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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 

RESEARCH 

 ) 77( نتائج استطالع الرأي العام رقم

ترى يف تطبيع اإلمارات للعالقات مع إسرائيل خيانة أو خذال:ً للقضية   الغالبية العظمى من الفلسطينيني
الفلسطينية وخدمة ملصاحل إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد ختلتا مبوافقتهما على هذا التطبيع عن  

القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيني يلقون اللوم يف ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب  
  م للعالقات مع إسرائيل قبل غريهم  تطبيعه

      2020) سبتمرب( أيلول 12- 9

قام املركز الفلســطيين للبحوث الســياســية واملســحية 'جراء اســتطالع للرأي العام الفلســطيين يف الضــفة الغربية وقطاع     
شـهدت الفرتة السـابقة لالسـتطالع جمموعة من التطورات  .  2020)  سـبتمرب( أيلول  12-9 غزة وذلك يف الفرتة ما بني

ــــل دولة اإلمارات وإســـــــــرائيل التفاق لتطبيع العالقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء يف هذا االتفاق    اهلامة منها توصـــــ
تمرار  موافقة إسـرائيلية على وقف أو Wجيل/تعليق خطة الضـم اليت كانت إسـرائيل تنوي تنفيذها. كما شـهدت الفرتة اسـ 

تصـاعد عدد اإلصـا`ت بفريوس كورو[ واسـتمرار وقف التنسـيق األمين واملدين بني السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل ووقف  
ــة للســــلطة.  ـــاf `إلضــــافة لقضــــاf أخرى مثل االنتخا`ت    حتويل أموال املقاصــ يغطي هذا االســــتطالع كافة هذه القضـ

من الضــــفة والقطاع، وعملية الســــالم والبدائل املتاحة للفلســــطينيني يف ظل  الرkســــية والربملانية، واألوضــــاع العامة يف كل 
  مت إجراء املقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشــــــــوائية من األشــــــــخاص البالغني بلغ عددها  .العمليةاجلمود الراهن يف تلك 

  %.3-+/وكانت نسبة اخلطأ   سكنياً موقعاً    127 وذلك يف  شخصاً   1270
الشقاقي أو وليد لدادوة يف املركز الفلسطيين    بـ د.خليل   للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال

  e-mail: pcpsr@pcpsr.org )02(2964934فاكس: )02(2964933رام هللا ت:   للبحوث السياسية واملسحية:

  
 :النتائج الرئيسية

اإلسرائيلي لتطبيع العالقات  -تشري نتائج هذا االستطالع لوجود غضب شعيب فلسطيين من االتفاق اإلمارايت
ت نفسه ترى فيه  بينهما، وترى فيه خدمة للمصاحل اإلسرائيلية، وخيانة أو خذال[ً للقضية الفلسطينية، ويف الوق

فشالً كبري للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن األغلبية الساحقة تقدر أنه �ذا االتفاق تكون القيادة الفلسطينية 
قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق `إلمارات وأن مصر قد ختلت فعالً عن الرئيس  

عام يف العامل العريب بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم  عباس. مع ذلك، فإن األغلبية تعتقد أن الرأي ال
الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعالقات مع إسرائيل قبل غريهم كان من العوامل اليت أدت  

  �يء هذا اليوم على العامل العريب. 
ع اجلمهور  ال يظهر اجلمهور تقديراً ملا جاء يف االتفاق من تعليق خلطة الضم اإل سرائيلية حيث يعتقد ثالثة أ̀ر

تعارض عودة   التقدير فإن األغلبية  الوقت. بناءاً على هذا  ليس سوى Wجيل مؤقت لبعض  التعليق  أن هذا 
التنسيق املايل واملدين   التنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف اجلمهور يرغب بعودة 

  فقط. 
 ملموساً يف نسبة Wييد حل الدولتني مقارنة `لوضع قبل ثالثة أشهر، كما تشري إىل بقاء  تظهر النتائج تراجعاً 

  اإلمجاع على معارضة خطة ترامب املعروفة بصفقة القرن وإىل رفض شعيب لعودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية.

Wسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  
عام   مطلع  للبحوث    2000يف  مستقل  كمركز 

يهدف   العامة.  السياسات  ودراسات  األكادميية 
الفلسطينية يف جماالت  املعرفة  لتطوير وتقوية  املركز 
التحليل   الداخلية،  الفلسطينية  السياسات  ثالث: 

اخلارجية، البحوث املسحية    االسرتاتيجي والسياسة 
واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز `لعديد من  
واألحباث  الدراسات  إعداد  البحثية:  النشاطات 
الفلسطينية   `لسياسات  العالقة  ذات  األكادميية 

السياسية    املواقفالراهنة، إجراء حبوث مسحية حول  
تشكيل   الفلسطيين،  للمجتمع  واالجتماعية 

ومشا   fقضا لدراسة  عمل  تواجه  جمموعات  كل 
القرار ووضع حلول هلا،  ا�تمع الفلسطيين وصانع 
املتعلقة   واملوجزات  واحملاضرات  املؤمترات  وعقد 
بشؤون الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم  
تشجيع   على  ويعمل  العلمية  والنـزاهة  `ملوضوعية 
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة  

  اء من حرية التعبري وتبادل اآلراء. الدولية يف أجو 
�يت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

  املنتظمة للمركز.  

كونراد    مت إجراء االستطالع cلتعاون مع مؤسسة
 أديناور يف رام هللا

 

للمزيد من املعلومات أو االستفسارات  
عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال  
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  يف  
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية  

  واملسحية
رام هللا، فلسطني  

  ) 02(2964933تليفون:
   )02(2964934فاكس: 

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
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األمريكية يف حالة فوز املرشح  ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب لالنتخا`ت األمريكية، فإن اخلُمس فقط يتوقعون تغيرياً إجيابياً يف السياسة  
  الدميقراطي جون `يدن. 

ء كورو[، رغم حصول اخن فاض ملموس  أما `لنسبة لألوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشري إىل استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من ̀و
  ف التعاون مع إسرائيل يف جهود مكافحة فايروس كورو[.  على نسبة ذلك الرضا وخاصة `لنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض األغلبية وق

ويؤدي ذلك لفوز إمساعيل هنية يف انتخا`ت  ،ترتفع يف هذا االستطالع يف الضفة الغربية نسبة املطالبة `ستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه
واملدين   األمينة الغربية يعود لصعوبة األوضاع االقتصادية بعد توقف التنسيق ولعل تراجع مكانة عباس يف الضف رkسية فيما لو جرت االنتخا`ت اليوم.

سبة اإلحساس مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفري األموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشري النتائج إىل تراجع ملموس يف ن
على    .سبة الرغبة يف اهلجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح ال تتأثر �ذا الرتاجع يف الضفة الغربية`لسالمة واألمن يف الضفة الغربية وإىل ارتفاع ن

  يالً يف هذا االستطالع.لالعكس، فإن شعبية احلركة تتحسن ق

  اإلسرائيلي:-االتفاق اإلمارايت )1

 86اإلسرائيلي خيدم مصلحة إسرائيل فقط - االتفاق اإلمارايت % يقولون أن 
 80خليانة أو اخلذالن أو اإلهانة صف % يc ون مشاعرهم جتاه االتفاق 
 70 إلمارات وc لتطبيع أيضاً 82% يعتقدون أن دوالً عربية أخرى ستلحقc يعتقدون أن السعودية ستقوم % 
 78 ًالتفاق ختلياc عن القيادة الفلسطينية % يرون يف املوقف املصري املرحب  
  يرون أن غالبية الرأي العام يف العامل العريب يعارض اتفاق التطبيع 57لكن % 
 53 %يرون التطبيع العريب فشالً للدبلوماسية  62على الفلسطينيني أنفسهم و على االتفاق التطبيعي اللوم  يضعون %

 الفلسطينية 
% 32ة فيما تقول نسبة من  قالعالقات بني اإلمارات وإسرائيل هو حدث كبري يشكل حتوالً يف املنط%) أن اتفاق تطبيع 63ترى أغلبية اجلمهور (

% أنه خيدم مصلحة 8فيما تقول نسبة من  ،%) على أن هذا االتفاق خيدم مصلحة إسرائيل فقط86يظهر اجلمهور إمجاعاً ( §نوي.حدث أنه 
أنه خيدم مصلحة الفلسطينيني فقط.طلبنا من اجلمهور أن خيتار كلمة واحدة تعرب عن   %1وتقول نسبة من  معا، الفلسطينيني واإلسرائيليني

% كلمة 13% كلمة اخلذالن، واختارت نسبة من 17%) كلمة "اخليانة"، واختارت نسبة من 53ختارت األغلبية (إمشاعره جتاه اتفاق التطبيع: 
% كلمات مثل "الرضا"  1% كلمة "احلزن"، فيما اختارت نسبة من 6واختارت نسبة من "، المباالة% كلمة "9"اإلهانة" واختارت نسبة من 

%  54%)، يف املدن والقرى (47%) مقارنة بقطاع غزة (57ترتفع نسبة استخدم كلمة "اخليانة" يف الضفة الغربية (   و"الفخر" و"الفرح". 
%) 55سنة أو أكثر ( 50%)، بني من يبلغ عمرهم 50قارنة `لنساء (%) م56%)، بني الرجال (35% على التوايل) مقارنة `ملخيمات (57و

%) مقارنة كثر 58%)، بني األقل دخالً (44%) مقارنة `لطالب (55%)، بني املوظفني ( 45سنة ( 22-18مقارنة مبن ترتاوح أعمارهم بني 
 %). 45دخالً (

% أن األغلبية يف العامل 20العريب يعارض اتفاق التطبيع فيما تقول نسبة من %) أن غالبية الرأي العام يف العامل 57يقول معظم الفلسطينيني (
%) أن السعودية قد أعطت الضوء األخضر لإلمارات للقيام `لتطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة مماثلة 80وتعتقد الغالبية العظمى (العريب تؤيده. 

