ح قل حتص ط ط ط ن عل علد م س ط ططاو من املالاعل .كما تب ط ططل الن ابخ إىل اللان
اجلماور لألما نجاع املصا ني ح ومحاي وإىل نسا عالب علاً من علم الراا عن أدا ليوم الو اق .كما
تبط ط ططل إىل أن اجلماور يبار واط ط ططوع ةط ط ططباةط ط ططاف الرببس عااي اا قلاا غزة ا ذلك ملالا عااي ماي
س ط ط ط ططلبم الاللاا بط ط ط ط ط يا كاما يوم الو اق أو امللالا وعود ةط ط ط ط ط ع والل لبم يريل اجلماور الا الي ابب
املس ططلل للفص ططابا عنااً إىل عنب مع قوى األمن الرمسب  .وتلالب ال الاب البهم ر ع اإلعرا اف امل اذة ا ططل
الاللاا مةا خص ط ط ط ططوماف الرواتب أو تاللبا ة ط ط ط ططاعاف الياراب  .لين من امللفت أن النس ط ط ط ططا األكرب من اجلماور و
تبار لا اللس ال بريبحل الفلسلبح رغم أن أكةر من اللم اجلماور يب الل أن اذا اخللوة قل تساام تبلبا
عاود املصا .
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تبل الن ابخ إىل أن انالك مبارا واةب النلاق لالانون ال مان اوع ماعحل وخاص ال ف ال ر ب و ني الذين ينلاق علبام شروفه لبم اناك
ما يباه اإلمجاا عل مبارا ه .يالوا واالاً أن غباب الةال اب يوم واوع الاد بلم علال الالانون مها السااان الرببسبان اللذان يل بان اجلماور
حنو مبارا ه.
ترى األغلاب ن ابخ املواعا األخلة قلاا غزة ني محاي وإةراببا ان صاراً رك محاي وتريل األغلاب املفاوااف غل املااشرة اليت رياا محاي
مع إةراببا لل وصا ل الب فويل األمل وتريل كذلك اوتفاق الراان الذا يسمح لخول الوقود واألموال الاللري للاللاا ابلرغم من مبارا السلل
الفلسلبنب هلذا الرتتبااف .الواقع تهار الن ابخ أن ال الاب البهم من اجلماور الفلسلبح كا من ال ف ال ر ب وقلاا غزة ترلب ابللور
الاللرا وتريلا ةوا بما ي بلق لعم قلاا الياراب أو د ع رواتب موظفحل ليوم محاي السا ال  .ولين رغم كا ذلك ن اجلماور ميبا ل ع الاد
أبن وقف إف ق النار الراان الاللاا ةبناار قريااً وأيذن ذلك ابنلوا لرب واةب ال الاللاا.
أما بما ي بلق بملب الس م بل الن ابخ إىل تراعع ال أيبل ا اللول ني وارتفاا ملموي أتيبل البما املسلح والبودة ون فاا مسلل
يصالااا ارتفاا نسا اوع الاد أبن لا اللول ني مل يبل مميناً أو عملباً ساب ال وةع اوة بلاين .أما ابلنسا خلل اإلدارة األمرييب ن ال الاب
البهم تب الل أن اذا اإلدارة غل عادة ةبباا للس م وأن اخلل األمرييب بما لو مت عرااا لن تلعو لالبام دول لسلبنب ه أو عبا الاللي
البرقب عاصم هلاه أو ال أكبل عل للود عام  1967كأةاي ملفاوااف ا لوده أو اللعوة ا عادل ملبيل ال عئنيه أو اللعوة إلهنا اول ل
وانسلاب اجلبش اإلةراببلحل من املنافق احمل ل منذ عام  . 1967ليا ذلك تالول نسا تال لوايل ال ال أرابا اجلماور أن عل الالبادة الفلسلبنب
ر ض خل ترامب للس م .لين الن ابخ تبل أي اً إىل أن أقلب كالة تب الل أبنه و ميين اوة نا عن الوةاف األمرييب املفاوااف .كما أن
اجلماور ينالسم موقفه اا اخلل األمرييب بما لو اش ملت ب ً عل تلك البناصر اليت يب الل اجلماور أهنا لن تبملاا.

