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 (70) نتائج ا ت الع ال أي العام رقم
يف الوقت الذي ت فض فيه أغ بية كبرية قانون الضمان االجتماعي ويُظه  فيه ث ثا اجلمهور عدم 

اب تقالة ال ئيس عباس، ويف  ثي اجلمهور ال ضا عن أداء حكومة الوفاق وي الب حوايل ث
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 
ابع اجلمهور ب فض الب ثالثة أر املس ح وأضع ت من أتييد الدب وما ية وامل اوضات حيث ي 

 خ ة ت امب ل سالم معتقدين أبهنا ال ت يب أايً من املت  بات ال  س ينية األ ا ية
    2018( ديسمرب) كانون أول  16- 12

قام املركز الفلسطططططلبح للالوي السطططططباةطططططب  واملسطططططلب  لعرا  اةططططط ل ا للرأا البام الفلسطططططلبح   ال طططططف  ال ر ب     
شططططالف الفرتة السططططا ال  ل ةطططط ل ا . 2018كانون أول )ديسططططمرب(   16- 12 الفرتة ما  نيك   وقلاا غزة وذل

جمموع  من ال لوراف اهلام  مناا تصططاعل املهااراف البططباب  اططل قانون ال ططمان اوع مااه و بططا عاود املصططا   
امت ا كوم  الاللري  يه وقاللاخلب  مرة أخرىه وقالت تالارير صطططططلفب  أن الرببس عااي ينوا لا اللس ال بطططططريب

  لويا أموال إلةططططططططططططراببا لبططططططططططططرا  الوقود ول  الكارو    قلاا غزةه وأدخلت أمواوي للاللاا لل   روات  مو في 
لكوم  محاي السا ال  كذلك مت الكبف عن  ب  عالاراف   الاللي إلةراببلبني ياود رغم اة مرار صمود ال الب  

ف تصططببلاي عسططكربي كاباي  ني اللر ني   قلاا غزة. شططالف الفرتة أي ططاي ة شططال ني محاي وإةططراببا   ن اذا الفرت 
أع اني من اإلدارة األمريكب  نب اا تاللمي اقرتالاي ل سوي  ةلمب  أو ما يبرف  ططططططططط اصفال  الالرنا وفرأ انف اع عر  عل  

لإلماراف البر ب  امل للة. أخبايه فرأ  بلبنيإةططراببا ت ططمن  برة رببس الو را  اإلةططراببلي لبزمان و براف لو را  إةططراب
تصططططببل عسططططكرا ومواعااف مسططططلل    ال ططططف  ال ر ب  أالنا   رتة إعرا  اوةطططط ل ا. ي لي اذا اوةطططط ل ا كا   
اذا الال ططططططاب وإلاططططططا   لال ططططططاب أخرى مةا اون ااوف الرألةططططططب  والربملانب ه واألواططططططاا البام    كا من ال ططططططف  

مت إعرا  املالا  ف  .البملب م والالابا امل ال  للفلسططططططططلبنبني    ا اامود الراان   تلك السطططططططط  والاللااه وعملب 
 ةططططكنباي موقباي  127 وذلك   شططططاصططططاي  1270 وعااي لوعه م  عبن  عبططططوابب  من األشططططااني الاال ني  ل  علداا

 %.3-+/وكانت نسا  اخللأ 
الشقاقي أو وليد لدادوة يف امل ك  ال  س ي   بـ د.خ يل   ائجه، ال جاء االتصالع ونتل م يد من املع ومات أو اال ت سارات عن اال ت ال

 e-mail: pcpsr@pcpsr.org (02)2964934 اكس: (02)2964933رام هللا ت:   ل بحوث السيا ية واملسحية:

 النتائج ال ئيسية
إىل تبز  مكان  محاي  ني ااماور الفلسلبح   كا من ال ف  ال ر ب  وقلاا  2018م تبب ن ابج الر   األخب لبا

ل صطططططططططططططططاعططل املواعاططاف  دن من األرعري أن اططذا ال  بب يبو إغزة  بنمططا  البططت مكططانطط  لركطط    ري  ططلون ت بب تالرياططاي. 
الوقود واألموال لل   إدخال  واإلةططططراببلبني   ال ططططف  ال ر ب  وقلاا غزة وفاع محاي   الفلسططططلبنبنياملسططططلل   ني 

 محايالروات  لاللاا غزة رغم مباراططط  السطططلل  الفلسطططلبنب  لذلك. كما تبطططب الن ابج إىل ارتفاا شطططباب  رببس لرك  
إمساعبا انب    قلاا غزة وااوط شططططططططططططططباب  الرببس  مود عااي   كا من ال ططططططططططططططف  ال ر ب  وقلاا غزة. لو عرف 

ني   ن الن ابج تبب إىل أن  رني  و  انب  أعل  من  رني  و  عااي. ولو املرشل ان ااوف رألةب  البوم  ني اذين
عرف ان ااوف  رملانب    ن محاي و  ري قل حتصطططططط ن عل  علد م سططططططاو من املالاعل. كما تبططططططب الن ابج إىل  اللان 

الو اق. كما لكوم   ااماور لألما  نجاع املصا    ني   ري ومحاي وإىل نسا  عالب  علاي من علم الراا عن أدا 
تبطططططططب إىل أن ااماور يبار   واطططططططوع ةطططططططباةطططططططاف الرببس عااي  اا قلاا غزة  ا   ذلك ملالا  عااي  ماي 
  سطططططططططلبم الاللاا  بطططططططططكا كاما  كوم  الو اق أو امللالا   وعود ةططططططططط ع والل لب  ي يل ااماور  الا  الك اب  

تلال  ال الاب  البهم   ر   اإلعرا اف  امل اذة اططططل ب .  و املسططططلل  للفصططططابا عنااي إىل عن  م  قوى األمن الرمس
خصطططططططططوماف الروات  أو تاللبا ةطططططططططاعاف الكارو . لكن من امللفت أن النسطططططططططا  األكرب من ااماور و الاللاا مةا 

تبار  لا اللس ال بريبي الفلسلبح رغم أن أكةر من الل  ااماور يب الل أن اذا اخللوة قل تساام   تبلبا 
  . املصا  عاود

 

 

أتةس املركز الفلسلبح للالوي السباةب  واملسلب   
كمركز مس الا للالوي   2000ملل  عام   

األكادميب  ودراةاف السباةاف البام . يالف 
املركز ل لوير وتالوي  املبر   الفلسلبنب    جماوف 
ال ي: السباةاف الفلسلبنب  اللاخلب ه ال للبا 

خلارعب ه الالوي املسلب  اوةرتاتبجي والسباة  ا
ليل من واة ل عاف الرأا البام.  يالوم املركز ولب

النبافاف الالةب : إعلاد اللراةاف واألحباي 
األكادميب  ذاف الب ق  ولسباةاف الفلسلبنب  

السباةب   املواقفالراان ه إعرا  حبوي مسلب  لول 
واوع ماعب  للمج م  الفلسلبحه تبكبا 

راة  ق اب ومباكا تواعه جمموعاف عما لل
هلاه ال م  الفلسلبح وصان  الالرار ووا  للول 

وعالل امل متراف واوااراف واملوعزاف امل بلال  
 ب ون الساع . إن املركز الفلسلبح للالوي مل زم 
وملواوعب  والنطزاا  البلمب  ويبما عل  تبجب  
 و لورة تفام أ  ا للواق  الفلسلبح اللاخلي وللابئ 
 اللولب    أعوا  من لري  ال باب وتاادل اآلرا .

ا امن ةلسل  اوة ل عاف أييت اذا اوة ل 
 املن هم  للمركز. 

كون اد    مت إج اء اال ت الع ابلتعاون مع مؤ سة
 أديناور يف رام هللا

 

 

ل م يد من املع ومات أو اال ت سارات 
عن اال ت الع ونتائجه، ال جاء االتصال 

يل الشقاقي أو وليد لدادوة  يف بـ د.خ 
امل ك  ال  س ي  ل بحوث السيا ية 

 واملسحية
رام هللاه  لسلني 

 (02)2964933تلبفون:
  (02)2964934 اكس: 

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
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علبام شروفه لب  اناك  نلاقتانالك مبارا  واةب  النلاق لالانون ال مان اوع ماعي وخاص    ال ف  ال ر ب  و ني الذين  أن تبب الن ابج إىل

ااماور السااان الرببسبان اللذان يل بان  اد  بلم علال  الالانون مهاال  و كوم  واوع الواالاي أن غباب الة يالوما يباه اإلمجاا عل  مبارا ه. 
 را ه.حنو مبا

اليت  رياا محاي  غب املااشرة وت يل األغلاب  املفاوااف  رك  محاين ابج املواعا  األخبة   قلاا غزة  ني محاي وإةراببا ان صاراي   ترى األغلاب  
ك اوتفاق الراان الذا يسمري  لخول الوقود واألموال الاللري  للاللاا ولرغم من مبارا  السلل  وصا ل الب  فويل  األمل وت يل كذلم  إةراببا لل 

ال ر ب  وقلاا غزة ترل  وللور  البهم  من ااماور الفلسلبح   كا من ال ف  ال الاب .   الواق  تهار الن ابج أن الرتتباافالفلسلبنب  هلذا 
م قلاا الكارو  أو د   روات  مو في لكوم  محاي السا ال . ولكن رغم كا ذلك   ن ااماور ميبا ل ع الاد لاللرا وت يلا ةوا   بما ي بلق  لعا

  أبن وقف إف ق النار الراان   الاللاا ةبناار قريااي وأيذن  ذلك ونلوا لرب واةب  ال الاللاا.
اللول ني وارتفاا ملموي   أتيبل البما املسلري والبودة ون فاا  مسلل   الن ابج إىل تراع    ال أيبل  ا بما ي بلق  بملب  الس م   بب  أما

مريكب    ن ال الاب  أما ولنسا  خلل  اإلدارة األ يصالااا ارتفاا   نسا  اوع الاد أبن لا اللول ني مل يبل ممكناي أو عملباي  سا  ال وة  اوة بلاين.
وأن اخلل  األمريكب   بما لو مت عرااا لن تلعو لالبام دول   لسلبنب ه أو عبا الاللي اا للس م ل أن اذا اإلدارة غب عادة   ةببالبهم  تب ال

أو اللعوة إلهنا  اول  ل  هال عئنيكأةاي ملفاوااف ا لوده أو اللعوة  ا عادل ملبكل   1967البرقب  عاصم  هلاه أو ال أكبل عل  للود عام 
. لكا ذلك تالول نسا  تال  لوايل ال ال  أروا ااماور أن عل  الالبادة الفلسلبنب  1967نافق او ل  منذ عام نسلاب اابش اإلةراببلي من املوا

كما أن   .ف  نا  عن الوةاف  األمريكب    املفاواالكن الن ابج تبب أي اي إىل أن أقلب  كابة تب الل أبنه و ميكن اوة .ر ض خل  ترام  للس م
 ينالسم   موقفه  اا اخلل  األمريكب   بما لو اش ملت  ب ي عل  تلك البناصر اليت يب الل ااماور أهنا لن تبملاا.ااماور 

 

 :ال ائ ية والتش يعيةاالنتخاابت  ( 1
 % ي يدون بقاءه يف منصبه. 32و% ي يدون ا تقالة ال ئيس حممود عباس 64 •

%، ويف انتخاابت رائ ية بني م وان 49% والثاين ع ى 42ألول ع ى  عباس وإمساعيل هنية حيصل ايف انتخاابت رائ ية جديدة بني •
 %.40% والثاين ع ى 55وهنية، حيصل األول ع ى  الربغوثي

 % 34% ومحاس ع ى 35يف انتخاابت ب ملانية حتصل فتح ع ى  •

قاا ال ال  أشار قالت نسا  من % أهنا تريل من الرببس الاالا    منصاه. 32 % تالول أهنا تريل من الرببس اوة الال   بما تالول نسا  من64نسا  من 
قاا ال ال  أشار  ل ت نسا    %   قلاا غزة.77و%   ال ف  ال ر ب  55. تال  نسا  امللالا  وة الال  الرببس % أهنا تريل اة الال  الرببس62

نسا  الراا %. 65ونسا  علم الراا  %32نسا  الراا عن أدا  الرببس عااي تال    %   قلاا غزة.78و%   ال ف  52امللالا  وة الال  الرببس 
%   ال ف  ال ر ب   42% )35%. قاا ال ال  أشار  ل ت نسا  الراا عن الرببس عااي 23 قلاا غزة  و % 38تال  ال ر ب  عن عااي   ال ف  