%) أن املوقف املصري 78كذلك، تقول الغالبية العظمى (  لتطبيع مع إسرائيل.`لتوصل التفاق علين ل%) أن السعودية ستقوم هي األخرى 82(
% أن موقف مصر ال يشكل ختلياً 18فيما تقول نسبة من  ،املرحب `تفاق اإلمارات مع إسرائيل ميثل ختلياً عن القيادة الفلسطينية برkسة عباس

ين وُعمان والسودان واملغرب، كلها أو بعضها، سوف توقع هي األخرى اتفاقات % ترى أن دوالً عربية مثل البحر 70الغالبية العظمى  عن عباس. 
%) أن حممد دحالن كان من املشاركني يف اتفاق التطبيع فيما 55تقول األغلبية ( % أن ذلك لن حيدث.24تطبيع مع إسرائيل وتقول نسبة من 

    % أنه مل يكن من املشاركني.24تقول نسبة من 

تقول ن اللوم على اتفاق التطبيع يقع علينا حنن الفلسطينيني النقسامنا والعرتافنا 'سرائيل وتطبيع العالقات معها قبل غري[ % 53أغلبية من 
% أن خروج اإلمارات عن اإلمجاع العريب السابق هو فشل كبري للدبلوماسية 62وترى نسبة من  % على هذا القول.42فيما ال توافق نسبة من 

%) مقارنة  66ترتفع نسبة الذين يلومون الفلسطينيني على االتفاق بني سكان املخيمات ( % على ذلك.31يما ال توافق نسبة من الفلسطينية ف
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 22- 18%) مقارنة `لذين يرتاوح عمرهم بني 56سنة وأكثر ( 50% على التوايل)، بني الذين يبلغ عمرهم 52و% 54بسكان القرى واملدن (
% لكل منهما)، بني الذين 45% على التوايل) مقارنة `لعمال والطالب (63و% 64و% 70 والتجار واملهنيني (%)، بني املزارعني45سنة (

%) مقارنة `ألقل 60%)، بني األكثر دخالً (50%) مقارنة `لعاملني يف السلطة الفلسطينية (57يعملون يف القطاع اخلاص وغري احلكومي (
 %).50مقارنة مبؤيدي فتح ( %)55%)، وبني مؤيدي محاس (51دخالً (

  : الضم وقطع العالقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع  )2

   ع اجلمهورcجل قليالً، لكنه سيحدث قريباً   ونعتقديثالثة أرy أن الضم قد 
 62 يؤيدون عودة التنسيق املدين 50% يعارضون العودة للتنسيق األمين لكن % 
  قلقون من احتمال 59% قلقون من حصول مواجهات مسلحة و 59ألموال اجلمارك وقلق كبري من عدم حتويل إسرائيل %

 ا�يار السلطة 
  ) ع اجلمهور ال 61تقول األغلبيةcأ�ا ال تتوقع عودة احلكم العسكري اإلسرائيلي يف حالة ا�يار السلطة وثالثة أر (%

 تفضل عودة احلكم العسكري 
ع اجلمهور الفلسطيين ( أنه بناءاً على اتفاق التطبيع بني اإلمارات وإسرائيل، فإن حكومة إسرائيل ستقوم بتأجيل %) 75تقول نسبة من ثالثة أ̀ر

% أµا تعارض عودة التنسيق األمين بني 62كذلك، تقول أغلبية من   % أµا ستقوم بوقف الضم فعالً.19للضم قليالً فيما تقول نسبة من 
% أµا تؤيد عودة التنسيق 32فيما تقول نسبة من  ،حسبما جاء يف اتفاق التطبيع ،سلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم وقف أو Wجيل الضمال

% أµا تعارض 45%) يؤيد عودة التنسيق املدين واملايل بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما تقول نسبة من 50اجلمهور ( نصفلكن  األمين.
% ستعارض عودة  59التنسيق. لكن يف حالة اشرتطت إسرائيل عودة التنسيق األمين مقابل إعادة التنسيق املدين واملايل فإن أغلبية من  عودة هذا

ترتفع نسبة Wييد عودة التنسيق املدين واملايل يف الضفة    % أµا ستؤيد يف هذه احلالة عودة التنسيق األمين.35التنسيق األمين فيما تقول نسبة من 
% على التوايل)، بني الذين يبلغ عمرهم  49و% 48%) مقارنة `ملدن واملخيمات (61%)، يف القرى (42%) مقارنة بقطاع غزة (55الغربية (

%) 53ني يف القطاع اخلاص وغري احلكومي (%)، بني العامل43سنة (  22-18%) مقارنة `لذين ترتاوح أعمارهم بني 53سنة وأكثر ( 50
%) مقارنة  58%)، بني متوسطي التدين (48%) مقارنة `ألقل دخالً (54%)، بني األكثر دخالً (40مقارنة `لعاملني يف السلطة الفلسطينية (

 % لكل منهما).43%) مقارنة مبؤيدي محاس والقوى الثالثة (58%)، وبني مؤيدي فتح (42`ملتدينني (

عند السؤال عن أي من الردود اخلمسة   .حالة قامت إسرائيل فعالً بضم األغوار واملستوطنات فإن اجلمهور ينقسم حول طريقة الرد املفضلة يف
% يفضلون العودة  20%  يفضلون وقف العمل `تفاقية أوسلو، 20أµم يفضلون العودة للعمل املسلح،  % 28التالية املفضلة قالت نسبة من 

% يفضلون 6و% يفضلون اللجوء ملقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، 19ت مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة سالم فلسطينية، للمفاوضا
    التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة. 

% أµا قلقة أن 74تشري لوجود قلق واسع لدى اجلمهور الفلسطيين من تبعات وقف العالقات مع إسرائيل. فمثالً تقول نسبة من لكن النتائج 
% أµا قلقة أن يؤدي ذلك 75يؤدي ذلك لعدم حتويل إسرائيل ألموال اجلمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 

ء،  77للعالج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من  لعدم القدرة على التنقل % أµا قلقة من حصول نقص أو انقطاع يف املياه أو الكه̀ر
% أيضاً أµا قلقة من اµيار السلطة أو عدم  59من  % أµا قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة59وتقول نسبة من 

% أµا قلقة من عدم القدرة  60% أµا قلقة من عودة الفوضى والفلتان األمين، وتقول نسبة من 70ل نسبة من قدر¹ا على تقدمي اخلدمات، وتقو 
 على السفر عرب األردن. 

% تقول أµا ال تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعًال بقطع العالقات األمنية مع إسرائيل أو  63رغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من  و 
% أµا ال تتوقع أن يعود احلكم العسكري 61تقول أغلبية من و  % فقط أµا قد قامت فعالً بذلك.30التنسيق األمين فيما تقول نسبة من  أوقفت

بعد قرار قطع العالقات ودعوة الرئيس عباس إلسرائيل بتحمل مسؤوليا¹ا كقوة  نيالفلسطينيواإلدارة املدنية اإلسرائيلية إلدارة شؤون السكان 
احلكم   % أµا ال تفضل عودة75تقول أغلبية من  % أµا تتوقع عودة احلكم العسكري اإلسرائيلي واإلدارة املدنية.32 ننسبة ماحتالل، وتقول 

  % أµا تفضل ذلك.21العسكري واإلدارة املدنية اإلسرائيلية فيما تقول نسبة من 
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  : وصفقة القرن  عملية السالم) 3

 ييد حل الدولتني من  هبوطy يف هذا االستطالع 39% قبل ثالثة أشهر إىل  45يف نسبة % 
   24% من اجلمهور واملفاوضات بنظر 41الطريق األفضل إل�اء االحتالل تكمن يف العمل املسلح بنظر % 
 92  يرفضون خطة ترامب للسالم أو صفقة القرن % 
 71  يعارضون عودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية % 
 21  ت الر�سيةcالنتخاc يدنc فقط يتوقعون تغيري لألفضل يف السياسة األمريكية جتاه فلسطني فيما لو فاز جو %

 األمريكية 
ثالثة  رضت هذه الفكرة على اجلمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا احلل. قبلعُ   ، وقدالدولتني% تعارض فكرة حل 58و% تؤيد 39نسبة من 

% أن حل الدولتني مل يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين لكن 62تعتقد نسبة من %. 45بلغت نسبة التأييد هلذا احلل يف سؤال مماثل  أشهر
% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات  77نسبة من % تعتقد أنه ال يزال عملياً. كذلك، تقول 31نسبة من 

 % أن الفرص متوسطة أو عالية. 20اخلمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 

% أµا تفضل شن 36% أµا تفضل التوصل التفاق سالم مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 27للخروج من األوضاع الراهنة تقول نسبة من 
% تقول  14% أµا تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد االحتالل. لكن نسبة من 14كفاح مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتقول نسبة من 

% أµا 38% أµا تفضل التوصل التفاق سالم وقالت نسبة من 28قالت نسبة من ثالثة أشهر  µا تفضل احلفاظ على الوضع الراهن. قبل
%  41، انقسم اجلمهور إىل ثالث جمموعات، حيث قالت نسبة من األمثل إلµاء االحتالل. وعند السؤال عن الطريقة تفضل شن كفاح مسلح