 )1االنتخاابت ال ائ ية والتش يعية:
•

نسا من  %64تالول أهنا تريل من الرببس اوة الال بما تالول نسا من  %32أهنا تريل من الرببس الاالا منصاه .قاا ال ال أشار قالت
نسا من  %62أهنا تريل اة الال الرببس .تال نسا امللالا ابة الال الرببس  %55ال ف ال ر ب و %77قلاا غزة .قاا ال ال
أشار ل ت نسا امللالا ابة الال الرببس  %52ال ف و %78قلاا غزة.

•

نسا الراا عن أدا الرببس عااي تال  %32ونسا علم الراا  .%65نسا الراا عن عااي ال ف ال ر ب تال  %38و قلاا غزة
 .%23قاا ال ال أشار ل ت نسا الراا عن الرببس عااي  %42( %35ال ف ال ر ب و %23قلاا غزة).

•

لو عرف ان ااابف ر ةب عليلة البوم وترشح باا االنان الط مها مود عااي وامساعبا انب ه حيصا األول عل  %42من األصواف
وحيصا الةاين عل ( %49مالارن مع  %47لبااي و %45هلنب قاا ال ال أشار) .قلاا غزا تال نسا ال صويت لبااي ( %36مالارن
مع  %41قاا ال ال أشار) وانب ( %62مالارن مع  %56قاا ال ال أشار)ه أما ال ف بلصا عااي عل ( %46مالارن مع %51
قاا ال ال أشار) وانب عل ( %41مالارن مع  %41قاا ال ال أشار) .أما لو كانت املنا س ني مروان الربغوالحل وانب ن الربغوالحل حيصا
عل  %55وانب عل .%40

•

لو مل يرتشح الرببس عااي ل ن ااابف ن مروان الربغوالحل او املف ا ني جمموع من املرشلني ل ويل منصب الرببس لبم تف له نسا من
%29ه ي ابه امساعبا انب نسا %24ه مث مل دل ن نسا  %1( %6ال ف ال ر ب و %16قلاا غزة)ه ورامحل ا مل هللا
()%5ه مث خالل مببا ()%4ه ومصلف الربغوالحل وصابب عريالاف ( %2ليا مناما)ه مث ة م با (.)%1

•

لو عرف ان ااابف رملانب عليلة بارك كا الالوى السباةب ن  %69ةبباركون بااه ومن ني ارو حتصا قابم ال بل واإلص ع
ال ا ب رك محاي عل %34ه و ح عل %35ه وحتصا كا الالوابم األخرى جم مب عل %10ه وتالول نسا من  %21أهنا مل تالرر
بل ملن ة صوف .قاا ال ال أشار ل ت نسا ال صويت ماي  %27ولف ح  .%36تال نسا ال صويت ماي قلاا غزة %39
(مالارن مع  %34قاا ال ال أشار) ولف ح ( %31مالارن مع  %32قاا ال ال أشار) .اما ال ف ال ر ب ال نسا ال صويت ماي
( %29مالارن مع  %21قاا ال ال أشار) ولف ح ( %39مالارن مع  %38قاا ال ال أشار).