 %   قلاا غزة(. 23و

 الةاين% من األصواف وحيصا 42عل   األول عبا انب ه حيصاشري  باا االنان  الط مها  مود عااي وامسالو عرف ان ااوف رألةب  عليلة البوم وتر 
% قاا ال ال  41% )مالارن  م  36  قلاا غزا تال  نسا  ال صويت لبااي . قاا ال ال  أشار( هلنب % 45و لبااي% 47مالارن  م  ) %49عل  

% قاا ال ال  أشار( وانب  عل  51% )مالارن  م  46 ف   بلصا عااي عل  ار(ه أما   ال% قاا ال ال  أش56% )مالارن  م  62أشار( وانب  
لو مل %.40% وانب  عل  55أما لو كانت املنا س   ني مروان الربغوالي وانب    ن الربغوالي حيصا عل   % قاا ال ال  أشار(.41% )مالارن  م  41

%ه ي ابه 29له نسا  من املف ا  ني جمموع  من املرشلني ل ويل منص  الرببس لب  تف  يرتشري الرببس عااي ل ن ااوف   ن مروان الربغوالي او
مببا مث خالل  (ه%5) ا مل هللا %   قلاا غزة(ه ورامي16و  ال ف  ال ر ب   %1) %6 مل دل ن  نسا   %ه مث24امساعبا انب   نسا  

  (. %1  ) م  با(ه مث ة% لكا مناما2)وصاب  عريالاف ومصلف  الربغوالي (ه 4%)

% ةبباركون  بااه ومن  ني ا و  حتصا قابم  ال  بب واإلص ع ال ا ب  69لو عرف ان ااوف  رملانب  عليلة  بارك  كا   الالوى السباةب    ن 
 بل ملن ة صوف. % أهنا مل تالرر 21%ه وتالول نسا  من 10%ه وحتصا كا   الالوابم األخرى جم مب  عل  35%ه و  ري عل  34 رك  محاي عل  

% قاا ال ال  34% )مالارن  م  39صويت  ماي   قلاا غزة تال  نسا  ال  .%36% ولف ري 27قاا ال ال  أشار  ل ت نسا  ال صويت  ماي 
 % قاا ال ال 21% )مالارن  م  29اما   ال ف  ال ر ب    ال  نسا  ال صويت  ماي  .% قاا ال ال  أشار(32% )مالارن  م  31أشار( ولف ري 
  % قاا ال ال  أشار(.38% )مالارن  م  39ري أشار( ولف 
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 ( األوضاع الداخ ية:2
 % يقولون أن أوضاع الض ة الغ بية جيدة.14و% فقط يقولون أن أوضاع ق اع غ ة جيدة 4 •
 % ي ومون محاس ع ى  وء األوضاع يف ق اع غ ة.21و% ي ومون الس  ة وال ئيس عباس 43 •
 ن الض ة الغ بية يشع ون ابألمن والسالمة الشخصية  كا % من47و% من  كان ق اع غ ة 55 •
 % من  كان الض ة الغ بية ي غبون يف اهلج ة 22و% من  كان ق اع غ ة 48 •
 %80نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤ سات الس  ة تب غ  •
 % يقولون أن الس  ة ال  س ينية قد أصبحت عبء ع ى الشعب ال  س ي 53 •

 ةألنا م لقو  ة ال  . %14اإلجيا  ألوااا ال ف  ال ر ب  تال   %   اذا اوة ل ا ونسا  ال الببم4تال   قلاا غزةألوااا نسا  ال الببم اإلجيا  
قالت نسا   ؟اللرف املس ول عن ةو  األوااا   قلاا غزةه اا او محايه أم السلل  والرببس عاايه أم مصره أم أفراف أخرى من او ااماور
% أهنا مصره وقالت نسا  من 9% أهنا محايه وقالت نسا  من 21السلل  والرببس ولكوم  الو اقه وقالت نسا  من س ول او % أن امل43 ل ت 

مالارن   % من ةكان الاللااه58من املفبل اإلشارة وخ  ف اإلعاوف  ني ةكان ال ف  والاللاا لب  تالول نسا  من % أهنا أفراف أخرى. 20
مالارن  ب % من ةكان الاللااه 28ولكوم  الو اق ام املس ولونه وتالول نسا  من  ف ه أن السلل  والرببس%  الط من  ني ةكان ال 34ب 
 محاي اي املس ول .%  الط من  ني ةكان ال ف ه أن 17

أشار  ل ت  %. قاا ال ال 47نسا  اإللساي وألمن   ال ف  ال ر ب  تال  و  %55نسا  اإللساي وألمن والس م  الباصب    قلاا غزة تال  
ااماور الفلسلبح أهنا ترغ    اهلجرة من  %(32)الةل   تالول نسا  تال   %.48% و  ال ف  ال ر ب  45سا  اإللساي وألمن   قلاا غزة ن

  ر ب .  ال ف  ال %22  قلاا غزة وتنافض إىل  %48 سا  األوااا السباةب  واألمنب  واوق صادي  الراان  وترتف  اذا النسا  ل ال  

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

أن السلل  ( %53) ااماور أغلاب  ترى .%80عود  ساد   م ةساف السلل  الفلسلبنب  تال  نسا  اوع الاد  و   ل أهنم و يس لببون ذلك.ب الت
 يالولون أهنا إفا  للبب  الفلسلبح. 42%الفلسلبنب  قل أصالت ع   عل  البب  الفلسلبحه لكن 

اي األعل  لب  تال  اازيرة ج إىل أن نسا  مباالة قناة ن غباا خ ل البارين املاابني. تبب الن ابةألنا ااماور عن اول  اليت شاالاا أكةر م
لكا  %5املبادين والاللي ) مث لكا مناما(ه %12) و  ابب   لسلني البوم  لسلني  ابب  و  مباي %(ه مث   ابب  14) األقص %ه ت اباا   ابب  20

 .(%4)   ابب  البر ب  مث  مناما(

 ( املصاحلة وحكومة الوفاق:3
 ن عن أداء حكومة الوفاق و % راض23و% غري راضني 66 •

 %.66% فقط والتشاؤم 29نسبة الت اؤل بنجاح املصاحلة تب غ  •

 % ي البون ب فع اإلج اءات املتخذة ضد الق اع.77وأغ بية كبرية من اجلمهور ت فض  يا ات ال ئيس عباس جتاه ق اع غ ة ومحاس  •

 % يعارضون حل اجمل س التش يعي43و% يؤيدون 47 •

% م فابلون  نجاع 29  %.22% غب رااب  عن أدا  لكوم  الو اق. قاا ال ال  أشار  ل ت نسا  الراا 66% رااب  ونسا  من 23نسا  من 
 % أهنا م فابل .30قالت نسا  من  % غب م فابلنيه قاا ال ال  أشار66واملصا   

تالول ن عل  محاي تسلبم الاللاا ولكاما  كوم  الو اق  ا   ذلك الو اراف واألمن والس ع لب  أب اباالالااماور موقف الرببس عااي  ير ض
% أهنا ت يل موقف 31قاا ال ال  أشار قالت نسا  من عل  ذلك.  قو توا % أهنا 61أهنا توا ق عل  ذلك وتالول أغلاب  من  الط  %34نسا  من 

لول أتيبل أو مبارا  ااماور لوعود ك اب  مسلل    قلاا غزة عنااي إىل عن  م  قوى األمن الرمسب   وعنل الس ال  واوع أكرب  الرببس عااي.
%  الط أهنا ال  الا  الك اب  املسلل . 25م   الا  الك اب  املسلل  وتالول نسا  من  مأهن يالولون%( 68)  الةلةني أكةر من ال ا ب  للسلل ه   ن

%( السلل  الفلسلبنب  ر   77كذلك تلال  ال الاب  البهم  )   من اذا املسأل . مواقف ةكان ال ف  والاللاا نيو توعل  روقاف  من امللفت أنه 
أهنا ت يل ر   اذا  الط % 18مةا خصوماف الروات  أو تاللبا ةاعاف الكارو .   املالا ا تالول نسا  من  الاللاااإلعرا اف امل اذة ال 

%   ال ف  80. من املفبل اإلشارة إىل أن نسا  امللالا   ر   اإلعرا اف  وراي تال  اا للسلل   بكا كاما بل تسلبم محاي الالل ولكناإلعرا اف 
 %   الاللاا.73مالا ا 
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لا اللس تب الل أن  %37 تال نسا  م  ذلكه   ن أهنا تبار  ذلك.  %43( لا اللس ال بريبي  بما تالول نسا  من %47ت يل النسا  األكرب )
ترتف   أنه لن ي الر عل   رني املصا  . %34ببز   رني املصا  ه وتالول نسا  من ةأنه  %21 بما تالول نسا  من ةب بف  رني املصا   ال بريبي 

 ني محل  %(ه 42%( مالارن  ولنسا ه )51%(ه  ني الرعال )38%( مالارن   اللاا غزة )52نسا  أتيبل لا اللس ال بريبي   ال ف  ال ر ب  )
مالارن  ومل لينني  % عل  ال وايل(50% و62 ني غب امل لينني وم وةلي ال لين )%(ه 38)وألمبني %( مالارن  45لوريوي )شاادة الاكا

 %(.38%( مالارن    يلا محاي )52%(ه و ني م يلا   ري )39)

 : ق اع غ ة وم اوضات التهدئة املواجهات يف( 4
 ملصاحلة ني محاس وإ  ائيل حىت لو مت بغياب ا% يعارضون ات اق هتدئة طويل األمد ب33و% يؤيدون 61 •

 اجلمهور يؤيدون الرتتيبات ال اهنة مع إ  ائيل واليت تسمح بدخول الوقود واألموال الق  ية ل ق اع  اث ث •

 لكن األغ بية تتوقع اهنيار وقف إطالق النار ال اهن وخيشون أن يؤدي ذلك حل ب وا عة •

مت ذلك  لولىت % تبار  اتفاق هتلب  فويا األمل  ني محاي وإةراببا 33ونسا  من  ال  أشار( ا ال % قا55)مالارن  م   % ت يل61أغلاب  من 
  ري املبرب م  مصر وتسابا اة الام مبنا  وملار   منافق جماورة للاللاا مالا ا لفاظ محاي عل  اهللو  اوتفاق بما   باب املصا   حبب  ي

كذلكه   ن    %   ال ف  ال ر ب .59%   قلاا غزة مالا ا 64ب  إىل ارق . ترتف  نسا  ال أيبل هلذا ال الف مسباف البودة واللابراف الورقب  ا ووق
تسمري  لخول الوقود واملال الاللرا مالا ا وقف وهتلب  املواعااف عل  ا لود وإيالاف الاالوانف  ل الب  ا%( ي يلون ال وص67اللةي ااماور )

 %   ال ف . 64%   الاللاا وهتاط إىل 72ل صا إىل هلذا ال الب  اذا ال الب . ترتف  نسا  ال أيبل تبار  أهنا  %28ا ارق . تالول نسا  من 

% أنه 32النار األخب  ني محاي وإةراببا لن يصمل فوي ي وةبناار قريااي  بما تب الل نسا  من %( تب الل أن وقف إف ق 62لكن األغلاب  )
%( تب الل أن ذلك ةب دا  رب واةب   ني محاي وإةراببا 62)  ال  اهنبار وقف إف ق الناره   ن األغلابل   م وةل  أو فويل . ةةبصمل لفرت 

ختفف من ا صار وتوقف مل األأو هتلب  فويل   هللن لكن ااماور منالسم  اا  رني توصا محاي وإةراببا   %.31 بما و تب الل ذلك نسا  من 
 أن الفرني ائبل . %48لفرني عالب  أو م وةل   بما تب الل نسا  من ن ا% أ50املواعااف لب  تب الل نسا  من 

  ؛ %31%( أن ن ابج املواعا  األخبة   قلاا غزة  ني محاي وإةراببا اي ان صار  ماي  بما و تالول  ذلك نسا  من 62تالول األغلاب  )
ة  بما تال  نسا  الراا عن موقف الفلسلبنب  أالنا  اذا املواعااف األخب %( غب رااني عن موقف السلل  والالبادة 66املالا اه   ن لوايل الةلةني )

 %. 25السلل  

 الضمان االجتماعي: قانون( 5
 % ي يدون تعدي ه.9% يؤيدون ت بيقه كما هو، و13و% يعارضون ت بيق قانون الضمان االجتماعي، 51 •

 كومة.قون ابحل% ال يث32و% يقولون أن القانون غري عادل 49يف أ باب املعارضة،  •

ينالسم   % أنه و ينلاق علباا.46 بما تالول نسا  من  ه% من ااماور يالولون أن قانون ال مان اوع ماعي ينلاق علبام أو ةب أالرون  ه44
اذا الالانون كما او  ( ت يل تلابق2%( تلابق اذا الالانون اآلن و  املس الااه )51األغلاب  )( تبار  1: ) ال الااماور  اا اذا الالانون إىل  ئاف 