ومة الشعبية السلمية. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة % أµا املقا26% أµا املفاوضات وقالت نسبة من 24أµا العمل املسلح فيما قالت نسبة من 
ترتفع نسبة االعتقاد ن العمل  .  % أن املفاوضات هي الطريقة األمثل24% أن العمل املسلح هو الطريقة األمثل وقالت نسبة من 45من 

%) مقارنة بسكان 53بني سكان املخيمات ( %)،32%) مقارنة `لضفة الغربية (54املسلح هو الطريقة األمثل إلµاء االحتالل يف قطاع غزة (
%) 44سنة ( 22-18الذين ترتاوح أعمارهم بني  %)، بني 34مقارنة `لنساء (%) 48(% على التوايل)، بني الرجال 35و% 41املدن والقرى (
%) 57%)، بني الطالب (29%) مقارنة `ألميني (47بني  محلة شهادة البكالوريوس ( ، %)39سنة واكثر ( 50يبلغ عمرهم  مقارنة `لذين 

ت البيوت واملهنيني ( %) مقارنة `لعاملني يف القطاع اخلاص وغري  56يف السلطة الفلسطينية ( نيالعامل% على التوايل) بني 38و% 29مقارنة ب̀ر
%) مقارنة مبتوسطي التدين وغري املتدينني  49%)، بني املتدينني (32ر دخالً ( %) مقارنة `ألكث46%)، بني األقل دخًال (43احلكومي (

 .% على التوايل)35و% 36%) مقارنة مبؤيدي فتح والقوى الثالثة (62% على التوايل)، وبني مؤيدي محاس (32و% 34(

% أµا تعارض 92تأييد واملعارضة هلا. قالت نسبة من سألنا اجلمهور الفلسطيين عن خطة ترامب للسالم املعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى ال
لو قبل الطرف الفلسطيين بصفقة القرن، ما   % هذه اخلطة.88% أµا تؤيدها. قبل ثالثة أشهر رفضت نسبة من 5الصفقة فيما قالت نسبة من 

 املائة أم أقل من مخسني يف املائة؟ تقول نسبة هي فرص أن يؤدي هذا القبول إلµاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من مخسني يف
% أن 16تقول نسبة من ، و %50% أن فرص حدوث ذلك أقل من 26% أن فرص حدوث ذلك هي صفر يف املائة، وتقول نسبة من 55من 

 . % أو أكثر من ذلك50فرص حدوث ذلك هي 

% أµا تؤيد عودة االتصاالت اليت كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع اإلدارة 19% أµا تعارض وتقول نسبة من 71تقول أغلبية من 
% أµا تعارض 69قالت نسبة من ثالثة أشهر . قبل 2017األمريكية بعد اعرتاف إدارة ترامب `لقدس عاصمة إلسرائيل يف كانون أول (ديسمرب) 

 رة األمريكية.عودة االتصاالت مع اإلدا

% فقط تتوقع حصول تغيري  21لكن نسبة من % يتوقعون فوزه. 30و % تتوقع خسارة ترامب لالنتخا`ت األمريكية القادمة 61أغلبية من 
% أن 35وتقول نسبة من  ،% أن السياسة األمريكية الراهنة لن تتغري34فيما تقول نسبة من  ،جو `يدناملرشح الدميقراطي لألفضل يف حالة فوز 

 . لألسوأتتغري قد األوضاع 

    أداء احلكومة الفلسطينية خالل وcء كورو::) 4

   ء كورو: يرتاوح بنيcألداء رئيس الوزراء 48األمن و  داء قوى% أل64الرضا عن أداء احلكومة يف مواجهة و % 
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   ء 70% و52أغلبية ترتاوح بنيcتقول أ�ا قد تضررت اقتصاد�ً نتيجة للو % 
ء كورو[%) 68تبلغ الثلثني ( تقول أغلبية  األغلبيةكذلك، فإن   .منع التنقل بني احملافظات  عن طريق اµا راضية عن إجراءات السلطة للحد من ̀و

راضون عن أداء جهات األمن أµم  % 64  راضية عن أداء األشخاص واجلهات اليت لعبت دوراً `رزاً يف إدارة أزمة  كورو[. فمثالً، تقول نسبة من
قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرضا   .% راضون عن أداء رئيس الوزراء حممد اشتية48و ،% راضون عن أداء احملافظ يف منطقتهم 57ويف منطقتهم، 

 %.62عن اشتيه 

ء، حيث تقول نسبة من  % أن 61% أن الراتب أو الدخل قد اخنفض، وتقول نسبة من 70تقول األغلبية أµا قد تضررت اقتصادfً نتيجة لل̀و
 العمل خالل تلك الفرتة. % أµا توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن 52نسبة من  وتقولالراتب والدخل قد توقف،  

 التعاون والتنسيق اليت جرى بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف األمور الصحية خالل % أµا غري راضية عن توقف 55من تقول أغلبية تبلغ 
 التوقف. ذلك عن  راضية% أµا 42فيما تقول نسبة من األشهر القليلة املاضية  

  : تشريعية ر�سية و  انتخاcت) 5

 62فقط 31ه تبلغ  ئ % يريدون استقالة الرئيس ونسبة الرضا عن أدا % 
  ت ر�سية بني الرئيس عباس وإمساعيل هنية من محاس حيصل األول علىc52% والثاين على 39يف انتخا  % 
  ت ر�سية بني مروان الربغوثي وإمساعيل هنية حيصل األول علىc39% والثاين على 55لكن يف انتخا % 
   تc34% من األصوات ومحاس على 38تشريعية حتصل فتح على يف انتخا %  

قالت نسبة  أشهر ثالثة% أµا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. قبل 31تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  إµا% تقول 62نسبة من 
كذلك ترتفع نسبة املطالبة  .غزة% يف قطاع 74و% يف الضفة الغربية 54% أµا تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة املطالبة `ستقالة الرئيس 58من 

%)، بني  60%) مقارنة `لنساء (65% على التوايل)، بني الرجال (46و%  61%) مقارنة `ملخيمات والقرى (65`ستقالة الرئيس يف املدن (
%) 72%)، بني محلة شهادة البكالوريوس (60سنة وأكثر ( 50مقارنة `لذين يبلغ عمرهم %) 70سنة ( 22-18الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ت البيوت  % على التوايل)67و% 68% و 68و% 73%)، بني التجار والطالب واملهنيني واملوظفني (44مقارنة `ألميني ( مقارنة مع ̀ر
%) مقارنة مبتوسطي التدين 66%)، بني املتدينني (53%) مقارنة `ألكثر دخالً (63، بني األقل دخًال (% على التوايل)61% و58والعمال (

  % على التوايل).49و% 56%) مقارنة مبؤيدي القوى الثالثة ومؤيد فتح (74%)، وبني مؤيدي محاس (58(

% ويف قطاع غزة 36%. نسبة الرضا عن عباس يف الضفة الغربية تبلغ 63% ونسبة عدم الرضا 31الرئيس عباس تبلغ  نسبة الرضا عن أداء 
 % يف قطاع غزة).  24و% يف الضفة الغربية 44% ( 36بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس  أشهرثالثة %. قبل 24

% من األصوات وحيصل 39لو جرت انتخا`ت رkسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل األول على 
% 32% (مقارنة مع 32يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس .  )أشهر ثالثةقبل  لعباس% 42و هلنية% 49مقارنة مع ( %52الثاين على 

 ثالثة% قبل 51% (مقارنة مع 46)، أما يف الضفة فيحصل عباس على أشهر ثالثة% قبل 61% (مقارنة مع 62) وهنية  أشهر ثالثةقبل 
% 55). أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فإن الربغوثي حيصل على أشهرثالثة % قبل 38% (مقارنة مع 42) وهنية على أشهر

 %.  51% والثاين على 41، ولو كانت املنافسة بني حممد اشتيه وإمساعيل هنية حيصل األول على %39وهنية على 

يف سؤال  لتويل منصب الرئيس حيث تفضله  ملرشحني بني جمموعة من امن لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخا`ت فإن مروان الربغوثي هو املفضل 
مث حممد   % يف قطاع غزة)،15و% يف الضفة الغربية 1% (7%، مث حممد دحالن بنسبة 18%، يتبعه امساعيل هنية بنسبة 22نسبة من مفتوح 
  %). 2( سالم فياضمث  %)،3( خالد مشعل%) 4مصطفى الربغوثي (مث %)5اشتيه (

مبشاركة كافة القوى اليوم  لو جرت انتخا`ت برملانية جديدة وملن سيعطي صوته: يف انتخا`ت تشريعية وسألنا اجلمهور عن مشاركته يف التصويت 
%، 34حتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس على املشاركني سيشاركون فيها، ومن بني هؤالء يقولون µم % 61السياسية فإن 

% أµا مل تقرر بعد  20%، وتقول نسبة من 8على  جمتمعة  2006اليت شاركت يف انتخا`ت عام  %، وحتصل كافة القوائم األخرى38وفتح على 
% (مقارنة مع  45تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة  .%36% ولفتح 34بلغت نسبة التصويت حلماس  أشهر ثالثةملن ستصوت. قبل 
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% (مقارنة مع  23اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس  .)أشهرثالثة % قبل 28% (مقارنة مع 30) ولفتح أشهر ثالثة% قبل 47
 ).  أشهرثالثة % قبل 42% (مقارنة مع 46) ولفتح أشهرثالثة % قبل 23