 )2األوضاع الداخ ية:

اذا اوة ل ا ونسا ال الببم اإلجيا ألوااا ال ف ال ر ب تال .%14

•

نسا ال الببم اإلجيا ألوااا قلاا غزة تال %4

•

و ةرال م لق ةألنا اجلماور من او اللرف املسرول عن ةو األوااا قلاا غزةه اا او محايه أم السلل والرببس عاايه أم مصره
أم أفراف أخرى؟ قالت نسا ل ت  %43أن املسرول او السلل والرببس وليوم الو اقه وقالت نسا من  %21أهنا محايه وقالت
نسا من  %9أهنا مصره وقالت نسا من  %20أهنا أفراف أخرى .من املفبل اإلشارة وخ ف اإلعاابف ني ةيان ال ف والاللاا
2

لبم تالول نسا من  %58من ةيان الاللااه مالارن ب  %34الط من ني ةيان ال ف ه أن السلل والرببس وليوم الو اق ام
املسرولونه وتالول نسا من  %28من ةيان الاللااه مالارن ب  %17الط من ني ةيان ال ف ه أن محاي احل املسرول .
ال ف ال ر ب تال  .%47قاا ال ال

•

نسا اإللساي ابألمن والس م الباصب قلاا غزة تال  %55ونسا اإللساي ابألمن
أشار ل ت نسا اإللساي ابألمن قلاا غزة  %45و ال ف ال ر ب .%48

•

تالول نسا تال الةلم ( )%32من اجلماور الفلسلبح أهنا ترغب اهلجرة ساب األوااا السباةب واألمنب واوق صادي الراان وترتفع
اذا النسا ل ال  %48قلاا غزة وتنافض إىل  %22ال ف ال ر ب .

•

نسا من  %35الط من ةيان ال ف ال ر ب تب الل أن الناي يس لببون البوم ان الاد السلل من لال ام لون خوف ونسا من %61
تب الل أهنم و يس لببون ذلك؛ أما قلاا غزة ن نسا من  %48يب اللون أن الناي يس لببون ان الاد السلل منلال ام لون خوف
ونسا من  %50تب الل أهنم و يس لببون ذلك.
مرةساف السلل الفلسلبنب تال .%80

•

نسا اوع الاد وعود ساد

•

ترى أغلاب اجلماور ( )%53أن السلل الفلسلبنب قل أصالت عب عل الببب الفلسلبحه لين  %42يالولون أهنا إ ا للببب
الفلسلبح.

•

ةألنا اجلماور عن احملل اليت شاالاا أكةر من غلاا خ ل البارين املاابني .تبل الن ابخ إىل أن نسا مباالة قناة اجلزيرة احل األعل
لبم تال %20ه ت اباا ابب األقص ()%14ه مث ابب مباً و ابب لسلني و ابب لسلني البوم ( %12ليا مناما)ه مث
املبادين والاللي ( %5ليا مناما) مث ابب البر ب (.)%4

 )3املصاحلة وحكومة الوفاق:
•

نسا من  %23رااب ونسا من  %66غل رااب عن أدا ليوم الو اق .قاا ال ال أشار ل ت نسا الراا .%22

•

 %29م فابلون نجاع املصا و %66غل م فابلنيه قاا ال ال أشار قالت نسا من  %30أهنا م فابل .

•

ير ض اجلماور موقف الرببس عااي الالابا أبن عل محاي تسلبم الاللاا ابلياما يوم الو اق ا ذلك الو اراف واألمن والس ع
لبم تالول نسا من  %34الط أهنا توا ق عل ذلك وتالول أغلاب من  %61أهنا وتوا ق عل ذلك .قاا ال ال أشار قالت نسا من
 %31أهنا تريل موقف الرببس عااي.

•

وعنل السرال واوع أكرب لول أتيبل أو مبارا اجلماور لوعود ك ابب مسلل قلاا غزة عنااً إىل عنب مع قوى األمن الرمسب ال ا ب
للسلل ه ن أكةر من الةلةني ( )%68يالولون أهنم مع الا الي ابب املسلل وتالول نسا من  %25الط أهنا ال الا الي ابب
املسلل  .من امللفت أنه و توعل روقاف ني مواقف ةيان ال ف والاللاا من اذا املسأل .