%(. ترتف  نسا  مبارا  تلابق الالانون اآلن 9( ت يل تلابق الالانونه ولكن  بل إعرا  تبلي ف علبهه النسا  األقا )3%  الطه )13اآلن نسا  من 
اآلن أو بارا  تلابق الالانون %. كذلك ترتف  نسا  م28%  بما هتاط املبارا    قلاا غزة إىل 65إىل  أو   املس الاا   ال ف  ال ر ب  لب  تصا

ترتف  نسا  املبارا   ني ا و   بكا ه و %(67  املس الاا  ني الذين يالولون انه ينلاق علبام أو ةب أالرون  ه لب  تصا نسا  املبارا  للةلةني )
 ني %(ه 51يوي )ل  شاادة الاكالور %( مالارن  حبم55) األمبنيأي ا  ني ترتف  نسا  مبارا  الالانون   %.84 خاني   ال ف  ال ر ب  لب  تال 

% عل  54% و62%(ه و ني البمال واملو فني )44ةن  ) 22-18%( مالارن  ولذين ترتاوع أعمارام  ني 56ةن  وأكةر ) 50الاال   أعمارام 
 % عل  ال وايل(.35% و36وامل الاعلين )ال وايل(ه مالارن  ولل ب 

%( أنه غب عادل و به  لم للنايه 49األكرب مناا )( قالت النسا  1السم املباراون لة ي  ئاف: )  ة ال مف وع عن أةااب املبارا  للالانون ان
% أن اللخا ا ايل ائبا وو حي ما 14من ( وقالت نسا  3% أهنا و تةق و كوم  وختب  الفساد والسرق  والواةل ه )32( وقالت نسا  من 2)

روات   نةبل باال مان أو ا كوم   قالالانون كما يلال  الابضه   ن الال  ااماور   أن صنلو  املزيل من اخلصوماف. لىت  بل أن ي م تبليا
 % أهنما لن يل با روات  ال الاعل.56%  بما تالول نسا  من 31ال الاعل و ت جاو  
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 لإل  ائي يني اليهود: العقارات( بيع 6
 % يقولون أن من يبيع العقارات إل  ائي يني يهود خائن.88 •

 دون أن العقوبة ال ادعة لبيع العقارات لإل  ائي يني اليهود هي اإلعدامعتق% ي64 •

%( أن من يالوم  اب  عالاراف إلةراببلبني ياود   الاللي البرقب  وغباا من 88تالول ال الاب  البهم  من ااماور الفلسلبح )  ة ال مف وع 
%( أنه و يوعل   75تالول نسا  تال  ال ال  أروا ااماور )  أنه  اةل وغب وفح. %9املنافق او ل  او عمبا وخابن للوفن  بما تالول نسا  من 
% 14البالاراف لإلةراببلبني الباود   الاللي وغباا من األماكن  بما تالول نسا  من  الوقت الراان ما يكفي من البالووف لردا من يالومون  اب 
%( 64عن مااب  البالو   الرادع  قالت نسا  تال  لوايل الةلةني ) )  ة ال مف وع( ااماور  الط أنه اناك اآلن ما يكفي من البالووف. عنل ة ال

% يالولون أهنم رااون عما 17و  غب رااب ا%( أهن78) ال الاب  البهم كذلك تالول    السجن.% أهنا 22أهنا اإلعلام أو الال ا وقالت نسا  من 
 ذا البالاراف.دا من يالومون  اب  ا  الوقت ا اار لر  الفلسلبنب تالوم  ه السلل  

 : الدور الق  ي يف ق اع غ ة( 7
 ثالثة أرابع اجلمهور تؤيد جهود ق   يف دعم ق اع الكه ابء يف ق اع غ ة  •

 % يؤيدون دعم ق   ل واتب موظ ي حكومة محاس السابقة79 •

ت السلل  الفلسلبنب  مبارا  ا الكارو    قلاا غزة لىت لو كان%( ت يل اااود الاللري    دعم قلا 78أكةر من ال ال  أروا ااماور الفلسلبح )
%( ت يل اااود الاللري    دعم روات  مو في 79كذلك   ن ال الاب  البهم  )  %  الط.19ا اللعم الاللرا. تال  نسا  املبارا  لللعم الاللرا هلذ

و بكا عامه   ن  %.19الاللرا. تال  نسا  املبارا  هلذا اللعم الاللرا لكوم  محاي السا ال  رغم مبارا  السلل  الفلسلبنب  هلذا اللعم املايل 
ومن امللفت أنه  ه%25غزة  بما تراا ةلاباي نسا  تال   %( تنهر  بكا إجيا  لللور الاللرا   املواوا الفلسلبح وخاص    قلاا73أغلاب  كابة )

ت ساوى تالرياا نسا  النهرة اإلجيا ب  لللور الاللرا     ا الاللراا  اا اللور و توعل  روقاف ذاف م زى  ني مواقف السكان   ال ف  والاللا 
%( مالارن  ولذين تال  أعمارام 77ةن  ) 22-18% عل  ال وايل( وترتف  اذا النسا   ني البااب الذين ترتاوع أعمارام  ني 72و% 73املنلال ني )

%(ه  ني 69%( مالارن  ولرعال )76%(ه  ني النسا  )66ي )شاادة الاكالوريو %( مالارن  حبمل  73%(ه  ني األمبني )69ةن  وأكةر ) 50
 %(.53%( مالارن    يلا   ري )88% عل  ال وايل(ه و ني م يلا محاي )50و% 68 وةلي ال لين وغب امل لينني )%( مالارن   82امل لينني )

 :امل ك ي ملنظمة التح ي  ال  س ينيةوق ارات اجمل س  اجتماع) 8
 يؤيدون ق ار اجمل س امل ك ي بتع يق االعرتاف إب  ائيل 67% •

 بوقف التنسيق األم  مع إ  ائيل% يؤيدون ق ارات اجمل س امل ك ي 72 •

%( أهنم ي يلون قرار اللس املركزا   بلبق اوعرتاف الفلسلبح  لول  إةراببا وذلك لىت تبرتف إةراببا  لول   لسلني  بما 67يالول اللةا ااماور )
املركزا  وقف ال نسبق األمح م  ةللاف اول  ل  بما % أهنا ت يل قرار اللس 72وتالول نسا  من   .% أهنا ال اذا الالرار29ول نسا  من تال

من  % تالول أبن قبادة السلل  الفلسلبنب  لن تالوم   نفبذ اذا الالرار  بما تالول نسا 70%. لكن أغلاب  كابة تال  23اذا الالرار نسا  من  تبار 
 %  الط أهنا ة الوم   لاباله.23

 :السالم عم ية( 9
 كحدود ل دولة ال  س ينية.  1967% يؤيدون هذا احلل عند حتديد خ وط 52% يؤيدون حل الدولتني و43 •

 % مع الثاين22و% مع األول 45يف مقارنة بني حل الدولتني وحل الدولة الواحدة:  •

  بسبب اال تي ان % يعتقدون أن حل الدولتني مل يعد حالً عم ياً 63 •

   يق األكث  جناعة لقيام دولة ف س ينية% يعتقدون أن العمل املس ح هو ال44 •

 % يقولون أن هدف إ  ائيل هو ضم املناطق ال  س ينية وط د  كاهنا 59 •

 يؤيدوهنا % 40و% يعارضون قيام كون درالية بني الدولة ال  س ينية واألردن 54 •
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 لون إعلا  تفاصبا اذا ا ا. قاا ال ال  أشار عرات اذا الفكرة عل  ااماور  ه وقل كرة لا اللول ني يباراون %55وت يل % 43نسا  من 
% عنل اإلشارة إىل أن للود اللول  52لكن نسا  ال أيبل  ا اللول ني ترتف  ل صا إىل  %  الط.47مماالا   ة ال   ل ت نسا  ال أيبل هلذا ا ا

ولا آخر  هولا اللول  الواللة هللل  من ااماور أن خي ار  ني لا اللول نيلكن عنل ا. 1967لزيران الفلسلبنب  ة كون خلوط الرا   من 
% 23وقالت نسا  من  ه% أهنا تف ا لا اللول  الواللة22وقالت نسا  من  ه% أهنا ت يل لا اللول ني45قالت نسا  من  هاثل  مل ي م حتليلا

دول  مس الل  تالوم إىل عان  دول  االس ال عل  أنه يبح  انا إىل أننا قل عرّ نا لا اللول ني   اذاأهنا تف ا ل ي آخر. من ال رورا اإلشارة 
اللاا يبما كا   منافق إةراببا وال ف  والا. أما لا اللول  الواللة  برّ ناا عل  أنه اوعاصم اا الاللي البرقب  1967إةراببا عل  للود 
% أهنا ت يل لا اللول ني وقالت نسا  53قاا ال ال  أشار قالت نسا  من  .الباود   كا   الاوفببلبني اواإلةرا الفلسلبنبنيوت ساوى  به لالوق 

   % أهنا تف ا ل ي اثلةاي آخر.14% أهنا ت يل لا اللول  الواللة وقالت نسا  من 24من  

% تب الل أنه و يزال عملباي. كذلكه تالول نسا  من 35سا  من % أن لا اللول ني مل يبل عملباي  سا  ال وة  اوة بلاين لكن ن63تب الل نسا  من 
% أن 26% أن  رني قبام دول   لسلبنب  مس الل  إىل عان  إةراببا خ ل السنواف اخلمس الالادم  ائبل  أو ائبل  علاي وتالول نسا  من 73

 ب .الفرني م وةل  أو عال

أهنا تف ا شن كفاع مسلري  م لا ال  بما تالول نسا   هم م  إةراببا وصا وتفاق ة % أهنا تف ا ال34تالول نسا  من للاروج من األوااا الراان  
هنا تف ا تالول أب% 16نسا  من . لكن ةلمب  ال اول  ل شن مالاوم  شباب % أهنا تف ا 11ال اول  ل اإلةراببليه وتالول نسا  من 

البما %( أن 44كذلكه تالول النسا  األكرب )    وصا وتفاق ة م.تف ا ال% أهنا 40قاا ال ال  أشار قالت نسا  من  ا فاظ عل  الوا  الراان.
اي اللريق األكةر فاع ه  املفاوااف% أن 28اللريق األكةر فاع  لالبام دول   لسلبنب  إىل عان  دول  إةرابباه  بما تالول نسا  من  وا املسلري

وقالت نسا    % أن املفاوااف اي األف39قاا ال ال  أشار قالت نسا  من  اع .% أن املالاوم  البباب  السلمب  اي األكةر ف23وتالول نسا  من 
 .  % أن البما املسلري او األف33من 

% أهنا تببر ولاللق من أن ت بر    لباهتا البومب  لألذى عل  أيلا إةراببلبني أو أن ت بر  أراام للمصادرة أو  بوهتم للالمه 77تالول نسا  من 
% أن الف إةراببا  ببل امللى او إقام  دول  إةراببا من الالر للنار وفرد 59نسا  من تالول   % أهنا و تببر ولاللق.23وتالول نسا  من 

% أن الف إةراببا او ام األرااي الفلسلبنب  او ل  ولرمان ةكاهنا من لالوقام.   املالا اه تالول 23السكان الفلسلبنبني  بما تالول نسا  من 
 .1967كاما أو اازبي من األرااي او ل  عام اببا او امان أمناا مث اونسلاب اللف إةر % أن ا18نسا  من 

% أهنا ت يل املالاوم  61أهنا ت يل اون مام للمزيل من املنهماف اللولب ه وتالول نسا  من  %71    ا توقف مفاوااف الس م تالول نسا  من
% أهنا ت يل لا السلل  الفلسلبنب ه 47وتالول نسا  من  هاملسلل  واملواعاافا  لبودة ل ن فا% أهنا ت يل ا54البباب  السلمب ه وتالول نسا  من 

قاا ال ال  أشار قالت نسا  من  % أهنا ت يل ال الي عن لا اللول ني وامللالا   البام دول  واللة للفلسلبنبني واإلةراببلبني.32وتالول نسا  من 
  %  الط أهنا ت يل لا السلل  الفلسلبنب .42لت نسا  من   وقامسلل ون فاا %  الط أهنا ت يل البودة 46
ةن   22-18%(ه  ني البااب الذين ترتاوع أعمارام  ني 51%( مالارن  ول ف  ال ر ب  )60نسا  أتيبل البودة ون فاا  مسلل    قلاا غزة ) ترتف 
 ني الرعال %(ه 44%( مالارن  وألمبني )55وي )دة الاكالوري ني محل  شاا%(ه 55ةن  أو أكةر ) 50%( مالارن  ولذين تال  أعمارام 65)
%(ه  ني 49%( مالارن    وةلي ال لين )62 ني امل لينني ) ه(%47%( مالارن  ولبمال )63%(ه  ني الل ب )52%( مالارن  ولنسا  )57)

  .%(36 ري )مالارن    يلا   %(76م يلا محاي )%(ه و ني 41%( مالارن    يلا عملب  الس م )81مباراي عملب  الس م )
%( 35%(ه  ني الرعال )29%( مالارن  ول ف  ال ر ب  )36  قلاا غزة )نسا  أتيبل ال الي عن لا اللول ني وامللالا  حبا اللول  الواللة  ترتف 

% عل  ال وايل( 33% و44ن )%(ه  ني غب امل لينني وم وةلي ال لي28%( مالارن   روف الابوف )34%(ه  ني الل ب )28مالارن  ولنسا  )
% 42%(ه  ني م يلا   ري والالوى الةالة  )24%( مالارن   باراي عملب  الس م )35) الس معملب  %(ه  ني م يلا 29) لينني مالارن  ومل

 %(.25مالارن    يلا محاي ) % عل  ال وايل(32و
  لال قبام دول     ا الصراا. إةراببلب - لسلبنب   مفاوااف % ي يلون من لب  املالأ إعرا47و%( يبار  50الفلسلبح )نصف ااماور 

% أهنا تريل قواف أمن قوي   لون 27%( تريلاا دول  مسلل   س ع الالبا كاللووف واللابراف  بما تالول نسا  من 68 لسلبنب    ن األغلاب  )
نسا  من  الكونفلرالب اذا ت يل ب  واألردن  بل قبام اللول  الفلسلبنب  و % قبام الكونفلرالب   ني اللول  الفلسلبن54تبار  أغلاب  من   ة ع الالبا.