  :داخليةالوضاع األ) 6

   ألمن والسالمة يف قطاع غزة تبلغc 57% ويف الضفة الغربية 71نسبة اإلحساس % 
  يف الضفة الغربية 24% يف قطاع غزة و 25الرغبة يف اهلجرة تبلغ % 
  يرون فيها إجناز للشعب الفلسطيين 33% ترى يف السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيين و62نسبة من % 
  ت أو حتسني األوضاع االقتصادية توقعاتcاجلمهور ال تعكس تفاؤالً يف حتقيق املصاحلة أو إجراء االنتخا 
 64 تعتقد أن حيكم حسب القانون 31% يعتقدون أن القضاء الفلسطيين حيكم حسب األهواء ونسبة من %  

مع ذلك، فإن  %.16% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 5نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ 
تقول نسبة تبلغ   %. 57نسبة اإلحساس `ألمن يف الضفة الغربية تبلغ و  %71نسبة اإلحساس `ألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ 

% يف قطاع غزة 25هذه النسبة  تبلغ% من اجلمهور الفلسطيين أµا ترغب يف اهلجرة بسبب األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة 24
 فقط من سكان الضفة الغربية أµا ترغب يف اهلجرة. % 18قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  % يف الضفة الغربية.24وتنخفض إىل 

من   أغلبيةوتقول  أشهر. ثالثة% قبل 81وكانت هذه النسبة قد بلغت . %80نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 
قبل ثالثة  أµا إجناز للشعب الفلسطيين.فقط % 33قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين وتقول نسبة من  أن السلطة الفلسطينية% 62

 . عبء % فقط أن السلطة52نسبة من  قالت أشهر 

%) أن 60تقول األغلبية ( ال تعكس تفاؤالً حيث على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات اجلمهور للمستقبلنصف  و  سنة حوايل بعد مرور 
ويف سؤال مماثل عن    % أµا ستنجح يف ذلك.31حكومة اشتية لن تنجح يف حتقيق املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 

جح وتقول نسبة من  أµا لن تن %58من   أغلبيةالتوقعات بنجاح احلكومة يف إجراء انتخا`ت تشريعية أو تشريعية ورkسية يف الضفة والقطاع تقول 
%) أµا لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ  61ويف سؤال مماثل عن التوقعات بتحسني األوضاع االقتصادية تقول األغلبية ( % أµا ستنجح.33
`عتقال نشطاء خيططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد   الفلسطينية  % قيام األجهزة األمنية80تعارض نسبة من  % أµا ستنجح يف ذلك.32

 % أµا تؤيد هذه االعتقاالت.17الفساد يف السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 

% يف القطاع) أµا لن حتصل على حماكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام حمكمة فلسطينية فيما تقول 41% يف الضفة 66% (56تقول نسبة من 
% أµا 42% يف القطاع) أµا تعتقد أµا ستحصل على حماكمة عادلة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 55و% يف الضفة 23% (36نسبة من 

% يف القطاع) أن القضاء واحملاكم يف فلسطني  49و% يف الضفة 75% (64كذلك تقول أغلبية من   تعتقد أµا ستحصل على حماكمة عادلة.
% أن القضاء واحملاكم 41حيكم حسب القانون. قبل ستة أشهر قالت نسبة من  % أنه31سبة من حيكم حسب األهواء، ويف املقابل تقول ن

 حيكم حسب القانون.  

. تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األعلى  املاضية الثالثة األشهر سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل 
مث العربية  %) 11%)،  مث فلسطني اليوم (12(  معاً %) مث فضائية 13األقصى ( )، مث فضائية %15( فضائية فلسطني%، تتبعها 19حيث تبلغ 

 %). 2( املنار، مث )لكل منهما %4 (وامليادين 

  ) املصاحلة: 7

   متفائلة بتحقيق املصاحلة % غري 59أغلبية من 
 41 يعتقدون أن الوحدة بني الضفة والقطاع لن تعود %  
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% تعتقد  41كذلك، فإن نسبة من    أµا متفائلة. %29قالت نسبة من  أشهرثالثة % غري متفائلني، قبل 59و% متفائلون بنجاح املصاحلة 37
% 11و  ،% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فرتة طويلة45أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيا[ن منفصالن يف الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 

 قريب.  يف وقتيعتقدون أن الوحدة ستعود  

    :مسلمي الصني وحتويل متحف آ� صوفيا ملسجد) 8

   ينبغي التضامن مع مسلمي اإليغور ضد احلكومة الصينية  % تقول أن83أغلبية من 
   تؤيد موقف أردوغان بتحويل متحف آية صوفيا ملسجد 80أغلبية من % 

% أنه إن كانت التقارير الصحفية حول اضطهاد مسلمي الصني من طائفة األيغور صحيحة، فإنه ينبغي لنا كفلسطينيني أن 80تقول نسبة من 
ترتفع نسبة Wييد إدانة سياسة الصني جتاه املسلمني لديها (يف    %.15وافق على ذلك نسبة من تاملسلمني لديها فيما ال ندين سياسة الصني جتاه 

%) مقارنة `ملدن  90%)، يف القرى (77ة (ز %) مقارنة بقطاع غ81حالة كانت التقارير عن هذه السياسة صحيحة) يف الضفة الغربية (
 % على التوايل).76و% 77%) مقارنة مبؤيدي محاس والقوى الثالثة (83يل)، وبني مؤيدي فتح (% على التوا68و% 79واملخيمات (

األيغور هي مراكز للتعليم ¹دف  وعتقل فيها مسلميُ %) أµا ال تصدق األقوال الصينية القائلة ن املعسكرات اليت 79تقول الغالبية العظمى (
%) أنه ينبغي على املسلمني يف العامل  83كذلك، تقول الغالبية العظمى (  % أµا تصدق هذه األقوال.10ملكافحة التطرف فيما تقول نسبة من 

 %. 10التضامن مع مسلمي اإليغور ضد احلكومة الصينية فيما ال يوافق على ذلك 

ترتفع نسبة Wييد قرار   . µ16%ا تتفق مع حتويل متحف آf صوفيا ملسجد فيما ال تتفق مع ذلك نسبة من  %) أ80تقول الغالبية العظمى (
%) 79% لكل منهما)، وبني األقل دخالً (78%) مقارنة `ملدن واملخيمات (88آf صوفيا ملسجد يف القرى ( فالرئيس الرتكي بتحويل متح

 %). 68مقارنة `ألكثر دخالً (

  ) الغا�ت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه: 9

 42 يق االنسحاب وإقامة الدولة % يرون أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتق 
 27 يعتقدون أن املشكلة األساسية األوىل يف ا�تمع الفلسطيين هي تفشي الفقر والبطالة % 

وإقامة دولة   1967% تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام  42نسبة من 
% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق العودة  29يف املقابل فإن . فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

% أن الغاية األوىل ينبغي ان تكون بناء فرد صاحل وجمتمع  15وتقول نسبة من   .1948اهم وبلدا¹م اليت خرجوا منها يف عام لالجئني وعود¹م لقر 
% أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم حرfت 13وكذلك تقول نسبة من متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، 

 وحقوق اإلنسان الفلسطيين. 

الفساد  أµا تفشي % 25وتقول نسبة من   ،% من اجلمهور27نظر  يف هي تفشي البطالة  اليوماملشكلة األساسية اليت تواجه ا�تمع الفلسطيين 
الق معابره، غ % أµا استمرار حصار قطاع غزه وإ13% أµا استمرار االحتالل، وتقول نسبة من 24وتقول نسبة من  ،يف املؤسسات العامة

 % أµا غياب الوحدة الوطنية.10وتقول نسبة من 
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 )77( نتائج استطالع الرأي العام رقم 

   2020أيلول (سبتمرب)  12- 9

  قطاع غزة  الضفة الغربية   ا�موع 

Q00  الشهرين  من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاهد�ا أكثر من احملطات األخرى خالل
  املاضيني؟

  % 8.0  % 2.0  % 4.4  العربية)1

  % 20.7  % 17.5  % 18.8  اجلزيرة)2

  % 7.6  % 12.5  % 10.5  فلسطني اليوم )3

  % 3.5  % 0.6  % 1.8  ملنارا) 4

  % 10.4  % 17.2  % 14.5  فضائية فلسطني )5

  % 27.7  % 2.5  % 12.6  فضائية االقصى  )6

  % 5.9  % 16.0  % 11.9  فضائية معا )7

  % 4.2  % 3.7  % 3.9  امليادين   )8

  % 9.8  % 22.2  % 17.2  ال اشاهد التلفزيون  )10

  % 6.  % 3.8  % 2.5  أخرى (حدد ________________)   )11

  % 1.6  % 0.4  % 0.9  ال يوجد صحن القط   )12

  % 0.0  % 1.7  % 1.0  ال راي / ال اعرف  )13

Q01       بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟        

  % 0.2  % 0.7  % 0.5  جيد جدا  ) 1

  % 6.2  % 2.7  % 4.1  جيد  ) 2

  % 15.2  % 7.2  % 10.4  وسط ) 3

  % 25.9  % 37.4  % 32.8  سيء ) 4

  % 52.5  % 48.8  % 50.3  سيء جدا  ) 5

  % 0.0  % 3.2  % 1.9  ال رأي / ال أعرف  ) 6

Q02 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟  

  % 6.2  % 1.4  % 3.3  جيد جدا ) 1

  % 20.5  % 7.5  % 12.7  جيد) 2

  % 19.9  % 18.8  % 19.3  وسط ) 3

  % 23.5  % 39.2  % 32.9  سيء) 4

  % 29.2  % 32.3  % 31.0  سيء جدا) 5

  % 0.7  % 0.8  % 0.8  ال رأي / ال أعرف ) 6

Q03  ............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك        

  % 63.1  % 34.9  % 46.2  متدين  ) 1
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  قطاع غزة  الضفة الغربية   ا�موع 