•

كذلك تلالب ال الاب البهم ( )%77السلل الفلسلبنب ر ع اإلعرا اف امل اذة ال الاللاا مةا خصوماف الرواتب أو تاللبا ةاعاف
الياراب  .املالا ا تالول نسا من  %18الط أهنا تريل ر ع اذا اإلعرا اف ولين بل تسلبم محاي الاللاا للسلل بيا كاما .من
املفبل اإلشارة إىل أن نسا امللالا ر ع اإلعرا اف وراً تال  %80ال ف مالا ا  %73الاللاا.

•

تريل النسا األكرب ( )%47لا اللس ال بريبحل بما تالول نسا من  %43أهنا تبار ذلك .مع ذلكه ن نسا تال  %37تب الل أن
لا اللس ال بريبحل ةب بف رني املصا بما تالول نسا من  %21أنه ةببز رني املصا ه وتالول نسا من  %34أنه لن يرالر عل
رني املصا .

 )4املواجهات يف ق اع غ ة وم اوضات التهدئة:
•

أغلاب من  %61تريل (مالارن مع  %55قاا ال ال أشار) ونسا من  %33تبار اتفاق هتلب فويا األمل ني محاي وإةراببا لىت لو
مت ذلك باب املصا حببم يبما اوتفاق ح املبرب مع مصر وتسابا اة الام مبنا وملار منافق جماورة للاللاا مالا ا لفاظ
محاي عل اهللو ووقف مسلاف البودة واللابراف الورقب ا ارق  .ترتفع نسا ال أيبل هلذا ال الب إىل  %64قلاا غزة مالا ا %59
ال ف ال ر ب .
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•

كذلكه ن اللةحل اجلماور ( )%67يريلون ال وصا ل الب تسمح لخول الوقود واملال الاللرا مالا ا وقف وهتلب املواعااف عل ا لود
وإيالاف الاالوانف ا ارق  .تالول نسا من  %28أهنا تبار اذا ال الب  .ترتفع نسا ال أيبل هلذا ال الب ل صا إىل  %72الاللاا
وهتاط إىل  %64ال ف .

•

لين األغلاب ( )%62تب الل أن وقف إف ق النار األخل ني محاي وإةراببا لن يصمل فوي ً وةبناار قريااً بما تب الل نسا من %32
أنه ةبصمل لفرتة م وةل أو فويل .

•

لال اهنبار وقف إف ق الناره ن األغلاب ( )%62تب الل أن ذلك ةبردا رب واةب ني محاي وإةراببا بما و تب الل ذلك نسا
من .%31

•

لين اجلماور منالسم اا رني توصا محاي وإةراببا هللن أو هتلب فويل األمل ختفف من ا صار وتوقف املواعااف لبم تب الل نسا
من  %50أن الفرني عالب أو م وةل بما تب الل نسا من  %48أن الفرني ائبل .

•

تالول األغلاب ( )%62أن ن ابخ املواعا األخلة قلاا غزة ني محاي وإةراببا احل ان صار ماي بما و تالول ذلك نسا من
%31؛ املالا اه ن لوايل الةلةني ( )%66غل رااني عن موقف السلل والالبادة الفلسلبنب أالنا اذا املواعااف األخلة بما تال
نسا الراا عن موقف السلل .%25

 )5قانون الضمان االجتماعي:
•

 %44من اجلماور يالولون أن قانون ال مان اوع ماعحل ينلاق علبام أو ةب أالرون هه بما تالول نسا من  %46أنه و ينلاق علباا.

•

ينالسم اجلماور اا اذا الالانون إىل ئاف ال ي )1( :تبار األغلاب ( )%51تلابق اذا الالانون اآلن و املس الااه ( )2تريل تلابق
اذا الالانون كما او اآلن نسا من  %13الطه ( )3تريل تلابق الالانونه ولين بل إعرا تبلي ف علبهه النسا األقا ( .)%9ترتفع
نسا مبارا تلابق الالانون اآلن أو املس الاا ال ف ال ر ب لبم تصا إىل  %65بما هتاط املبارا قلاا غزة إىل .%28
كذلك ترتفع نسا مبارا تلابق الالانون اآلن أو املس الاا ني الذين يالولون انه ينلاق علبام أو ةب أالرون ه لبم تصا نسا املبارا
للةلةني ()%67ه وترتفع نسا املبارا ني ارو بيا خاني ال ف ال ر ب لبم تال .%84