ه  ني الل ب %(34%( مالارن  ول ف  ال ر ب  )49تف  نسا  أتيبل اوحتاد الكونفلرايل  ني دوليت  لسلني واألردن   قلاا غزة )تر   %.40
%( مالارن   باراي علمب  46%(ه  ني م يلا عملب  الس م )38ي ال لين )%( مالارن    وةل43%(ه  ني امل لينني )29%( مالارن  ول جار )47)

 %(.41%( مالارن    يلا محاي )54%(ه  ني م يلا   ري )31الس م )
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 ت امب ل سالم: خ ة( 10
  ال  س ينيني% من 73ف ص جناح خ ة ت امب ضئي ة أو منعدمة يف نظ   •

  ينية% يقولون أن خ ة ت امب لن تدعو لقيام دولة ف س72 •

 يقولون أن ع ى ال  ف ال  س ي  رفض خ ة ت امب  74% •

 % يعارضون عودة االتصاالت مع اإلدارة األم يكية 59 •

 ر األم يكي يف عم ية السالم% يقولون أنه ال ميكن اال تغناء عن الدو 43لكن  •

  %  الط أهنا عادة.16ق عملب  ة م قريااي وتالول نسا  من %( أن اإلدارة األمريكب  لبست عادة   إف 80تالول ال الاب  البهم   ني الفلسلبنبني )
% أن الفرني 24% من ااماور  بما تالول نسا  من 73ولو أفلالت اذا اإلدارة عملب  ة م   ن  رني فاع اخلل  األمريكب  ائبل  أو منبلم   نهر 

  دول   لسلبنب  إىل عان س م   ن اذا اخلل  لن تلعو لالبام% أنه لو عرات إدارة ترام  خل  لل72تالول أغلاب  كابة من   عالب  أو م وةل .
%( أن اخلل  لن تلعو لالبام عاصم   لسلبنب    الاللي 75مماالل  ) أغلاب كذلك تب الل    % أهنا ة لعو لذلك.22دول  إةراببا  بما تالول نسا  من 

 %( أن اخلل  لن تلعو ل لليل للود دول   لسلني عل  أةاي67كذلك تب الل األغلاب  )   % أهنا ة لعو لذلك.21البرقب   بما تالول نسا  من 
%( أن اخلل  لن تلعو  ا 80وتالول أغلاب  ةالال  )  % أهنا ة لعو لذلك.26م  تبلي ف ففبف  م اادل  وتالول نسا  من  1967خلوط عام 

%( أن اخلل  لن تلعو إلهنا  77ول أغلاب  مماالل  )ه تالكذلك   %  الط أهنا ة لعو لذلك.16عادل لال ب  ال عئني الفلسلبنبني  بما تالول نسا  من 
 % أهنا ة لعو لذلك.19 بما تالول نسا  من  1967ل  ل اإلةراببلي وانسلاب اابش اإلةراببلي من املنافق الفلسلبنب  او ل  عام او

ترتف   % أن علباا قاوهلا.21عرااا  بما تالول نسا  من % أنه ينا ي عل  الالبادة الفلسلبنب  ر ض اخلل  األمريكب  عنل 74تالول أغلاب  كابة من 
%( مالارن  وألمبني 76 ني محل  شاادة الاكالوريوي )%(ه 59%( مالارن   اللاا غزة )83نسا  امللالا   ر ض اخلل  األمريكب    ال ف  ال ر ب  )

 %(.60%( مالارن    يلا   ري )83محاي )  م يلا%(ه و ني68%( مالارن    يلا عملب  الس م )82اي عملب  الس م ) ني مبار %(ه 71)

ولا عادل لال ب   ه1967عل  أةاي للود عام  هوعاصم اا الاللي البرقب  هأما لو مشلت اخلل  األمريكب  عل   نود مةا قبام دول   لسلبنب 
 مننسا  %( تلعو إىل ر  اا  بما تلعو 49ماور )  ن النسا  األكرب من ااه 1967وانسلاب اابش اإلةراببلي من املنافق او ل  عام  هال عئني

%( مالارن  ول ف  ال ر ب  57امللالا   الاول اخلل  األمريكب   بما لو اش ملت عل  كا الانود اخلمس    قلاا غزة ) ترتف  نسا  % إىل قاوهلا.44
 ني م وةلي ال لين %(ه 39مالارن  وألمبني ) %(44 ني محل  شاادة الاكالوريوي )%(ه 41%( مالارن  ولنسا  )48%(ه  ني الرعال )36)
%( مالارن  62%(ه و ني م يلا   ري )33%( مالارن   باراي عملب  الس م )49 ني م يلا عملب  الس م ) ه(%41ومل لينني )%( مالارن  46)

 %(.43  يلا محاي )

م  اإلدارة األمريكب   قل أوقف اا الالبادة الفلسلبنب كانت اليت   % أهنا ت يل عودة اوتصاوف28% أهنا تبار  وتالول نسا  من 59تالول أغلاب  من 
ةألنا ااماور عما إذا كان من املمكن اوة  نا  عن دور   .  كانون أول )ديسمرب( املااي  بل اعرتاف إدارة ترام  ولاللي عاصم  إلةراببا
% 43ور  بما قالت نسا  من % أنه ميكن  ب ي اوة  نا  عن اذا الل52 إةراببلب  قالت نسا  من-الووبف امل للة كوةبط   مفاوااف  لسلبنب 

عن دور الووبف امل للة كوةبط   املفاوااف  ني البااب  اوة  نا ترتف  نسا  اوع الاد  أبن من املمكن   أنه و ميكن اوة  نا  عن اذا اللور.
 ني  ه(%48مالارن    وةلي ال لين )%( 57%(ه  ني امل لينني )47أكةر )ةن  و  50%( مالارن  ولذين تال  أعمارام 55ةن  ) 22-18 ني 

%(ه و ح م يلا 50%( مالارن  وألمبني )55%(ه  ني محل  شاادة الاكالوريوي )51%( مالارن    يلا عملب  الس م )58مباراي عملب  الس م )
 %(.47%( مالارن    يلا   ري )56محاي )

 :ع يب ع ى إ  ائيل ان تاح( 11
 قضية الع ب األوىل% يقولون أن ف س ني مل تعد 78 •

% يقولون أن الدول الع بية 60و% ي ون يف زايرات املسؤولني اإل  ائي يني ل دول الع بية إض اراً جبهود حل القضية ال  س ينية 60 •
 اليت تسعي ل ت بيع مع إ  ائيل ت يد كسب رضا إدارة ت امب.

%. 21راعاته اللاخلب  وأن  لسلني لبست ق ب ه األوىل  بما و توا ق عل  ذلك نسا  من  مب ول هبمومه وص% أن البامل البر 78تالول نسا  من 
% و توا ق 21% أن اناك حتالفاي عر باي ةنباي م  إةراببا ال إيران رغم اة مرار اول  ل اإلةراببليه ولكن نسا  من 72كذلكه تالول نسا  من 

لا الال ب  الفلسلبنب   بما تالول نسا  من  عاودأن الزبراف اليت يالوم هبا مس ولون إةراببلبون للول عر ب  ت ر % 60ول أغلاب  من تال عل  ذلك.
ةألنا ااماور عن رأيه   أةااب قبام دول عر ب  مةا عزمان   % أهنا و ت ر وو تفبل   ذلك.27% أهنا تفبل   لا الال ب  وتالول نسا  من 10
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 ه%( أن السا  او السبي لكس  ود ترام  وأمريكا60إةراببلبني   الوقت الراان: قالت النسا  األكرب )  الاال قادة وو را ماراف البر ب  وةواإل
 % أن اهللف او د   عملب  الس م.12% أن اهللف من ورا  ذلك او  ار   إيرانه وقالت نسا  من 17 بما قالت نسا  من 

 واملشاكل األ ا ية اليت تواجهه: ( الغاايت الع يا ل شعب ال  س ي  12
 % يقولون أن إهناء االحتالل وإقامة الدولة ال  س ينية جيب أن يكون الغاية الع يا ل شعب ال  س ي 46 •

 ن% يقولون أن املشك ة األ ا ية اليت تواجه اجملتمع ال  س ي  اليوم هي ا تم ار االحتالل واال تي ا29 •

وإقام  دول   لسلبنب     1967سلبح ينا ي أن تكون حتالبق انسلاب إةراببلي  لود عام لبا األوىل للبب  الفل% تب الل أن ال اي  الب46نسا  من 
% يالولون أن ال اي  األوىل جي  أن تكون ا صول عل  لق البودة ل عئني وعودهتم 30  املالا ا   ن . ال ف  والاللاا وعاصم اا الاللي البرقب 

أن ال اي  األوىل ينا ي أن تكون  نا   رد صاحل وجم م  م لين يل زم  %14كذلك تالول نسا  من .1948وا مناا   عام لالراام و للاهتم اليت خرع
  .ألول جي  أن يكون  نا  نهام لكم دميالرافي حيرتم لربف ولالوق اإلنسان الفلسلبح% أن اهللف ا11  بالبم اإلة م كامل ه وتالول نسا  من 

% أهنا 26% من ااماوره وتالول نسا  من 29  نهر  اة مرار اول  ل واوة بلان بح البوم ايتواعه ال م  الفلسل املبكل  األةاةب  اليت
اة مرار لصار قلاا غزة وإغ ق % 15وتالول نسا  من  تفبي الفساد   امل ةساف البام ه % أهنا25ه وتالول نسا  من تفبي الالال  والفالر

 غباب الوللة الوفنب . أهنا %3مبا راه وتالول نسا  من 

 : قضية مقتل الصح ي مجال خاشقجي( 13
 يعتقدون أن ويل العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي% 51 •

%( أن املس ولب  عن مال له ي لملاا ويل البال األمب  مل  ن 51  ق ب  مال ا الصلفي والكات  السبودا مجال خاشالجي تالول األغلاب  )
ن املس ول عن ذلك ام املو فون ال ا بون للملك % أ9% أن امللك ةلمان او من ي لما املس ولب  وتالول نسا  من 26سا  من ةلمان  بما تالول ن

 أو ويل عالا.
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 (70) نتائج ا ت الع ال أي العام رقم
  2018( ديسمرب) كانون أول  16- 12

 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
Q00احمل ات األخ ى خالل الشه ين حمل ة اليت شاهدهتا أكث  من خبارية التالية، أيها كانت امن بني احمل ات ال ضائية اإل

 املاضيني؟
 %7.2 %2.7 %4.4 .  البر ب 1 

 %23.5 %18.3 %20.3 .   اازيرة2

 %8.4 %14.4 %12.1 .    لسلني البوم3

 %2.2 %9. %1.4 .  املنار4

 %10.5 %13.4 %12.3 .   ابب   لسلني5

 %23.5 %8.6 %14.2 .   ابب  اوقص 6

 %6.1 %15.8 %12.1 .   ابب  مبا7

 %2.5 %6.3 %4.9 . املبادين8

 %10.5 %2.3 %5.4 .  الاللي9

 %4.3 %15.7 %11.4 .  و اشاال ال لفزيون10

 %9. %1.3 %1.1 .  اخرى11

 %0.1 % 0.4 % 0.3 .  و يوعل صلن وقط12

 % 0.3 %0.0 %0.1 رف.  و راا / و اع13

Q01 بشكل عام، كيف تصف وضع ف س ني اليوم؟ 
 %1.8 %8. %1.2 . عبل علا1 

 %14.2 %11.4 %12.5 . عبل2

 %14.7 %21.4 %18.9 .  وةط3

 %34.4 %43.1 %39.8 . ةي 4

 %34.9 %23.0 %27.5 . ةي  علا5

 %0.0 % 0.3 % 0.2 .  و رأا / و أعرف6

Q02 ل  س ينيني يف ق اع غ ة اليوم؟يف تصف وضع ابشكل عام، ك 
 % 0.9 % 0.2 % 0.5 . عبل علا1 