  % 32.9  % 59.3  % 48.7  متوسط التدين  ) 2

  % 3.8  % 5.4  % 4.7  غري متدين  ) 3

Q04 هل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟  

  % 77.4  % 81.4  % 79.8  نعم )1

  % 17.0  % 6.1  % 10.5  ال )2

  % 5.6  % 12.4  % 9.7  ال رأي / ال أعرف  )3

Q05  هل تشعر هذه األ�م ¡ن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟  

  % 20.0  % 3.9  % 10.4  ) متوفران بشكل كامل 1

  % 50.6  % 52.9  % 52.0  ) متوفران2

  % 19.7  % 34.2  % 28.4  ) غري متوفرين 3

  % 9.6  % 9.0  % 9.2  ) غري متوفرين  `ملرة4

Q06  هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن؟  
  % 9.4  % 8.7  % 9.0  `لتأكيد ارغب `هلجرة  )1

  % 15.2  % 14.8  % 14.9  ارغب `هلجرة  )2

  % 50.0  % 38.3  % 43.0  ال ارغب `هلجرة  )3

  % 25.4  % 38.3  % 33.1  `لتأكيد ال ارغب `هلجرة  )4

Q07 هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟  

  % 7.3  % 2.2  % 4.3  راض جدا  )1

  % 16.7  % 34.0  % 27.1  راض )2

  % 41.8  % 34.1  % 37.2  غري راض  )3

  % 33.2  % 20.6  % 25.7  غري راض `ملرة )4

  % 1.0  % 9.0  % 5.8  ال رأي / ال اعرف )5

Q08  لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبه؟  

  % 35.9  % 17.3  % 24.8  `لـتأكيد االستقالة  )1

  % 37.7  % 37.0  % 37.3  االستقالة  )2

  % 19.8  % 29.3  % 25.5  البقاء يف منصبه ) 3

  % 5.8  % 4.8  % 5.2  `لتأكيد البقاء يف منصبه ) 4

  % 0.7  % 11.6  % 7.2  ال رأي / ال اعرف) 5

Q09   ت ر�سية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح حممود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل هنيه عن حركةcلو جرت انتخا
  محاس، ملن ستصوت؟ 

  % 32.0  % 46.0  % 39.1  حممود عباس )1

  % 61.6  % 42.2  % 51.7  امساعيل هنية  )2

  % 6.4  % 11.8  % 9.1  ال راي / ال اعرف )4
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  قطاع غزة  الضفة الغربية   ا�موع 

Q10  وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية وحممود عباس ملن ستصوت؟  
  % 30.1  % 45.1  % 38.4  مروان الربغوثي ) 1

  % 46.8  % 27.5  % 36.1  امساعيل هنية ) 2

  % 20.3  % 19.5  % 19.9  حممود عباس) 3

  % 2.8  % 8.0  % 5.6  ال راي / ال اعرف) 5

Q11 ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة فتح و امساعيل هنية عن حركة محاس، ملن ستصوت؟  

  % 44.6  % 62.9  % 54.8  مروان الربغوثي  )1

  % 51.0  % 28.8  % 38.6  امساعيل هنية  ) 2

  % 4.4  % 8.3  % 6.6  ال راي / ال اعرف )4

Q12   كانت املنافسة بني رئيس الوزراء حممد اشتيه من حركة فتح وإمساعيل هنية رئيس حركة محاس ملن ستصوت؟ ولو  

  % 34.0  % 46.5  % 40.5  حممد اشتية  )1

  % 60.4  % 42.4  % 51.0  امساعيل هنية ) 2

  % 5.6  % 11.1  % 8.5  ال راي / ال اعرف) 4

Q13 ت التشريعية اليت جرت يف ملن يف القوائم االنتخابية أعطيت صوتك يفc؟ 2006كانون ¥ين (يناير)    25االنتخا  
  % 1.3  % 1.5  % 1.4  ) قائمة البديل (ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا  ومستقل 1

  % 3.5  % 2.7  % 3.1  ) قائمة فلسطني املستقلة " مصطفى الربغوثي واملستقلون " 2

  % 1.8  % 3.  % 1.0  ) قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 3

  % 0.0  % 0.0  % 0.0  ) قائمة الشهيد أبو العباس 4

  % 1.0  % 0.0  % 5.  ) قائمة احلرية والعدالة االجتماعية 5

  % 44.8  % 23.3  % 33.9  ) قائمة التغيري واالصالح6

  % 1.0  % 0.0  % 5.  ) االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية (وعد)7

  % 1.0  % 0.0  % 5.  ) قائمة الطريق الثالث برkسة سالم فياض 8

  % 7.  % 1.5  % 1.1  ) قائمة احلرية واالستقالل 9

  % 3.  % 1.  % 2.  ) قائمة العدالة الفلسطينية 10

  % 30.3  % 45.8  % 38.1  ) حركة فتح11

  % 14.5  % 24.9  % 19.8  ) ال أحد مما سبق/ ال رأي / الأعرف / مل اقرر بعد 12

Q15 هي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب   بنظرك الغاية األوىل ومامن بني الغا�ت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي
  الفلسطيين العمل على حتقيقها؟ 

Q15-1  الغاية الثانية  
  % 37.9  % 45.2  % 42.3  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة  67)انسحاب إسرائيلي حلدود عام 1

  % 26.0  % 31.1  % 29.1  1948عام  وبلدا¹م اليت خرجوا ) احلصول على حق العودة لالجئني وعود¹م لقراهم 2

  % 17.3  % 9.8  % 12.8  ) إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرfت وحقوق اإلنسان الفلسطيين 3

  % 18.8  % 12.7  % 15.1  ) بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4

  % 0.0  % 1.3  % 8.  ) ال رأي/ ال أعرف5
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  قطاع غزة  الضفة الغربية   ا�موع 

Q15-2   الثانية الغاية        

  % 22.2  % 24.1  % 23.4  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة  67)انسحاب إسرائيلي حلدود عام 1

  % 34.2  % 39.5  % 37.4  1948عام  ) احلصول على حق العودة لالجئني وعود¹م لقراهم وبلدا¹م اليت خرجوا 2

  % 22.2  % 15.0  % 17.9  ) إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرfت وحقوق اإلنسان الفلسطيين 3

  % 21.4  % 19.7  % 20.4  ) بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4

  % 0.0  % 1.6  % 1.0  ) ال رأي/ ال أعرف5

Q16  ،وتفشي البطالة والفقر ،  والضم ، يواجه ا�تمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان
وتفشي الفساد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل لنا برأيك ما هي   واالنقسام،   واستمرار حصار  قطاع غزة وإغالق معابره،

  للسلطة الفلسطينية؟  cألولويةظى املشكلة االساسية اليت جيب ان حت
  % 24.8  % 22.9  % 23.7  استمرار االحتالل واالستيطان  ) 1

  % 30.7  % 25.1  % 27.3  تفشي البطالة والفقر ) 2

  % 11.5  % 9.5  % 10.3  غياب الوحدة الوطنية   )3

  % 22.6  % 5.9  % 12.6  استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره ) 4

  % 9.8  % 34.6  % 24.7  تفشي الفساد يف بعض املؤسساÉلعامة  )5

  % 5.  % 1.9  % 1.4  ) أخرى (حدد _____)6

  % 0.0  % 0.0  % 0.0  ال أعرف /ال راي ) 7

Q17 ت ر�سية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل أن يكون الرئيس بعدهc؟يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخا    
  ) ؤال مفتوح (______________________س

  % 19.8  % 23.1  % 21.8  الربغوثي ) مروان 1

  % 24.8  % 13.7  % 18.2  ) امساعيل هنية 2

  % 8.6  % 1.3  % 4.3  ) مصطفى الربغوثي 3

  % 5.7  % 6.  % 2.7  ) خالد مشعل4

  % 4.7  % 1.  % 1.9  ) سالم فياض5

  % 14.6  % 1.3  % 6.6  ) حممد دحالن6

  % 5.1  % 4.0  % 4.4  (حدد ____)  ) اخرى:7

  % 5.4  % 4.8  % 5.1  حممد شتية )8

  % 3.3  % 0.0  % 1.3  حيىي السنوار ) 9

  % 1.3  % 1.  % 6.  صائب عريقات  ) 10

  % 2.8  % 30.8  % 19.6  ) ال رأي / ال اعرف88

  % 3.8  % 20.1  % 13.6  ال احد) 99

Q17-1   ؟ الرئيس عباس أن يكون الرئيس بعد  القائمة التالية أمساؤهم من تفضلمن و  

  % 24.0  % 40.8  % 34.0  ) مروان الربغوثي 1

  % 38.1  % 17.9  % 26.0  امساعيل هنية ) 2

  % 3.9  % 2.9  % 3.3  ) مصطفى الربغوثي 3

  % 6.8  % 1.0  % 3.3  ) خالد مشعل4

  % 3.3  % 1.0  % 1.9  ) سالم فياض5
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  % 9.9  % 1.8  % 5.0  ) حممد دحالن6 