•

ةرال مف وع عن أةااب املبارا للالانون انالسم املباراون لة ي ئاف )1( :قالت النسا األكرب مناا ( )%49أنه غل عادل و به
ظلم للنايه ( )2وقالت نسا من  %32أهنا و تةق اب يوم وختب الفساد والسرق والواةل ه ( )3وقالت نسا من  %14أن اللخا
ا ايل ائبا وو حي ما املزيل من اخلصوماف.

•

أن صنلون ال مان أو ا يوم ةبل با رواتب ال الاعل و ت جاو

لىت بل أن ي م تبليا الالانون كما يلالب الابضه ن الال اجلماور
 %31بما تالول نسا من  %56أهنما لن يل با رواتب ال الاعل.

 )6بيع العقارات لإل ائي يني اليهود:
•

ةرال مف وع تالول ال الاب البهم من اجلماور الفلسلبح ( )%88أن من يالوم ابع عالاراف إلةراببلبني ياود
من املنافق احمل ل او عمبا وخابن للوفن بما تالول نسا من  %9أنه اةل وغل وفح.

•

تالول نسا تال ال ال أرابا اجلماور ( )%75أنه و يوعل الوقت الراان ما ييفحل من البالوابف لردا من يالومون ابع البالاراف
للةراببلبني الباود الاللي وغلاا من األماكن بما تالول نسا من  %14الط أنه اناك اآلن ما ييفحل من البالوابف .عنل ةرال
اجلماور ( ةرال مف وع) عن مااب البالو الرادع قالت نسا تال لوايل الةلةني ( )%64أهنا اإلعلام أو الال ا وقالت نسا من %22
أهنا السجن.

•

الوقت ا اار لردا

كذلك تالول ال الاب البهم ( )%78أهنا غل رااب و %17يالولون أهنم رااون عما تالوم ه السلل الفسللبنب
من يالومون ابع اذا البالاراف.
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الاللي البرقب وغلاا

 )7الدور الق ي يف ق اع غ ة:

قلاا غزة لىت لو كانت السلل

•

أكةر من ال ال أرابا اجلماور الفلسلبح ( )%78تريل اجلاود الاللري دعم قلاا الياراب
الفلسلبنب مبارا هلذا اللعم الاللرا .تال نسا املبارا لللعم الاللرا  %19الط.

•

كذلك ن ال الاب البهم ( )%79تريل اجلاود الاللري دعم رواتب موظفحل ليوم محاي السا ال رغم مبارا السلل الفلسلبنب
هلذا اللعم املايل الاللرا .تال نسا املبارا هلذا اللعم الاللرا .%19

•

و بيا عامه ن أغلاب كالة ( )%73تنهر بيا إجيا لللور الاللرا املواوا الفلسلبح وخاص قلاا غزة بما تراا ةلاباً نسا
تال %25ه ومن امللفت أنه و توعل روقاف ذاف م زى ني مواقف السيان ال ف والاللاا اا اللور الاللرا.

 (8اجتماع وق ارات اجمل س امل ك ي ملنظمة التح ي ال س ينية:
•

يالول اللةا اجلماور ( )%67أهنم يريلون قرار اللس املركزا بلبق اوعرتاف الفلسلبح لول إةراببا وذلك لىت تبرتف إةراببا لول
لسلني بما تالول نسا من  %29أهنا ال اذا الالرار.

•

وتالول نسا من  %72أهنا تريل قرار اللس املركزا وقف ال نسبق األمح مع ةللاف اول ل بما تبار اذا الالرار نسا من .%23
لين أغلاب كالة تال  %70تالول أبن قبادة السلل الفلسلبنب لن تالوم نفبذ اذا الالرار بما تالول نسا من  %23الط أهنا ة الوم
لاباله.