 %5.3 %2.0 %3.2 . عبل2

 %13.4 %6.7 %9.2 .  وةط3

 %33.4 %33.2 %33.3 . ةي 4

 %46.9 %53.0 %50.7 . ةي  علا5

 %0.0 %5.0 %3.1 .  و رأا / و أعرف6

Q03 يف الض ة الغ بية اليوم؟بشكل عام، كيف تصف وضع ال  س ينيني  
 %2.5 %1.2 %1.7 . عبل علا1 

 %17.5 %8.9 %12.2 . عبل2

 %25.1 %26.8 %26.1 .  وةط3

 %32.0 %39.4 %36.6 . ةي 4

 %22.3 %23.4 %23.0 . ةي  علا5

 %6.0 %4.0 %5.0 .  و رأا / و أعرف6



 

10 
 

 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
Q04 ............بشكل عام، هل تصف ن سك ع ى أنك 

 %54.6 %32.6 %40.9 م لين. 1 

 %39.4 %59.8 %52.1 . م وةط ال لين2

 %5.6 %7.6 %6.8 . غب م لين3

 %5.0 %0.0 % 0.2 . و راا / و اعرف4

Q05 ........... بشكل عام، هل تصف ن سك ع ى أنك 
 %45.6 %49.9 %48.3 .  م يل لبملب  الس م1 

 %30.0 %25.8 %27.4 .  مبار  لبملب  الس م2

 %24.0 %20.1 %21.6 .   ني ال أيبل واملبارا 3

 %3.0 %4.2 %2.7 .  و راا و اعرف4

Q06 وأجه ة الس  ة ال  س ينية؟هل تعتقد بوجود فساد يف مؤ سات 
 %73.2 %84.0 %79.9 .  نبم1 

 %21.8 %7.4 %12.8 .  و2

 %5.1 %8.6 %7.3 .  و رأا / و أعرف3

Q07ليوم انتقاد الس  ة يف من قتك )الض ة الغ بية أو ق اع غ ة( بدون خوف؟ت يع الناس اب أيك، هل يس 
 %47.8 %35.4 %40.0 .  نبم1 

 %49.9 %61.2 %56.9 .  و2

 %2.3 %3.5 %3.0 .  و رأا / و أعرف3

Q08توف ين؟هل تشع  هذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألف اد أ  تك متوف ين أم غري م 
 %11.6 %1.3 %5.2 . م و ران  بكا كاما1 

 %42.9 %45.4 %44.5 . م و ران2

 %38.0 %44.0 %41.7 . غب م و رين3

 %7.5 %9.3 %8.6 . غب م و رين وملرة4

 %0.0 %1.0 %1.0 . و راا / و اعرف5

Q09  يف اهلج ة إىل خارج الوطن؟هل تدفعك األوضاع السيا ية واألمنية واالقتصادية ال اهنة ل  غبة 
 %17.7 %6.0 %10.4 . ول أكبل ارغ  وهلجرة1 

 %30.3 %15.6 %21.2 .  ارغ  وهلجرة2

 %40.8 %46.3 %44.2 . و ارغ  وهلجرة3

 %11.1 %32.0 %24.1 . ول أكبل و ارغ  وهلجرة4

 %1.0 %1.0 %1.0 . و راا / و اعرف5

Q10انتخابه رئيسا؟ عن أداء أبو مازن منذ هل أنت راض أم غري راض 
 %3.4 %2.1 %2.6 .  را  علا1 

 %19.9 %35.6 %29.7 . را 2

 %38.4 %39.8 %39.3 .  غب را 3

 %37.6 %17.9 %25.3 .  غب را  وملرة4

 %7.0 %4.6 %3.1 اعرف.  و رأا / و 5

Q11 أم البقاء يف منصبه؟ لو عاد األم  لك، هل ت يد من ال ئيس عباس اال تقالة 
 %42.6 %18.0 %27.3 .  ولط أكبل اوة الال 1 

 %34.8 %37.1 %36.2 . اوة الال 2
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %17.4 %36.0 %29.0 لاالا    منصاها.  3

 %4.2 %2.6 %3.2 . ول أكبل الاالا    منصاه4

 %9. %6.2 %4.2 . و رأا / و اعرف5

Q12 ن ح كة فتح، وإمساعيل هنيه عن  ة ال  س ينية، وت شح حممود عباس علو ج ت انتخاابت رائ ية جديدة ل س
 ح كة محاس، ملن  تصوت؟

 %36.1 %46.3 %42.2 .  مود عااي1 

 %62.4 %40.8 %49.4 . امساعبا انب 2

 %1.6 %12.9 %8.4 اعرف. و راا / و 4

Q13  د عباس ملن  تصوت؟وماذا لو كان التنافس بني م وان الربغوثي وامساعيل هنية وحممو 
 %41.5 %41.5 %41.5 . مروان الربغوالي1 

 %42.1 %29.3 %34.7 . امساعبا انب 2

 %15.6 %22.2 %19.4 .  مود عااي3

 %1.0 %7.1 %4.5 .  و راا / و اعرف5

Q14ولو كان التنافس بني م وان الربغوثي عن ح كة فتح و امساعيل هنية عن محاس، ملن  تصوت؟ 
 %48.6 %59.5 %55.0 مروان الربغوالي.  1 

 %48.7 %32.9 %39.5 .  امساعبا انب 2

 %2.7 %7.6 %5.5 .   و راا / و اعرف4

Q16 السيا ية وت شحت ن س القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت لو ج ت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى
 ، ملن  تصوت؟2006 كانون اثين )يناي (  25التش يعية اليت ج ت يف 

( قابم  الاليا )اب  ف اااا  اللميالرافب  ولزب 1 
 البب  و لا  ومس الا

6.0% 1.0% 1.3% 

( قابم   لسلني املس الل  ا مصلف  الربغوالي 2
 واملس اللون ا

3.2% 3.3% 3.2% 

 %3.6 %3.7 %3.7 ( قابم  البابل أ و علي مصلف 3

 %6. %0.0 %3. ( قابم  البابل أ و البااي4

 %1.3 %0.0 %6. ( قابم  ا ري  والبلال  اوع ماعب 5

 %39.0 %29.4 %33.7 ( قابم  ال  بب واوص ع6

 %3. %2. %3. واللميالرافب  )وعل(( اوب  ف الوفح للبلال  7

 %1.6 %0.0 %7. ( قابم  اللريق الةال   رألة  ة م  با 8

 %0.0 %3.0 %2.0 ( قابم  ا ري  واوة ال ل9

 %6.0 %1.0 %3.0 ( قابم  البلال  الفلسلبنب 10

 %30.8 %39.0 %35.4 ( لرك    ري11

 %17.8 %23.8 %21.1 ( و ألل مما ةاق/ و رأا / وأعرف / و أذكر12

Q17 يت ينبغي ل شعب من بني الغاايت واألهداف الوطنية الع يا التالية، ما هي بنظ ك الغاية األوىل وماهي الغاية الثانية ال
  ال  س ي  العمل ع ى حتقيقها؟

Q17-1 اخليارات السابقة(_________الغاية األوىل)ضع رقم الغاية من 
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
وإقام  دول   67(انسلاب إةراببلي  لود عام 1 

  لسلبنب  مس الل    ال ف 
45.5% 49.3% 39.2% 

( ا صول عل  لق البودة ل عئني وعودهتم 2
 يت خرعوالالراام و للاهتم ال

30.0% 29.9% 30.2% 

( إقام  نهام لكم دميالرافي حيرتم لربف ولالوق 3
 اإلنسان الفلسلبح

10.5% 9.3% 12.6% 

(  نا   رد صاحل وجم م  م لين يل زم   بالبم اإلة م 4
 كامل 

13.9% 11.4% 17.9% 

Q17-2__________ )الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة 
وإقام  دول   67(انسلاب إةراببلي  لود عام 1 

  لسلبنب  مس الل    ال ف 
18.6% 19.9% 16.5% 

( ا صول عل  لق البودة ل عئني وعودهتم 2
 لالراام و للاهتم اليت خرعوا

38.4% 40.7% 34.6% 

( إقام  نهام لكم دميالرافي حيرتم لربف ولالوق 3
 اإلنسان الفلسلبح

21.7% 18.9% 26.3% 

(  نا   رد صاحل وجم م  م لين يل زم   بالبم اإلة م 4
 كامل 

21.3% 20.5% 22.6% 

Q18  ،  يواجه اجملتمع ال  س ي  اليوم العديد من املشاكل مثل ا تم ار االحتالل واال تي ان، وت شي الب الة وال ق
لعامة، وغريها. قل لنا ب أيك ما وا تم ار حصار  ق اع غ ة وإغالق معاب ه، وت شي ال ساد يف بعض املؤ سات ا

  ة ال  س ينية؟هي املشك ة اال ا ية اليت جيب ان حتظى ابألولوية ل س 
 %32.4 %27.4 %29.3 اة مرار اول  ل واوة بلان (1 

 %24.2 %26.6 %25.7 تفبي الالال  والفالر  (2

 %7.6 %5. %3.2 غباب الوللة الوفنب   (3

 %23.2 %10.7 %15.4 غزة واغ ق مبا رااة مرار لصار قلاا   (4

 %9.8 %33.7 %24.7 امل ةسااتلبام تفبي الفساد    بض   (5

 %2.5 %1.1 %1.6 اخرى  ( 6

 %0.2 %0.0 %0.1   و راا( 7

Q19  يقول ال ئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخاابت رائ ية جديدة، لو عاد األم  لك، من ت ضل من التالية
 م أن يكون ال ئيس بعده؟امساؤه

 %23.0 %32.5 %28.9 .     مروان الربغوالي1 

 %27.6 %20.9 %23.5 .     امساعبا انب 2

 %3.2 %6. %1.6 .     صاب  عريالاف3

 %5.5 %5.0 %5.2 رامي ا مل هللا.     4

 %5.0 %8. %2.4 .     مصلف  الربغوالي5

 %8.4 %1.1 %3.9 .     خالل مببا6

 %3.0 %5. %1.4 ة م  با      .7

 %15.7 %0.7 %6.4 .      مل دل ن8

 %1.3 %2.0 %1.7 .     اخرى:9
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %7.2 %35.8 %25.0 .  و رأا / و اعرف10

Q20   اآلن وبعد م ور أكث  من اربع  نوات ع ى تشكيل حكومة الوفاق وبعد م ور أكث  من  نة ع ى ا تالمها
 ب  يف ق اع غ ة، هل أنت راض أم غري راض عن أدائها؟ملق ات الوزارات واملعا

 %4.6 %1.6 %2.7 .     ول أكبل را 1 

 %20.2 %20.3 %20.3 .     را 2

 %42.1 %46.6 %44.9 .     غب را 3

 %30.1 %15.4 %21.0 .     ول أكبل غب را 4

 %3.0 %16.1 %11.2 .     و رأا / و اعرف5

Q21ابلنسبة ملستقبل املصاحلة، هل  تستم  وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن املصاحلة  ت شل  ما هي توقعاتك
 و يعود االنقسام؟

 %5.6 %0.6 %2.5 .  ول أكبل ة نجري املصا ه1 

 %30.9 %23.2 %26.1 . ة نجري املصا ه2

 %45.7 %51.0 %49.0 . لن تنجري املصا ه3

 %15.1 %18.8 %17.4 . ول أكبل لن تنجري املصا ه4

 %2.6 %6.5 %5.0 .  و رأا / و اعرف5

22Q  .تقول التقاري  الدولية أن األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف ق اع غ ة ت داد  وءاً وأن الق اع ع ى حافة االهنيار
 من بنظ ك هو ال  ف األول املسؤول عن  وء األوضاع يف الق اع؟