  % 7.0  % 4.7  % 5.6  (حدد ____)  ) اخرى:7

  % 7.1  % 29.9  % 20.7  ) ال رأي / ال اعرف8 8

Q18   اآلن وبعد مرور حوايل سنة ونصف على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بر�سة حممد اشتية، برأيك هل ستنجح هذه
  ؟ احلكومة يف الدفع حنو املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع

  % 28.2  % 32.0  % 30.5  ) نعم1

  % 67.7  % 55.3  % 60.3  ) ال2

  % 4.2  % 12.7  % 9.3  ال اعرف\)ال راي 3

Q19   ت تشريعية أو تشريعية ور�سيةcوهل ستنجح يف إجراء انتخا
        يف الضفة والقطاع؟ 

  % 29.5  % 36.0  % 33.4  ) نعم1

  % 66.7  % 52.5  % 58.2  ) ال2

  % 3.8  % 11.5  % 8.4  ال اعرف\)ال راي 3

Q20   وهل ستنجح يف حتسني األوضاع االقتصادية يف الضفة
        والقطاع؟ 

  % 34.6  % 29.7  % 31.7  ) نعم1

  % 61.4  % 61.4  % 61.4  ) ال2

  % 4.0  % 8.9  % 6.9  ال اعرف\)ال راي 3

Q20-1 واالستقالل واحلكم  خيتلف الناس يف تقييمهم لعمل القضاء واحملاكم يف فلسطني اليوم. هناك من يراها أقرب للنزاهة
حسب القانون فيما يعتقد آخرون أ�ا أقرب لشبهة الفساد وأ�ا غري مستقلة أو حتكم cألهواء واملصاحل. لو أردت أن تعطي  

  :تقييماً عاماً فإنك ترى أن القضاء واحملاكم يتصفان مبعظم الصفات التالية 
  % 48.9  % 19.0  % 31.0  ) النزاهة واالستقالل واحلكم حسب القانون، 1

  % 48.7  % 74.5  % 64.1  ) الفساد وعدم االستقالل واحلكم حسب املصاحل واألهواء 2

  % 2.4  % 6.5  % 4.9  ) ال رأي/ال أعرف3

Q20_2   لو وجدت نفسك اليوم، ال مسح هللا متهمًا أمام حمكمة فلسطينية، هل تعتقد أنك ستحصل على األرجح على حماكمة
  عادلة؟

  % 54.8  % 23.3  % 35.9  ) نعم1

  % 41.0  % 66.2  % 56.1  ) ال2

  % 4.2  % 10.5  % 8.0  ال اعرف\)ال راي 3

Q21  الشعب الفلسطيين فيما يقول آخرون أ�ا اجناز للشعب  يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على
  الفلسطيين. ما رأيك انت ؟ 

  % 23.4  % 39.4  % 33.0  ) السلطة اجناز للشعب الفلسطيين 1

  % 73.3  % 55.1  % 62.4  ) السلطة عبء على الشعب الفلسطيين2

  % 3.3  % 5.5  % 4.6  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q21-1   عتقال نشطاء فلسطينيني كانوا خيططون للقيام مبظاهرة ضد الفساد. هل أنت مؤيد أمc قامت أجهزة األمن الفلسطينية
  معارض العتقال نشطاء يتظاهرون ضد الفساد يف السلطة الفلسطينية؟ 
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  % 23.5  % 12.1  % 16.7  ) مؤيد1

  % 76.0  % 82.2  % 79.7  )معارض 2

  % 5.  % 5.7  % 3.6  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q22   لنسبة ملستقبل املصاحلة؟ هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن املصاحلة ستفشل وسيعودc ما هي توقعاتك
  االنقسام؟ 

  % 5.2  % 1.2  % 2.8  ) `لتأكيد ستنجح املصاحله1

  % 39.5  % 30.0  % 33.8  ) ستنجح املصاحله 2

  % 42.4  % 41.1  % 41.6  ) لن تنجح املصاحله 3

  % 11.9  % 21.4  % 17.6  `لتأكيد لن تنجح املصاحله ) 4

  % 1.0  % 6.2  % 4.1  ) ال رأي / ال اعرف5

Q23   بعد فشل جوالت حوار املصاحلة بني فتح ومحاس خالل السنوات املاضية، ما هي توقعاتك ملستقبل الضفة والقطاع؟  

  % 15.4  % 7.3  % 10.6  ) ستعود الوحدة بني الضفة والقطاع يف وقت قريب 1

  % 45.4  % 44.9  % 45.1  ) ستعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة 2

  % 37.3  % 42.6  % 40.5  تعود الوحدة وسينشأ كيانني منفصلني يف الضفة وغزة ) لن 3

  % 1.8  % 5.2  % 3.8  ) ال رأي/ ال أعرف4

Q24 ختاذ إجراءاc خمتلفة لتقليل املخاطر على ا�تمع الفلسطيين   تقامت احلكومة الفلسطينية خالل األشهر القليلة املاضية
  من انتشار وcء كورو:، قل لنا هل أنت راض أم غري راض عن منع التنقل بني احملافظات؟

  % 77.7  % 61.1  % 67.8  ) راض1

  % 21.3  % 37.0  % 30.7  ) غري راض 2

  % 1.0  % 1.9  % 1.5  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25  املؤسسات واجلهات الفلسطينية التالية خالل ظهور الفايروس؟ هل انت راض أم غري راض عن أداء  
Q25-1  رئيس الوزراء حممد اشتية  

  % 37.4  % 55.8  % 48.4  ) راض1

  % 61.1  % 40.1  % 48.5  ) غري راض 2

  % 1.5  % 4.1  % 3.1  ) ال رأي/ ال أعرف33

 Q25-2 احملافظ يف منطقتك        

  % 68.2  % 49.2  % 56.8  ) راض1

  % 29.9  % 42.2  % 37.3  ) غري راض 2

  % 1.9  % 8.5  % 5.9  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25-3  أجهزة األمن يف منطقتك        

  % 73.3  % 58.1  % 64.2  ) راض1

  % 24.9  % 35.8  % 31.5  ) غري راض 2

  % 1.7  % 6.1  % 4.3  ) ال رأي/ ال أعرف3
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Q26  الناحية االقتصادية مثل توقف هل تضررت أنت شخصياً أم شخص آخر يف أسرتك (الذين يعيشون يف نفس املنزل) من

 أو خفض الراتب أو أصبحت عاطل عن العمل؟ 

Q26-1  توقف الراتب/ الدخل  
  % 36.4  % 77.2  % 60.9  ) نعم1

  % 59.9  % 19.0  % 35.3  ) ال2

  % 6.  % 3.  % 4.  ال اعرف\)ال راي 3

  % 3.1  % 3.5  % 3.4  ) ال ينطبق 4

Q26-2 اخنفض الراتب/ الدخل        

  % 51.4  % 81.8  % 69.6  ) نعم1

  % 44.8  % 13.5  % 26.1  ) ال2

  % 8.  % 4.  % 5.  ال اعرف\)ال راي 3

  % 3.1  % 4.3  % 3.8  ) ال ينطبق 4

Q26-3  توقفت او أصبحت عاطل عن العمل        

  % 37.8  % 60.9  % 51.6  ) نعم1

  % 55.5  % 25.5  % 37.5  ) ال2

  % 1.6  % 2.  % 7.  ال اعرف\)ال راي 3

  % 5.1  % 13.5  % 10.1  ) ال ينطبق 4

Q27 إسرائيلي يف أمور صحية  -جرى خالل انتشار الفايروس يف املناطق الفلسطينية يف الضفة والقطاع تعاون وتنسيق فلسطيين
راض أم غري راض عن  نت أ. هل لكن هذا التعاون توقف خالل األشهر املاضية   وتبادل معلومات ونقل معدات وأدوات فحص

  ؟ مور الصحيةمع إسرائيل يف األ التعاون والتنسيقا هذ توقف
  % 37.8  % 44.3  % 41.7  ) راض1

  % 61.6  % 50.2  % 54.7  ) غري راض 2

  % 7.  % 5.5  % 3.6  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q28  توصلت االمارات العربية املتحدة وإسرائيل مببادرة أمريكية التفاق بتطبيع العالقات بني البلدين على أن تقوم إسرائيل
بوقف مؤقت أو yجيل ضم مناطق فلسطينية يف الضفة الغربية، هل ترى يف هذا االتفاق حتوال كبريا وانقالc يف أحوال املنطقة  

  م تراه حد¥ ¥نو� ال يقدم وال يؤخر؟ العربية وعالقا�ا ´سرائيل، أ
  

1 f41.1  % 25.4  % 31.7  ) حد§ §نو %  

  % 57.5  % 67.4  % 63.4  ) حتوال كبريا 2

  % 2.  % 4.  % 3.  ) أخرى ( حدد______________)3

  % 1.2  % 6.8  % 4.5  ) ال رأي/ ال أعرف4

Q29  برأيك هل خيدم هذا االتفاق مصلحة الفلسطينيني أم اإلسرائيليني أم مصلحة الطرفني؟  

  % 2.5  % 5.  % 1.3  ) خيدم مصلحة الفلسطينيني 1

  % 82.6  % 88.6  % 86.2  ) خيدم مصلحة إسرائيل 2 

  % 13.3  % 4.1  % 7.8  ) خيدم مصلحة الفلسطينيني واإلسرائيليني معا3 
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  % 4.  % 2.0  % 1.4  ______________)) أخرى ( حدد4 