 )9عم ية السالم:
•

نسا من  %43تريل  %55يباراون يرة لا اللول نيه وقل عرات اذا الفيرة عل اجلماور لون إعلا تفاصبا اذا ا ا .قاا ال ال
أشار ل ت نسا ال أيبل هلذا ا ا ةرال مماالا  %47الط .لين نسا ال أيبل ا اللول ني ترتفع ل صا إىل  %52عنل اإلشارة إىل أن
للود اللول الفلسلبنب ة يون خلوط الرا ع من لزيران .1967

•

لين عنل الللب من اجلماور أن خي ار ني لا اللول نيه ولا اللول الواللةه ولا آخر اثلم مل ي م حتليلاه قالت نسا من  %45أهنا
تريل لا اللول نيه وقالت نسا من  %22أهنا تف ا لا اللول الواللةه وقالت نسا من  %23أهنا تف ا ل ً آخر .من ال رورا
عر نا لا اللول ني اذا السرال عل أنه يبح ادول مس الل تالوم إىل عانب دول إةراببا عل للود 1967
اإلشارة انا إىل أننا قل ّ
بر ناا عل أنه ايبما كا منافق إةراببا وال ف والاللاا وت ساوى به لالوق
وعاصم اا الاللي البرقب ا .أما لا اللول الواللة ّ
الفسللبنبني واإلةراببلبني الباود كا الاوفا .قاا ال ال أشار قالت نسا من  %53أهنا تريل لا اللول ني وقالت نسا من %24
أهنا تريل لا اللول الواللة وقالت نسا من  %14أهنا تف ا ل ً اثلةاً آخر.

•

تب الل نسا من  %63أن لا اللول ني مل يبل عملباً ساب ال وةع اوة بلاين لين نسا من  %35تب الل أنه و يزال عملباً .كذلكه
تالول نسا من  %73أن رني قبام دول لسلبنب مس الل إىل عانب إةراببا خ ل السنواف اخلمس الالادم ائبل أو ائبل علاً وتالول
نسا من  %26أن الفرني م وةل أو عالب .

•

للاروج من األوااا الراان تالول نسا من  %34أهنا تف ا ال وصا وتفاق ة م مع إةرابباه بما تالول نسا م لا ال أهنا تف ا شن
كفاع مسلح ال اول ل اإلةراببلحله وتالول نسا من  %11أهنا تف ا شن مالاوم شباب ةلمب ال اول ل .لين نسا من %16
تالول أبهنا تف ا ا فاظ عل الواع الراان .قاا ال ال أشار قالت نسا من  %40أهنا تف ا ال وصا وتفاق ة م.

•

كذلكه تالول النسا األكرب ( )%44أن البما املسلح او اللريق األكةر اع لالبام دول لسلبنب إىل عانب دول إةرابباه بما تالول
نسا من  %28أن املفاوااف احل اللريق األكةر اع ه وتالول نسا من  %23أن املالاوم البباب السلمب احل األكةر اع  .قاا ال ال
أشار قالت نسا من  %39أن املفاوااف احل األ ع وقالت نسا من  %33أن البما املسلح او األ ع.
لباهتا البومب لألذى عل أيلا إةراببلبني أو أن ت بر أراام للمصادرة أو

•

تالول نسا من  % 77أهنا تببر ابلاللق من أن ت بر
بوهتم للالمه وتالول نسا من  %23أهنا و تببر ابلاللق.