 %28.4 %17.0 %21.3 .  محاي1 

 %18.2 %18.1 %18.1 .  السلل 2

 %39.5 %16.3 %25.1 ولكوم  الو اق.  الرببس عااي 3

 %8.1 %9.7 %9.1 .  مصر4

 %4.2 %29.0 %19.7 أخرى . أفراف5

 %1.6 %9.9 %6.8 .  و رأا / و اعرف6

Q23 قول اخ ون اهنا اجناز يقول بعض الناس ان الس  ة ال  س ينية قد اصبحت عبء ع ى الشعب ال  س ي  فيما ي
 ل شعب ال  س ي . ما رأيك انت ؟

 %39.7 %43.3 %42.0 . السلل  افا  للبب  الفلسلبح1 

 %55.1 %51.4 %52.8 . السلل  ع   عل  البب  الفلسلبح2

 %5.2 %5.2 %5.2 أعرف. و رأا/ و 3

Q23-1 م عن نية القيادة ال  س ينية يف حل اجمل س تقول التقاري  الصح ية أن ال ئيس عباس قد أع ن قبل عدة أاي
 التش يعي. هل انت مع أم ضد حل اجمل س التش يعي اآلن؟

 %38.0 %51.7 %46.5 .  م  لا اللس ال بريبي اآلن1 

 %55.0 %35.1 %42.6 .  ال لا اللس ال بريبي اآلن2

 %7.0 %13.2 %10.9 .  و رأا/ و أعرف3

Q23-2  اجمل س التش يعي يع ز أو يضعف ف ص حتقيق املصاحلة بني فتح ومحاس، او لن يكون له هل تعتقد أن حل
 أتثري ع يها؟

 %25.7 %18.3 %21.1 .  يبز   رني املصا  1 

 %42.8 %33.2 %36.8 .  ي بف  رني املصا  2
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %27.7 %37.8 %34.0 علباا.  لبس له أتالب 3

 %3.9 %10.7 %8.1 .  و رأا/ و أعرف4

Q24  يقول ال ئيس عباس أنه ع ى محاس تس يم ق اع غ ة حلكومة الوفاق بشكل كامل من األلف إىل الياء مبا يف ذلك
الوزارات واألمن والسالح وإال ف ن تكون الس  ة مسؤولة عما جي ي يف الق اع. هل ت ى ن سك مت قاً أم خمت  اً 

 مع موقف ال ئيس هذا؟
 %9.3 %5.0 %6.6 .  ول أكبل م فق1 

 %28.1 %26.7 %27.3 .  م فق2

 %35.4 %43.0 %40.1 .  خم لف3

 %25.6 %18.6 %21.2 .  ول أكبل خم لف4

 %1.7 %6.7 %4.8 . و رأا / و اعرف5

Q25  يقول ال ئيس عباس أنه ينبغي وجود حكومة واحدة و الح واحد. هل تؤيد أم تعارض وجود كتائب مس حة يف
 جنب مع قوى األمن ال مسية التابعة ل س  ة؟ق اع غ ة جنباً إىل 

 %66.9 %68.0 %67.6 . اؤيل  الا  الك اب  املسلل 1 

 %29.8 %22.2 %25.1 .  اعار   الا  الك اب  املسلل 2

 %3.3 %9.8 %7.3 .  و رأا / و اعرف3

Q26يف ق اع غ ة مثل خصومات  هل ينبغي ع ى الس  ة ال  س ينية رفع اإلج اءات اليت اختذهتا ضد موظ ي الس  ة
رواتبهم أو من  اعات الكه ابء اليت حيصل ع يها السكان، أم ينبغي بقاء هذه اإلج اءات حىت تقوم ح كة محاس 

 ابال تجابة الكام ة لكل ش وط الس  ة مبا يف ذلك تس يم الوزارات واألمن والسالح؟
 %72.8 %79.9 %77.2 .   أؤيل ر   اإلعرا اف  وراي 1 

أؤيل ر   اإلعرا اف  الط  بل تسلبم محاي  . 2
 الاللاا للسلل   بكا كاما

17.6% 12.7% 25.7% 

 %1.4 %7.4 %5.2 .  و رأا/ و أعرف3

Q27 قامت احلكومة الق  ية الشه  املاضي بتقدمي الدعم لق اع الكه ابء يف ق اع غ ة مما مسح مبضاع ة عدد الساعات
 اع. تقول التقاري  أن احلكومة الق  ية قد قدمت األموال الالزمة لذلك اليت تصل فيها الكه ابء لسكان الق

ذا الدعم الق  ي. هل انت مع أم ضد تقدمي ق   إل  ائيل مباش ة ألن الس  ة ال  س ينية كانت معارضة هل
 ل دعم لق اع  الكه ابء رغم معارضة القيادة والس  ة ال  س ينية يف رام هللا لذلك؟

 %81.0 %76.8 %78.4 .  م 1 

 %18.3 %19.2 %18.9 .   ال2

 %0.7 %4.0 %2.7 و اعرف\.   و راا 3

Q28   كذلك قامت ق   الشه  املاضي بتقدمي األموال لدفع رواتب موظ ي حكومة محاس السابقة رغم معارضة القيادة
ي حكومة محاس رغم والس  ة ال  س ينية. هل أنت مع أو ضد قيام ق   بتقدمي هذا املال لدفع رواتب موظ 

 معارضة القيادة والس  ة ال  س ينية يف رام هللا هلذا األم ؟
 %77.2 %79.5 %78.6 م  . 1 

 %21.2 %17.2 %18.7 .  ال2

 %1.6 %3.3 %2.6 و اعرف\.  و راا 3

Q29  ق اع غ ة؟بشكل عام، هل تنظ  بشكل إجيايب ام بشكل   يب ل دور الق  ي يف املوضوع ال  س ي  وخاصة يف  
 %6.3 %7.4 %7.0 .  ةليب علا1 

 %21.4 %16.5 %18.3 . ةليب  بض البئ2

 %31.2 %41.9 %37.9 . إجيا   بض البئ3

 %40.7 %30.9 %34.6 .  إجيا  علا4
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %0.5 %3.3 %2.2 و اعرف\. و راا 5

Q30 دئة طويل األمد خي ف احلصار عن تسعى مص  وأط اف دولية ل تو ط بني محاس وإ  ائيل ل توصل الت اق هت
ق اع غ ة ب تح املعرب مع مص  وإاتحة اجملال امام  كان الق اع ال تخدام ميناء وم ار يف مناطق جماورة ل ق اع 

ودة وال ائ ات الورقية احلارقة. هل تؤيد مقابل ح اظ محاس ع ى اهلدوء ووقف إطالق النار ووقف مسريات الع
  محاس وإ  ائيل حىت لو فش ت جهود املصاحلة ؟أم تعارض ات اقاً كهذا بني

 %63.7 %59.2 %60.9   .  أؤيل1 

 %33.0 %33.0 %33.0 .  اعار 2

 %3.3 %7.8 %6.1 .  و رأا/ و أعرف3

Q31  تقول التقاري  أن محاس وإ  ائيل قد يتوصال من خالل و اطة مص ية لتهدئة تسمح بتحسني أوضاع الق اع
ال الق  ي مع وقف أو هتدئة ألي مظاه  عني ة ع ى احلدود مثل البالوانت احلارقة أو حماولة ودخول الوقود وامل

 اخرتاق احلدود. هل أنت مع أم ضد هذه التهدئة؟
 %72.4 %64.1 %67.3 .  م 1 

 %25.8 %29.7 %28.2 .  ال2

 %1.9 %6.2 %4.5 و اعرف\.  و راا 3

Q32  وإ  ائيل يف ق اع غ ة الشه  املاضي توصل ال  فان الت اق لوقف إطالق النار بعد املواجهة األخرية بني محاس
بينهما. بنظ ك، هل  ينجح هذا االت اق يف الصمود ل رتة متو  ة أو طوي ة كسنة أو  نتني أم  ينهار ق يباً، 

 خالل شه  أو شه ين؟
لفرتة م وةل  أو .  ةبصمل وقف اف ق النار 1 

 فويل 
32.0% 22.2% 48.1% 

 %48.0 %70.5 %62.0 . ةبناار قرياا2

 %3.9 %7.3 %6.0 .  و رأا / و اعرف3

Q33 لو اهنار وقف اطالق النار ق يباً، هل تتوقع أن يؤدي ذلك حل ب وا عة بني محاس وإ  ائيل؟ 
 %56.7 %64.9 %61.8 .  نبم1 

 %38.1 %27.3 %31.4 .  و2

 %5.2 %7.8 %6.8 .  و رأا / و اعرف3

Q34  وما هي بنظ ك ف ص توصل محاس وإ  ائيل هلدنة أو هتدئة طوي ة األمد خت ف من حصار غ ة وتوقف املواجهات
 يف الق اع وت تح املعاب  وحتسن أوضاع االقتصاد؟

 %16.9 %6.6 %10.5 .  الفرني عالب 1 

 %45.9 %35.4 %39.4 .  الفرني م وةل 2

 %36.5 %54.2 %47.5 .  الفرني ائبل 3

 %0.8 %3.7 %2.6 .  و رأا/ و أعرف4

Q35 ابلنظ  لنتائج املواجهة األخرية بني محاس وإ  ائيل، هل تنظ  أو ال تنظ  هلذه النتائج ع ى أهنا انتصار حلماس؟ 
 %27.7 %21.8 %24.0 .  ول أكبل ارااا ان صار  ماي1 

 %36.5 %38.1 %37.5 .  ارااا ان صار  ماي2

 %18.9 %25.8 %23.2 ا ان صار  مايأراا.  و 3

 %12.4 %5.2 %7.9 . ول أكبل و أرااا ان صار  ماي4

 %4.5 %9.0 %7.3 . و رأا/ و أعرف5

Q36  وكيف تنظ  ملوقف القيادة ال  س ينية والس  ة أثناء هذه املواجهة األخرية بني محاس وإ  ائيل ؟ هل أنت راض
 ة أثناء املواجهة؟أم غري راض عن موقف هذه القياد

 %36.2 %17.5 %24.6 . را 1 

 %58.7 %71.1 %66.4 .  غب رااي2
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %5.1 %11.3 %9.0 . و رأا / و اعرف3

Q37  يدور نقاش يف اجملتمع ال  س ي  حول قانون الضمان االجتماعي. هل ين بق أو  ين بق هذا القانون ع يك أنت
 تتأث  أو  يتأث ون به يف حالة ت بيقه بشكل كامل؟شخصيا أو ع ى أف اد من عائ تك أو هل  

 %42.5 %44.2 %43.6 نبم. 1 

 %43.0 %48.3 %46.3 و. 2

 %14.4 %7.4 %10.1 اعرفو رأا / و . 3

Q38 هل انت من املؤيدين أم من املعارضني لت بيق هذا القانون اآلن؟ 
 %23.5 %6.6 %13.0 .  أؤيل تلابق الالانون اآلن1 

أؤيل تلابق الالانون ولكن  الط  بل إعرا  . 2
 تبلي ف علبه

9.2% 6.5% 13.7% 

املس الاا . أعار  تلابق الالانون اآلن أو   3
 )ان الا(

51.1% 65.3% 27.7% 

 %35.1 %21.6 %26.7 . و رأا/ و أعرف4

Q40 :إن كنت تعارض ت بيق القانون  واء اآلن أو يف املستقبل، قل لنا أ باب ذلك 
 %52.6 %27.2 %32.1 وةاف \ةرق \ ساد\علم الةال  . 1 

 %23.4 %55.3 %49.2 غب عادل و به  لم وم ر للناي. 2

اللخا اببف وو ي لما املزيل من اخلصوماف . 3
 ويزيل الب   عل  املوافن

14.3% 13.0% 19.7% 

 %4.3 %4.4 %4.4 اخرى. 4

Q41  الب بعض الناس، هل لديك ثقة ان صندوق الضمان أو احلكومة لو مت تعديل نظام الضمان االجتماعي كما ي
  تدفع ل موظ ني والعمال راتبهم التقاعدي عند تقاعدهم؟

 %10.7 %3.7 %6.3 .  ول أكبل نبم1 

 %34.3 %18.6 %24.5 . عل  األرعري نبم2

 %31.2 %22.2 %25.6 . عل  األرعري و3

 %12.1 %41.7 %30.5 .  ول أكبل و4

 %11.7 %13.8 %13.0 و رأا/ و أعرف   .5

Q42  ج ى يف ال رتة األخرية الكشف عن قيام بعض ال  س ينيني ببيع عقارات إل  ائي يني يهود يف القدس الش قية
 وغريها من املناطق. ماذا تسمي من يقوم هبذا العمل؟

 %86.6 %88.5 %87.8 عاةوي ....\خابن \عمبا . 1 

 %6.2 %10.8 %9.1 وفح ......غب \لالب \ اةل . 2

 %6.3 %0.3 %2.6 اعرفو . 3

 %0.9 %0.4 %0.6 اخرى. 4

Q43  هل يوجد يف الوقت احلاض  ما يك ي من عقوابت ل دع من يقومون ببيع العقارات لإل  ائي يني اليهود يف القدس
 وغريها من املناطق؟