  % 1.1  % 4.8  % 3.3  ) ال رأي /ال اعرف5 

Q30  لتطبيع مع إسرائيل، فإنك تشعر بـ   اختيار لو أردتc كلمة واحدة تصف شعورك جتاه قرار االمارات  
  % 8.2  % 8.7  % 8.5  ) ال مباالة1

  % 18.4  % 15.6  % 16.7  ) اخلذالن 2

  % 3.  % 1.  % 1.  ) فرح3 

  % 16.8  % 10.5  % 13.1  اإلهانة ) 4

  % 4.  % 1.  % 2.  )فخر 5

  % 46.9  % 57.1  % 53.0  )  اخليانة6 

  % 1.2  % 3.  % 7.  ) رضا7 

  % 7.3  % 4.7  % 5.8  ) حزن8 

  % 5.  % 2.8  % 1.9  ) ال رأي/ ال أعرف 9 

Q31  أم يعارض غالبية الرأي العام يف العامل العريب قرار دولة االمارات بتطبيع العالقات مع إسرائيل مقابل وقف  يؤيدبرأيك هل
  أو yجيل ضم مناطق فلسطينية يف الضفة الغربية؟ 

  % 22.4  % 18.8  % 20.2  ) يؤيد1

  % 51.2  % 60.9  % 57.0  ) يعارض2

  % 25.3  % 14.9  % 19.0  ) غري مبال 3

  % 1.1  % 5.5  % 3.7  ) ال رأي/ ال أعرف4

Q32 قرب توصل املزيد من الدول العربية، مثل البحرين وعمان والسودان واملغرب، التفاقات تطبيع عالقات    هناك تقارير عن
مع إسرائيل. هل تعتقد أن بعض أو كافة هذه الدول ستطبع عالقا�ا مع إسرائيل يف الفرتة القريبة رغم استمرار االحتالل  

  اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؟ 
  % 68.8  % 70.1  % 69.6  ) نعم1

  % 28.8  % 20.2  % 23.7  ) ال2 

  % 2.3  % 9.7  % 6.7  ال اعرف\)ال راي 3 

Q33   ذا التطبيع؟µ هل تعتقد ان السعودية أعطت الضوء األخضر لالمارات للقيام  

  % 74.0  % 84.2  % 80.1  ) نعم1

  % 20.1  % 5.8  % 11.5  ) ال2 

  % 5.8  % 10.0  % 8.3  ال اعرف\)ال راي 3 

Q34  لتوصل التفاق علين للتطبيع مع إسرائيل؟c هل تعتقد ان السعودية ستقوم هي األخرى قريبا  

  % 77.8  % 85.4  % 82.4  ) نعم1

  % 19.6  % 7.9  % 12.6  ) ال2 

  % 2.5  % 6.7  % 5.0  ال اعرف\)ال راي 3 
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Q35  التفاق االمارايتc اإلسرائيلي لتطبيع العالقات بينهما، بينما قالت القيادة الفلسطينية ان االتفاق هو طعنة   – رحبت مصر
  يف ظهر الشعب الفلسطيين، هل ترى يف املوقف املصري ختليا عن القيادة الفلسطينية بر�سة الرئيس عباس؟ 

  % 72.7  % 81.2  % 77.8  ) نعم1

  % 26.1  % 12.9  % 18.2  ) ال2 

  % 1.1  % 5.9  % 4.0  ال اعرف\)ال راي 3 

Q36   ملشاركة يف التخطيط التفاق تطبيع العالقات بني االمارات وإسرائيل. هل تعتقدc ا�مت قيادات فلسطينية حممد دحالن
  ان دحالن كان فعال من املشاركني يف االتفاق؟ 

  % 56.0  % 54.2  % 54.9  ) نعم1

  % 40.6  % 13.1  % 24.1  ) ال2 

  % 3.5  % 32.6  % 21.0  ال اعرف\)ال راي 3 

Q37   هناك من يقول ¡نه ال ينبغي توجيه اللوم لألخرين، بل ألنفسنا أوال النقسامنا و¥نيا العرتافنا ´سرائيل وتطبيع العالقات
  معها قبل قيام االمارات بذلك، هل توافق أم ال توافق على هذا القول؟ 

  % 51.1  % 54.3  % 53.0  ) أوافق1

  % 48.0  % 37.1  % 41.5  ) ال أوافق 2

  % 9.  % 8.6  % 5.5  ال أعرف) ال رأي/ 3

Q38    كذلك هناك من يقول ¡ن خروج االمارات عن االمجاع العريب املوجود يف مبادرة السالم العربية هو فشل كبري للدبلوماسية
  الفلسطينية، هل توافق ام ال توافق على هذا القول؟ 

  % 66.2  % 58.5  % 61.6  ) أوافق1

  % 32.4  % 29.7  % 30.7  ) ال أوافق 2

  % 1.5  % 11.9  % 7.7  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q39   جيل مؤقت لضم االغوار واملستوطنات. هل تعتقد أن حكومةy يقول رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أنه يوافق على
  إسرائيل ستقوم فعال بوقف الضم أم ستأجله قليال لبضعة اشهر فقط؟ 

  % 29.1  % 11.8  % 18.8  ) ستقوم فعال بوقف الضم 1

  % 67.4  % 80.6  % 75.3  ) ستأجله قليال2

  % 3.5  % 7.6  % 5.9  رأي/ ال أعرف) ال 3

Q40   جيل ضم إسرائيل ملناطق واسعة منy االن وبعد التوصل التفاق بني االمارات وإسرائيل لتطبيع العالقات مقابل وقف أو
  الضفة الغربية، هل تؤيد أم تعارض عودة التنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟ 

  % 22.9  % 38.2  % 32.1  ) أؤيد 1

  % 76.3  % 53.1  % 62.4  ) اعارض 2

  % 8.  % 8.7  % 5.6  ال اعرف\)ال راي 3

Q41   وماذا عن العالقات مع إسرائيل يف اجلوانب االقتصادية واملدنية، مثل عودة التنسيق لتحويل أموال الضرائب للسلطة؟
  هل تؤيد أم تعارض عودة التنسيق املدين واملايل بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟

  % 42.0  % 55.4  % 50.0  ) أؤيد عودة التنسيق املدين واملايل 1

  % 56.7  % 37.5  % 45.2  عودة التنسيق املدين واملايل) اعارض 2

  % 1.2  % 7.1  % 4.7  ال اعرف\)ال راي 3
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Q42   إذا اشرتطت إسرائيل عودة التنسيق املايل واملدين بعودة التنسيق األمين، هل تؤيد أم تعارض يف هذه احلالة عودة التنسيق
  األمين أيضا؟ 

  % 27.5  % 40.7  % 35.4  ) أؤيد 1

  % 70.5  % 51.1  % 58.9  ) اعارض 2

  % 2.0  % 8.2  % 5.7  ال اعرف\)ال راي 3

Q43   ستثناء اجلزائر قد أوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية. إن كان هذاc تقول قيادات فلسطينية أن الدول العربية كافة
  صحيحا، هل ترى فيه ختليا من العامل العريب عن القضية الفلسطينية؟ 

  % 72.5  % 73.6  % 73.2  ) نعم1

  % 25.7  % 19.0  % 21.7  ) ال2

  % 1.7  % 7.3  % 5.1  ال اعرف\ال راي  )3

Q44  يف حال قامت إسرائيل بضم األغوار واملستوطنات، أي من البدائل اخلمس التالية ختتار ردا على ذلك؟  
  % 24.4  % 17.6  % 20.3  وقف العمل `تفاق أوسلو وقطع كافة العالقات بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل) 1

  % 32.7  % 24.3  % 27.7  ) العودة للعمل املسلح 2

  % 17.5  % 19.4  % 18.6  شعبية سلمية واسعة النطاق ) اللجوء ملقاومة 3

  % 8.0  % 5.2  % 6.3  ) التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة 4

العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسالم ) 5
  % 17.5  % 21.6  % 19.9  بديلة عن خطة ترامب 

  % 0.0  % 12.0  % 7.2  ) ال رأي / ال اعرف6

Q45   .تتأثر احلياة اليومية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لقرار السلطة الفلسطينية بقطع العالقة مع إسرائيل
  هل انت قلق أم غري قلق من حدوث األمور التالية:  

Q45_1 والفلتان األمين ) عودة الفوضى  

  % 56.7  % 78.1  % 69.6  ) قلق1

  % 42.0  % 19.6  % 28.6  ) غري قلق 2

  % 1.3  % 2.3  % 1.9  ) ال رأي / ال اعرف3

Q45_2 حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل (        

  % 48.9  % 65.3  % 58.8  ) قلق1

  % 51.1  % 31.9  % 39.6  ) غري قلق 2

  % 0.0  % 2.7  % 1.6  ) ال رأي / ال اعرف3

Q45_3 ( ءcحصول نقص أو انقطاع يف املياه أو الكهر        

  % 67.2  % 82.8  % 76.5  ) قلق1

  % 32.1  % 15.9  % 22.4  ) غري قلق 2

  % 7.  % 1.3  % 1.1  ) ال رأي / ال اعرف3

Q45_4 عدم القدرة على السفر عرب األردن (        

  % 44.3  % 71.2  % 60.4  ) قلق1

  % 55.5  % 26.6  % 38.2  ) غري قلق 2
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  % 2.  % 2.2  % 1.4  اعرف) ال رأي / ال 3