•

تالول نسا من  %59أن الف إةراببا ببل امللى او إقام دول إةراببا من الالر للنار وفرد السيان الفلسلبنبني بما تالول نسا من
 %23أن الف إةراببا او ام األرااحل الفلسلبنب احمل ل ولرمان ةياهنا من لالوقام .املالا اه تالول نسا من  %18أن الف
إةراببا او امان أمناا مث اونسلاب الياما أو اجلزبحل من األرااحل احمل ل عام .1967
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•

ظا توقف مفاوااف الس م تالول نسا من  %71أهنا تريل اون مام للمزيل من املنهماف اللولب ه وتالول نسا من  %61أهنا تريل
املالاوم البباب السلمب ه وتالول نسا من  %54أهنا تريل البودة ل ن فاا املسلل ه واملواعاافه وتالول نسا من  %47أهنا تريل لا
السلل الفلسلبنب ه وتالول نسا من  %32أهنا تريل ال الحل عن لا اللول ني وامللالا البام دول واللة للفلسلبنبني واإلةراببلبني .قاا
ال ال أشار قالت نسا من  %46الط أهنا تريل البودة ون فاا مسلل وقالت نسا من  %42الط أهنا تريل لا السلل الفلسلبنب .

•

نصف اجلماور الفلسلبح ( )%50يبار و %47يريلون من لبم املالأ إعرا مفاوااف لسلبنب إةراببلب

•

لال قبام دول لسلبنب ن األغلاب ( )%68تريلاا دول مسلل س ع الالبا كاللابابف واللابراف بما تالول نسا من  %27أهنا
تريل قواف أمن قوي لون ة ع الالبا.

•

تبار أغلاب من  % 54قبام اليونفلرالب ني اللول الفلسلبنب واألردن بل قبام اللول الفلسلبنب وتريل اليونفلرالب اذا نسا من
.%40

 )10خ ة ت امب ل سالم:

ا الصراا.

•

تالول ال الاب البهم ني الفلسلبنبني ( )%80أن اإلدارة األمرييب لبست عادة
أهنا عادة.
ولو أفلالت اذا اإلدارة عملب ة م ن رني اع اخلل األمرييب ائبل أو منبلم نهر  %73من اجلماور بما تالول نسا من %24
أن الفرني عالب أو م وةل .
تالول أغلاب كالة من  %72أنه لو عرات إدارة ترامب خل للس م ن اذا اخلل لن تلعو لالبام دول لسلبنب إىل عانب دول إةراببا
بما تالول نسا من  %22أهنا ة لعو لذلك.
كذلك تب الل أغلاب مماالل ( )%75أن اخلل لن تلعو لالبام عاصم لسلبنب الاللي البرقب بما تالول نسا من  %21أهنا ة لعو
لذلك.
كذلك تب الل األغلاب ( )%67أن اخلل لن تلعو ل لليل للود دول لسلني عل أةاي خلوط عام  1967مع تبلي ف ففبف
م اادل وتالول نسا من  %26أهنا ة لعو لذلك.
وتالول أغلاب ةالال ( )%80أن اخلل لن تلعو ا عادل لال ب ال عئني الفلسلبنبني بما تالول نسا من  %16الط أهنا ة لعو
لذلك.

•

كذلكه تالول أغلاب مماالل ( )%77أن اخلل لن تلعو إلهنا اول ل اإلةراببلحل وانسلاب اجلبش اإلةراببلحل من املنافق الفلسلبنب
احمل ل عام  1967بما تالول نسا من  %19أهنا ة لعو لذلك.

•

تالول أغلاب كالة من  %74أنه ينا حل عل الالبادة الفلسلبنب ر ض اخلل األمرييب عنل عرااا بما تالول نسا من  %21أن علباا
قاوهلا.

•

أما لو مشلت اخلل األمرييب عل نود مةا قبام دول لسلبنب ه وعاصم اا الاللي البرقب ه عل أةاي للود عام 1967ه ولا عادل
لال ب ال عئنيه وانسلاب اجلبش اإلةراببلحل من املنافق احمل ل عام 1967ه ن النسا األكرب من اجلماور ( )%49تلعو إىل ر اا
بما تلعو نسا  %44إىل قاوهلا .ترتفع نسا اللعوة لالاوهلا قلاا غزة لبم تال  %57وترتفع نسا اللعوة لر اا ال ف ال ر ب
لبم تال .%55

•

تالول أغلاب من  %59أهنا تبار وتالول نسا من  %28أهنا تريل عودة اوتصاوف اليت كانت الالبادة الفلسلبنب قل أوقف اا مع اإلدارة
األمرييب بل اعرتاف إدارة ترامب ابلاللي عاصم إلةراببا كانون أول (ديسمرب) املااحل.