 %18.9 %10.9 %13.9 .  نبم1 

 %59.1 %84.4 %74.8 .  و2

 %21.9 %4.7 %11.2 . و رأا / و اعرف3

Q44 ماذا بنظ ك جيب أن تكون العقوبة ال ادعة ملن يقوم هبذا العمل؟ 
 %49.7 %73.3 %64.4 اوعلام\املوف \الال ا . 1 

 %32.6 %15.2 %21.8 السجن. 2
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %3.9 %8. %2.0 مصادرة مم لكاته\غرام  مالب  . 3

 %4.3 %5.6 %5.1 النفي. 4

 %8.1 %2.5 %4.6 و اعرف. 5

 %1.3 %2.7 %2.1 اخرى. 6

Q45   هل أنت راض أم غري راضي عما تقوم به الس  ة ال  س ينية يف الوقت احلاض  ل دع من يقومون ببيع العقارات
 إل  ائي يني يهود؟

 %28.0 %10.7 %17.2 .  را 1 

 %65.9 %84.5 %77.5 . غب را 2

 %6.1 %4.8 %5.3 . و رأا/ و اعرف3

Q46 القائم ع ى أ اس قيام دولة ف س ني اىل جانب دولة إ  ائيل و هو ما يع ف حبل هل تؤيد أم تعارض احلل
 الدولتني؟

 %9.4 %5.4 %6.9 . ول أكبل اؤيل1 

 %41.1 %33.6 %36.4 . اؤيل2

 %31.0 %42.6 %38.2 . اعار 3

 %18.0 %16.3 %16.9 .  ول أكبل اعار 4

 %0.5 %2.1 %1.5 و رأا / و اعرف .5

Q47 ب أيك، ما هو رأي األغ بية بني ال  س ينيني اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم ال  س ينيني حل الدولتني؟ 
 %40.9 %36.7 %38.3 . األغلاب  ت يلا1 

 %55.3 %54.2 %54.6 . األغلاب  تباراه2

 %3.9 %9.1 %7.1 . و رأا/ و اعرف3

Q48 ك، ما هو رأي األغ بية اليهودية يف ا  ائيل اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم اليهود اإل  ائي يني حل الدولتني ب أي
 هذا؟

 %51.5 %24.3 %34.6 . األغلاب  ت يلا1 

 %36.0 %64.4 %53.7 . األغلاب  تباراه2

 %12.5 %11.2 %11.7 . و رأا/ و اعرف3

Qpc1 اإل  ائي ي؟-إ  ائي ية حلل الص اع ال  س ي -م ضد إج اء م اوضات ف س ينيةمن حيث املبدأ، هل أنت مع أ 
 %50.1 %45.4 %47.1 .   م 1 

 %47.8 %51.0 %49.8 .  ال2

 %2.1 %3.7 %3.1 .  و رأا/ و اعرف3

Qpc2 ان لعام ومن حيث املبدأ أيضاً، هل أنت مع أم ضد إقامة دولة ف س ينية مستق ة ع ى حدود ال ابع من ح ي 
 كنتيجة هلذه امل اوضات؟  1967

 %56.7 %48.3 %51.5 .  م 1 

 %41.6 %46.2 %44.4 . ال2

 %1.8 %5.5 %4.1 .  و رأا/ و اعرف3

Qpc3  ويف حال قيام دولة ف س ينية نتيجة ل م اوضات مع إ  ائيل، هل ت يد أن تكون هذه الدولة مس حة بسالح
م تكت ي بوجود قوات أمن قوية قادرة ع ى ح ظ النظام والقانون واألمن العام ثقيل مثل الدابابت وال ائ ات أ

 ولكن بدون  الح ثقيل؟
 %61.5 %71.3 %67.6 .  أريل دول   س ع الالبا1 

.  أقاا  لول   الواف أمن قوي  ولكن  لون ة ع 2
 الالبا

26.9% 22.5% 34.0% 

 %4.6 %6.1 %5.5 . و رأا/ و اعرف3
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
Qpc4 ام هذه الدولة ال  س ينية، هل تؤيد أم تعارض دخوهلا يف احتاد كون درايل مع األردن ع ى أ اس وبعد قي

 كون درالية بني دولتني مستق تني؟
 %49.0 %33.7 %39.5 .   أؤيل1 

 %44.6 %59.7 %54.0 .   اعار 2

 %6.4 %6.6 %6.5 .  و رأا/ و اعرف3

Q49  الدائم األفضل ل ص اع مع إ  ائيل: هل هو حل الدولتني؟ أم حل الدولة يدور نقاش داخ ي ف س ي  حول احلل
 الواحدة؟ أم حل آخ  غري هذين االثنني. لو عاد األم  لك، أي من هذه احل ول ت ضل ؟ هل هو:

لا اللول  الواللة   كا منافق إةراببا وال ف  ( 1 
حبب  ت ساوى  باا لالوق ال ر ب  وقلاا غزة 

 ةراببلبني الباود   كا   الاوفالفلسلبنبني واإل
 

22.1% 20.2% 25.3% 

لا اللول نيه دول   لسلبنب  مس الل  عل  للود  (2
 وعاصم اا الاللي البرقب  إىل عان  إةراببا1967

 
45.1% 42.5% 49.3% 

 %15.1 %27.0 %22.5 ______________ . لا اثل  آخر:3

 %10.2 %10.3 %10.3 .  و رأا/ و اعرف4

Q50 اىل جانب دولة إ  ائيل، مل يعد حال عم يا بسبب التو ع يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة ف س ينية مستق ة
اال تي اين فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال ي ال ممكنًا اليوم ألنه ميكن ت كيك أو إخالء املستوطنات عند 

 التوصل الت اق. ما هو رأيك انت؟
 %52.7 %68.5 %62.6 يبل ل  عملبا. لا اللول ني مل 1 

 %44.8 %28.3 %34.5 اللول ني و يزال ممكنا البوم.  لا 2

 %2.5 %3.2 %2.9 . و رأا/ و اعرف3

Qpc5 إ  ائي ية. هل تعتقد أن اإلدارة األم يكية -نسمع الكثري عن وجود أفكار وخ ط أم يكية لعم ية  الم ف س ينية
  الم ق يباً؟ جادة فعالً يف إطالق عم ية

 %27.9 %8.4 %15.8 .  نبم1 

 %65.6 %88.8 %80.0 .  و2

 %6.4 %2.8 %4.2 . و رأا/ و اعرف3

Qpc6  لو افرتضنا أن اإلدارة األم يكية احلالية جادة يف إطالق عم ية  الم، ما هي بنظ ك ف ص جناح أي خ ة أم يكية
 ل سالم يف حالة ط حها؟

 %9.9 %2.6 %5.4 .   رني النجاع عالب 1 

 %30.9 %11.6 %18.9 .   رني النجاع م وةل 2

 %31.0 %39.3 %36.1 .   رني النجاع ائبل 3

 %25.6 %43.6 %36.8  رني النجاع منبلم .  4

 %2.5 %2.9 %2.7 .  و رأا/ و أعرف5

QPC7 ائي ي يف ال رتة الق يبة تقول إدارة ال ئيس األم يكي ت امب أهنا تعت م ع ض خ ة ل سالم ال  س ي  واإل  
 القادمة. هل تعتقد أن هذه اخل ة إن ع ضت  تدعو لقيام دولة ف س ينية إىل جانب إ  ائيل؟

 %34.7 %14.2 %21.9 .  نبم1 

 %59.3 %80.3 %72.3 .  و2

 %6.0 %5.6 %5.7 اعرف.  و رأا/ و 3

Q52 القدس الش قية؟ وهل  تدعو هذه اخل ة ب أيك لقيام عاصمة ف س ينية يف 
 %34.4 %13.2 %21.2 .  نبم1 

 %61.8 %82.7 %74.8 .  و2
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %3.7 %4.1 %3.9 . و رأا/ و اعرف3

Q53  مع تعديالت  1967وهل  تدعو هذه اخل ة ب أيك لتحديد حدود الدولة ال  س ينية ع ى أ اس خ وط عام
 ط ي ة متبادلة؟

 %42.7 %16.0 %26.1 .  نبم1 

 %51.9 %76.7 %67.3 .  و2

 %5.5 %7.2 %6.5 . و رأا/ و اعرف3

Q54 وهل  تدعو ب أيك حلل عادل لقضية الالجئني ال  س ينيني؟ 
 %27.8 %8.8 %16.0 . نبم1 

 %67.5 %87.2 %79.8 .  و2

 %4.6 %4.0 %4.3 . و رأا/ و اعرف3

Q55 جليش اإل  ائي ي من املناطق ال  س ينية احملت ة عام وهل  تدعو ب أيك إلهناء االحتالل اإل  ائي ي وانسحاب ا
 ؟1967

 %30.4 %12.0 %18.9 .  نبم1 

 %64.7 %83.8 %76.6 .  و2

 %4.8 %4.2 %4.4 .  و رأا/ و اعرف3

Q56 هل ينبغي ل قيادة ال  س ينية قبول أو رفض اخل ة األم يكية عند ع ضها؟ 
 %35.1 %12.4 %21.0 . قاوهلا1 

 %58.9 %82.6 %73.7   اا. ر 2

3 2.2% .7% 4.7% 

 %1.3 %4.3 %3.2 .  و رأا/ و اعرف3

Q57  وماذا لو مش ت اخل ة األم يكية ع ى كل ذلك؟ أي ماذا لو دعت لقيام دولة ف س ينية، وعاصمتها القدس
ن املناطق ، وحل عادل لقضية الالجئني، وانسحاب اجليش اإل  ائي ي م1967الش قية، ع ى أ اس حدود 

اخل ة األم يكية عند ع ضها ، هل ينبغي ل قيادة ال  س ينية يف هذه احلالة قبول أم رفض 1967احملت ة عام 
 كأ اس ل م اوضات؟

 %56.9 %36.2 %44.0 .  قاوهلا1 

 %40.0 %55.0 %49.3 . ر  اا2

 %3.1 %8.8 %6.7 . و رأا/ و اعرف3

QPC8 اإل  ائي ية، هل تعتقد أنه من املمكن اال تغناء - اوضات السالم ال  س ينيةبشكل عام وعندما يتع ق األم  مب
 عن دور الوالايت املتحدة األم يكية كو يط يف هذه امل اوضات؟

 %52.2 %51.8 %52.0 . نبم1 

 %42.7 %42.7 %42.7 .  و2

 %5.1 %5.5 %5.3 .  و رأا/ و اعرف3

Q58 اإل  ائي ية. أي من -آلراء حول ما ينبغي عم ه اآلن بشأن العالقات ال  س ينية تشري اإلمكاانت األربعة التالية
 هذه هو امل ضل لك؟

 %16.7 %16.2 %16.4 . ا فاظ عل  الوا  الراان1 

 %36.6 %32.4 %34.0 . شن كفاع مسلري ال اول  ل اإلةراببلي2

مسلل  ال اول  ل شن مالاوم  غب  .3
 اإلةراببلي

10.8% 9.9% 12.4% 

 %32.1 %34.4 %33.6 . ال وصا وتفاق ة م م  إةراببا4

 % 0.2 %0.8 %0.6 .   أخرى للد_____5

 %1.9 %6.2 %4.6 .  و رأا/ و اعرف6

Q59  ما هي بنظ ك ف ص قيام دولة ف س ينية مستق ة إىل جانب دولة إ  ائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ هل
 ضئي ة؟ هي عالية أم متو  ة أم
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %29.3 %34.2 %32.3 .  ائبل  علاي 1 

 %41.4 %39.4 %40.2 .  ائبل 2

 %24.9 %22.2 %23.2 .  م وةل 3

 %4.2 %1.7 %2.7 . عالب 4

 %0.0 %0.5 %0.3 عالب   علا.  5

 %0.2 %2.0 %1.3 . و رأا/ و اعرف6

QPC9 اىل جانب دولة ا  ائيل؟ هل هي:بنظ ك، ما هي ال  يق االكث  جناعة لقيام دولة ف س ينية 
 %28.8 %27.5 %28.0 . املفاوااف1 

 %47.3 %41.2 %43.5 . البما املسلري2

 %21.5 %23.2 %22.5 . املالاوم  البباب  السلمب 3

 %2.4 %8.1 %5.9 . و رأا/ و اعرف4

Q61 ما هي ب أيك أهداف وت  عات إ  ائيل ع ى املدى البعيد؟ 
ن كاما األرااي البر ب  او ل    اونسلاب م . 1 