•

ةألنا اجلماور عما إذا كان من املمين اوة نا عن دور الوو ف امل للة كوةبط مفاوااف لسلبنب -إةراببلب قالت نسا من
 %52أنه ميين ب ً اوة نا عن اذا اللور بما قالت نسا من  %43أنه و ميين اوة نا عن اذا اللور.

•
•
•
•
•

إف ق عملب ة م قريااً وتالول نسا من  %16الط
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 )11ان تاح ع يب ع ى إ ائيل:
•

تالول نسا من  %78أن البامل البر مب ول هبمومه وصراعاته اللاخلب وأن لسلني لبست ق ب ه األوىل بما و توا ق عل ذلك نسا
من  .%21كذلكه تالول نسا من  %72أن اناك حتالفاً عر باً ةنباً مع إةراببا ال إيران رغم اة مرار اول ل اإلةراببلحله ولين نسا
من  %21و توا ق عل ذلك.

•

تالول أغلاب من  %60أن الز راف اليت يالوم هبا مسرولون إةراببلبون للول عر ب ت ر عاود لا الال ب الفلسلبنب بما تالول نسا من
 %10أهنا تفبل لا الال ب وتالول نسا من  %27أهنا و ت ر وو تفبل ذلك.

•

ةألنا اجلماور عن رأيه أةااب قبام دول عر ب مةا زعمان واإلماراف البر ب ابة الاال قادة وو را إةراببلبني الوقت الراان :قالت
النسا األكرب ( )%60أن الساب او السبحل ليسب ود ترامب وأمريياه بما قالت نسا من  %17أن اهللف من ورا ذلك او ار
إيرانه وقالت نسا من  %12أن اهللف او د ع عملب الس م.

 )12الغاايت الع يا ل شعب ال س ي واملشاكل األ ا ية اليت تواجهه:
•

نسا من  %46تب الل أن ال اي البلبا األوىل للببب الفلسلبح ينا حل أن تيون حتالبق انسلاب إةراببلحل لود عام  1967وإقام دول
لسلبنب ال ف والاللاا وعاصم اا الاللي البرقب  .املالا ا ن  %30يالولون أن ال اي األوىل جيب أن تيون ا صول عل لق
البودة ل عئني وعودهتم لالراام و للاهتم اليت خرعوا مناا عام .1948كذلك تالول نسا من  %14أن ال اي األوىل ينا حل أن تيون نا
رد صاحل وجم مع م لين يل زم بالبم اإلة م كامل ه وتالول نسا من  %11أن اهللف األول جيب أن ييون نا نهام ليم دميالرافحل حيرتم
لر ف ولالوق اإلنسان الفلسلبح.

•

املبيل األةاةب اليت تواعه ال مع الفلسلبح البوم احل اة مرار اول ل واوة بلان نهر  %29من اجلماوره وتالول نسا من %26
أهنا تفبحل الالال والفالره وتالول نسا من  %25أهنا تفبحل الفساد املرةساف البام ه وتالول نسا من  %15اة مرار لصار قلاا غزة
وإغ ق مبا راه وتالول نسا من  %3أهنا غباب الوللة الوفنب .

 )13قضية مقتل الصح ي مجال خاشقجي:
•

ق ب مال ا الصلفحل والياتب السبودا مجال خاشالجحل تالول األغلاب ( )%51أن املسرولب عن مال له ي لملاا ويل البال األمل مل
ن ةلمان بما تالول نسا من  %26أن امللك ةلمان او من ي لما املسرولب وتالول نسا من  %9أن املسرول عن ذلك ام املوظفون
ال ا بون للملك أو ويل عالا.
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