    بل امان أمناا 67عام 
10.1% 4.2% 19.8% 

اونسلاب من عز  من األرااي البر ب  او ل   . 2
   بل امان أمناا 67عام 

7.9% 3.7% 14.9% 

. ام األرااي الفلسلبنب    ال ف  ولرمان 3
 ةكاهنا من لالوقام السباي

22.8% 17.7% 31.4% 

م  دول  إةراببا من هنر األردن إىل الالر ( إقا4
 امل وةط وفرد السكان البرب مناا

59.1% 74.4% 33.9% 

Q62  إىل أي درجة أنت ق ق أن تتع ض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أف اد أ  تك لألذى ع ى أيدي إ  ائي يني أو
 أن تتع ض أرضك ل مصادرة أو بيتك ل هدم؟

 %28.0 %33.6 %31.5 . شليل الاللق1 

 %40.1 %48.3 %45.2 . قلق2

 %21.0 %14.0 %16.7 . غب قلق3

 %10.6 %3.9 %6.4 . غب قلق وملرة4

 %0.2 %0.3 %0.3 . و رأا/ و أعرف5

  Q63،هل تؤيد أم تعارض ال جوء ل بدائل التالية: بعد توقف م اوضات السالم بني اإل  ائي يني وال  س ينيني 
Q63-2 م يد من املنظمات الدوليةاالنضمام ل  

 %34.4 %13.6 %21.5 . ول أكبل اؤيل1 

 %40.7 %55.4 %49.8 . اؤيل2

 %21.2 %25.0 %23.5 . اعار 3

 %3.3 %3.0 %3.1 . ول أكبل اعار 4

 %4. %3.1 %2.1 . و رأا / و اعرف5

Q63-3  يني واإل  ائي ينيالتخ ي عن حل الدولتني وامل البة بقيام دولة واحدة ل   س ين 
 %11.4 %5.3 %7.6 . ول أكبل اؤيل1 

 %24.8 %23.9 %24.2 .  اؤيل2

 %41.6 %51.1 %47.5 .   اعار 3

 %21.9 %16.1 %18.3 .   ول أكبل اعار 4

 %0.3 %3.7 %2.4 .   و رأا / و اعرف5

Q63-4 ال جوء ملقاومة شعبية غري عني ة وغري مس حة 
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %16.7 %5.9 %10.0 ؤيل. ول أكبل ا1 

 %46.2 %53.2 %50.6 .  اؤيل2

 %24.7 %32.8 %29.7 . اعار 3

 %11.7 %5.2 %7.7 .  ول أكبل اعار 4

 %0.6 %2.9 %2.0 .  و رأا / و اعرف5

Q63-5  العودة لالنت اضة املس حة واملواجهات 
 %27.6 %14.2 %19.3 . ول أكبل اؤيل1 

 %32.4 %36.7 %35.1 . اؤيل2

 %33.2 %35.0 %34.4 . اعار 3

 %5.9 %10.4 %8.7 . ول أكبل اعار 4

 % 0.9 %3.6 %2.5 و رأا / و اعرف  .5

Q63-6 حل الس  ة ال  س ينية 
 %30.1 %12.0 %18.8 . ول أكبل اؤيل1 

 %30.4 %27.2 %28.4 . اؤيل2

 %27.2 %41.3 %36.0 . اعار 3

 %8.8 %14.7 %12.5 .  ول أكبل اعار 4

 %3.6 %4.9 %4.4 .   و رأا / و اعرف5

Q64  أق  اجمل س امل ك ي ال  س ي  يف اجتماعه األخري يف رام هللا تع يق االعرتاف ال  س ي  بدولة إ  ائيل وذلك
 حىت تعرتف إ  ائيل بدولة ف س ني. هل أنت مع أو ضد هذا الق ار؟

 %65.0 %67.8 %66.8 .   م 1 

 %31.5 %27.2 %28.8 ال .  2

 %3.4 %5.0 %4.4 . و رأا / و اعرف3

Q65   كذلك، أق  اجمل س امل ك ي وقف التنسيق األم  بكافة أشكاله مع    ات االحتالل. هل أنت مع أم ضد هذا
 الق ار؟

 %78.6 %67.9 %71.9 .  م 1 

 %16.4 %26.7 %22.8 .  ال2

 %5.0 %5.4 %5.3 .  و رأا / و اعرف3

Q66 وهل ب أيك  تقوم قيادة الس  ة ال  س ينية واألجه ة األمنية بوقف التنسيق األم  مع إ  ائيل؟ 
 %33.7 %16.6 %23.0 .  نبم1 

 %57.1 %77.2 %69.6 .  و2

 %9.3 %6.2 %7.4 .   و رأا / و اعرف3

QPC10 ى يف زايرات مسؤولني إ  ائي يني لدول هناك اليوم مؤش ات واضحة ع ى ان تاح ع يب ع ى إ  ائيل كما ت 
 ع بية. هل تعتقد أن هذه ال ايرات ميكن أن ت يد أم تض  يف حل الص اع ال  س ي  اإل  ائي ي.

 %18.0 %4.7 %9.7 .  تلب  دوراي إجيا با1 

 %51.2 %65.6 %60.1 .   ت ر2

 %27.8 %26.5 %27.0 .   و ت ر وو تفبل3

 %3.1 %3.2 %3.2 ف.   و رأا/ و اعر 4

Q67 يقول البعض ان العامل الع يب مشغول هبمومه وص اعاته الداخ ية او بص اعه مع إي ان او ح كات إ المية مت  فة
 الع ب االوىل. ما رايك انت؟ومل يعد يعترب ف س ني قضيته االوىل ويقول اخ ون ان ف س ني ال ت ال قضية 

ت ق ب ه . البامل البر  مب ول و لسلني لبس1  
 اووىل

78.2% 86.1% 65.1% 
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %34.4 %12.4 %20.7 . و تزال  لسلني اي ق ب  البرب اووىل2

 % 0.5 %1.5 %1.1 . و رأا / و اعرف3

Q68 من الدول الع بية السنية ضد إي ان الن إي ان عدو يقول البعض ان حكومة نتنياهو احلالية وجدت هلا ح  اء ع ب
لون ان الدول الع بية السنية لن تتحالف مع إ  ائيل طاملا هي حتتل أراضي ع بية وال مشرتك ولكن آخ ون يقو 

 تسمح بقيام دولة ف س ني. ما رأيك أنت؟
. اناك حتالف عر  ةح م  إةراببا ال إيران  1  

 لىت م  اة مرار اول ا
72.2% 77.0% 64.1% 

. لن ي لالف البرب م  إةراببا لىت تناي 2
 مري  البام دول ال  هلا وتس

20.6% 13.8% 31.8% 

 %4.0 %9.2 %7.2 .  و رأا / و اعرف3

Q69  ملاذا ب أيك تستقبل دول ع بية مثل ُعمان واالمارات قادة إ  ائيل ووزرائها؟ هل ي ع ون ذلك لدفع عم ية السالم
 اخ ى؟ اإل  ائي ية؟ ام لكسب ود ت امب وام يكا؟ ام حملاربة اي ان؟ او ال باب-ال  س ينية

 %24.1 %3.9 %11.6 اإلةراببلب -الفلسلبنب . لل   عملب  الس م 1  

 %47.2 %68.3 %60.3 .  لكس  ود ترام  وامريكا2

 %21.0 %14.4 %16.9 .  وار   ايران3

 %2.6 %7.8 %5.9 خرىأ.4

 %5.0 %5.5 %5.3 .  و رأا / و اعرف5

Q70 مع إدارة ت امب بشأن عم ية السالم وذلك يف اعقاب اعرتاف هذه اإلدارة  أوق ت القيادة ال  س ينية االتصاالت
ابلقدس عاصمة إل  ائيل. رداَ ع ى ذلك قامت اإلدارة األم يكية بوقف املساعدات املالية ل س  ة ال  س ينية. 

 يكية؟هل أنت اليوم مع او ضد عودة االتصاالت مع اإلدارة األم  
 %36.2 %23.4 %28.2 .  م 1  

 %52.7 %63.1 %59.2 .  ال2

 %4.1 %3.7 %3.8 .  و رأا / و اعرف3

 %7.0 %9.8 %8.7 .  مل ي م وقف اوتصاوف ) و تالرا(4

Q71 من بنظ ك يتحمل املسؤولية عن ذلك؟ أي من هو يف قضية مقتل الصح ي والكاتب السعودي مجال خاشقجي ،
أو ويل عهده؟ أم املوظ ون التابعون هلم مثل اؤلئك الذين  الذي أصدر األم  بقت ه؟ هل هو امل ك السعودي؟

 اعتق تهم املم كة حملاكمتهم؟
 %22.0 %27.8 %25.6 .  امللك ةلمان1  

 %54.0 %48.4 %50.5 . ويل عالا األمب  مل  ن ةلمان2

 %14.2 %5.4 %8.7 . املو فون ال ا بون للملك أو ويل البال3

 %9.7 %18.4 %15.1 . و رأا / و اعرف4

Q72  ب أيك، كيف  يكون الوضع االقتصادي يف من قتك )ل باحث حسب من قتك ض ة/ غ ة(؟  خالل السنوات
  نوات( مقارنة مع الوضع احلايل؟ 5-3الق ي ة القادمة )

 %5.0 %8. %2.4 . أ  ا  كةب1  

 %21.0 %12.2 %15.5 . أ  ا  اللبا2

 %29.6 %26.8 %27.9 . تالرياا  نفس الوا  ا ايل3

 %16.6 %28.9 %24.3 . أةوأ  اللبا4

 %27.1 %28.1 %27.7 . أةوأ  كةب5

 %5. %2.6 %1.8 . و رأا/ و أعرف6

 %0.2 % 0.5 %0.4 .  ر ض اإلعا  7

Q73فإنك؟ ابلنسبة ل عم يات املس حة ضد مدنيني إ  ائي يني داخل إ  ائيل 
 %25.9 %10.2 %16.1 . ت يلاا  بلة1  
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 ق اع غ ة الض ة الغ بية اجملموع  
 %39.8 %35.2 %36.9 ت يلاا. 2

 %28.0 %40.1 %35.5 .  تبارااا3

 %4.5 %8.9 %7.3 .  تبارااا  بلة4

 %1.8 %5.5 %4.1 . و رأا/ و أعرف5

Q74 ]أاي من االجتاهات واألح اب التالية تؤيد ؟ ]اخرت واحداً فقط 
 %0.7 % 0.1 %0.3 . لزب البب 1  

 %3.0 %4.4 %3.9 . اااا  البباب 2

 %24.3 %25.8 %25.2 .   ري3

 %28.3 %17.4 %21.5 . محاي4

 %1.9 %1. %8. . اااا  اللميوقرافب 5

 %6.7 %1.4 %3.4 . ااااد اوة مي6

 %3. %0.0 %0.1 .  لا7

 %1.3 %0.1 %0.6 .  املاادرة الوفنب 8

 %6.2 %1.0 %3.0 .  مس الا اة مي9

 %8.4 %2.2 %4.5 . مس الا وفح10

 %1.0 %0.0 %4. .  اللريق الةال   رألة  ة م  با 11

 %17.3 %44.5 %34.2 .  و الل مما ةاق12

 % 0.6 %3.0 %2.1 .  غب ذلك13

Q75ما هو املصدر ال ئيسي الذي ت جأ إليه ل حصول ع ى املع ومات اجلديدة أو احلديثة حول الت ورات اجلارية؟ 
 %33.3 %40.1 %37.5 ال لفزيون.  1  

 %6.1 %3.3 %4.4 .  اارابل عل  اونرتنت2

 %6.6 %2.6 %4.1 .  الراديو3

 %53.6 %52.5 %52.9 . الوةابا اوع ماعب  مةا  بساوك, تويرت وغباا4

 %0.1 % 0.4 %0.3 . اارابل امللاوعه5

 %0.2 %1.1 % 0.8 . و رأا/ و اعرف6

Q76 شاركة يف الص حات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت واملنتدايت وغريها أو تستخدم االنرتنت ل ماذا كنت
ال تخدام وفتح ب يدك اإللكرتوين، كم م ة تقوم ابملشاركة ابلص حات االجتماعية واملنتدايت أو تستخدم ب يدك 

 االلكرتوين؟
 %33.3 %54.0 %46.2 . اكةر من مرة   البوم1  

 %35.3 %16.7 %23.7 يومبا  .2

 %14.2 %5.6 %8.8 مراف اةاوعبا 5اىل  2.  من 3

 %4.6 %1.3 %2.5 . مرة   اوةاوا4

 %3.0 %3. %1.3 .  مرة   البار5

 %0.0 %0.0 %0.0 . اخرى:6

. و ينلاق: و اشارك   الصفلاف واملن لبف 7
 ولبس للا  ريل الكرتون

17.4% 22.1% 9.5% 

 

 



 

24 
 

 