Q45_5 عدم القدرة على التنقل للعالج من غزة للضفة أو إسرائيل (        

  % 64.2  % 82.3  % 75.1  ) قلق1

  % 35.5  % 16.6  % 24.2  ) غري قلق 2

  % 3.  % 1.1  % 8.  ) ال رأي / ال اعرف3

Q45_6 السلطة أو ختفيضها ) عدم حتويل إسرائيل ألموال اجلمارك مما يؤدي لوقف دفع الرواتب ملوظفي  

  % 57.7  % 84.9  % 74.0  ) قلق1

  % 41.5  % 12.6  % 24.2  ) غري قلق 2

  % 7.  % 2.5  % 1.8  ) ال رأي / ال اعرف3

Q45_7ا�يار السلطة الفلسطينية أو عدم قدر�ا على تقدمي اخلدمات (  

  % 50.2  % 65.6  % 59.4  ) قلق1

  % 49.0  % 31.1  % 38.3  ) غري قلق 2

  % 8.  % 3.3  % 2.3  ) ال رأي / ال اعرف3

Q46  هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعال بقطع العالقات االمنية مع إسرائيل وأوقفت التنسيق االمين؟  

  % 25.4  % 33.2  % 30.1  ) نعم1

  % 70.3  % 58.0  % 62.9  ) ال2

  % 4.3  % 8.8  % 7.0  ال اعرف\)ال راي 3

Q47  إسرائيل أن على إسرائيل اآلن أن تتحمل مجيع املسؤوليات كقوة احتالل  قال الرئيس عباس يف إعالنه بقطع العالقات مع
يف أرض دولة فلسطني، هل تتوقع أن تعود إسرائيل إلدارة شؤون السكان لوحدها حبيث يعود احلكم العسكري واألدارة املدنية  

  بشكل كامل؟
  % 25.5  % 36.0  % 31.8  ) نعم1

  % 72.6  % 53.0  % 60.9  ) ال2

  % 1.9  % 11.0  % 7.3  ال اعرف\ال راي  )3 

Q48  هل تفضل أم ال تفضل عودة احلكم العسكري واإلدارة املدنية اإلسرائيلية كما كان احلال قبل قيام السلطة الفلسطينية؟  

  % 17.1  % 24.1  % 21.3  ) أفضل عودة احلكم العسكري واإلدارة املدنية 1

  % 81.2  % 70.0  % 74.5  املدنية  )  ال أفضل عودة احلكم العسكري  واإلدارة2

  % 1.8  % 5.9  % 4.2  ) ال راي/ ال اعرف3

Q49   برأيك، ما هي الطريقة األمثل إل�اء االحتالل؟        

  % 18.8  % 27.5  % 24.0  ) املفاوضات1

  % 23.2  % 28.1  % 26.1  ) املقاومة الشعبية السلمية2

  % 54.0  % 32.1  % 40.8  ) العمل املسلح3

  % 9.  % 2.6  % 1.9  ) أخرى4
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  % 3.2  % 9.7  % 7.1  ال اعرف\) ال راي 5

Q50  هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟  
  % 8.1  % 4.6  % 6.0  ) `لتأكيد اؤيد 1

  % 24.8  % 37.9  % 32.7  ) اؤيد 2

  % 41.4  % 38.4  % 39.6  ) اعارض 3

  % 22.8  % 14.6  % 17.9  ) `لتأكيد اعارض 4

  % 2.9  % 4.4  % 3.8  ) ال رأي / ال اعرف5

Q51 أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع   البعضيعتقد
االستيطاين فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكناً اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التوصل التفاق. ما  

  هو رأيك انت؟
  % 67.2  % 57.8  % 61.6  عمليا ) حل الدولتني مل يعد حال  1

  % 22.5  % 36.6  % 31.0  ) حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم 2

  % 10.4  % 5.5  % 7.5  ) ال رأي / ال اعرف3

Q52 اإلسرائيلية. أي من هذه هو  -تشري اإلمكا:ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
  املفضل لك؟

  % 13.9  % 14.3  % 14.2  ) احلفاظ على الوضع الراهن 1 

  % 49.5  % 26.8  % 35.9  ) شن كفاح مسلح ضد االحتالل االسرائيلي 2 

  % 18.6  % 16.8  % 17.5  ) شن مقاومة غري مسلحه ضد االحتالل االسرائيلي 3

  % 14.8  % 35.0  % 26.9  ) التوصل التفاق سالم مع اسرائيل 4

  % 7.  % 5.  % 6.  (حدد _______ )  ) اخرى:5

  % 2.6  % 6.6  % 5.0  ) ال رأي / ال اعرف6

Q53   ما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ هل هي عالية
  أم متوسطة أم ضئيلة؟ 

  

  % 43.4  % 45.9  % 44.9  ) ضئيلة جدا 1

  % 34.4  % 30.9  % 32.3  ) ضئيلة2

  % 15.8  % 14.9  % 15.2  ) متوسطة3

  % 4.7  % 4.1  % 4.3  ) عالية 4

  % 1.7  % 6.  % 1.0  جدا ) عالية 5

  % 0.0  % 3.7  % 2.2  ) ال رأي / ال اعرف6

Q54  للفلسطيين صراعللتسوية دائمة و�اية عرضت اإلدارة األمريكية قبل تسعة أشهر خطتها للسالم (صفقة القرن)، وهي -
لكافة قضا� الصراع إضافة خلارطة حبدود املناطق الفلسطينية واملناطق اليت ستضمها   حلوالالسرائيلي وقد تضمنت هذه اخلطة ا

  تعارض هذه التسوية الدائمة؟  أمتؤيد  هلقل لنا من فضلك  اسرائيل ومناطق تبادل أراضي.
  % 7.8  % 2.8  % 4.8  ) اؤيد 1

  % 89.8  % 93.1  % 91.8  ) اعارض 2

  % 2.3  % 4.1  % 3.4  ) ال رأي / ال اعرف3
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Q55  خلطة األمريكية، بنظرك ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول إل�اء االحتالل اإلسرائيلي  الطرفلو قبلc للضفة  الفلسطيين
  ؟ وقيام دولة فلسطينية الغربية

  % 2.2  % 7.  % 1.3  ) مائة يف املائة 1

  % 10.5  % 1.5  % 5.1  ) أكثر من مخسني يف املائة 2

  % 16.6  % 4.1  % 9.1  ) مخسني يف املائة 3 

  % 34.4  % 19.6  % 25.5  ) أقل من مخسني يف املائة 4

  % 35.8  % 68.2  % 55.2  ) صفر يف املائة5

  % 5.  % 6.0  % 3.8  ) ال رأي/ ال أعرف6

Q56  لر�سة مرة أخرى؟c ت الر�سية األمريكية. هل تعتقد أم ال تعتقد أن الرئيس ترامب سيفوزcستجري بعد شهرين االنتخا  
  % 35.2  % 26.3  % 29.9  ) سيفوز ترامب1

  % 58.8  % 62.7  % 61.2  ) لن يفوز ترامب2

  % 5.9  % 11.0  % 9.0  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q56-1   ما، هلcراك أوc يدن من احلزب الدميقراطي وكان سابقا :ئبا للرئيسc لو فاز املرشح املنافس لرتامب، وهو جون
اإلسرائيلي؟ أم ستبقي السياسة  -سيؤدي هذا بنظرك لتغيري لألفضل يف السياسة األمريكية جتاه فلسطني والصراع الفلسطيين

  ؟بدون تغيري ؟ أم ستصبح أسوأ حتت ادارة ترامب  كما هي اليوماالمريكية  
  % 6.4  % 4.  % 2.8  ) ستتغري لألفضل كثريا 1

  % 29.3  % 10.5  % 18.0  ) ستتغري لألفضل قليال 2

  % 32.1  % 36.0  % 34.4  ) ستبقي كما هي اآلن 3

  % 11.5  % 22.3  % 18.0  ) ستتغري لألسوأ قليال 4

  % 18.1  % 16.9  % 17.4  ) ستتغري لألسوأ كثريا 5

  % 2.6  % 13.9  % 9.4  ) ال رأي/ ال أعرف6

Q57   أوقفت القيادة الفلسطينية االتصاالت مع إدارة ترامب بشأن عملية السالم وذلك يف اعقاب اعرتاف هذه اإلدارة
cلقدس عاصمة إلسرائيل. رداَ على ذلك قامت اإلدارة األمريكية بوقف املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية. هل أنت اليوم  

  االتصاالت مع اإلدارة األمريكية؟ مع أو ضد عودة 
  % 21.5  % 17.8  % 19.3  ) مع عودة االتصاالت 1

  % 74.6  % 68.9  % 71.2  ) ضد عودة االتصاالت 2

  % 2.1  % 8.6  % 6.0  ) ال رأي/ ال أعرف3

  % 1.8  % 4.7  % 3.5  ) مل يتم وقف االتصاالت ( ال تقرا) 4

Q58   تقول تقارير صحفية أن مسلمي الصني من طائفة اإليغور يتعرضون لالضطهاد وأن الصني تعتقل حوايل مليون مسلم
هذه التقارير   تأيغوري يف معسكرات لغسيل الدماغ لدفعهم للتخلي عن معتقدا�م وجترب النساء على عدم لبس احلجاب. إن كان

  ة؟ يني أن ندين هذه السياسصحيحة، هل ينبغي لنا كفلسطين
  % 76.9  % 81.3  % 79.5  ) نعم1

  % 20.0  % 11.1  % 14.7  ) ال2

  % 3.1  % 7.6  % 5.8  ال اعرف\)ال راي 3

Q59   تقول الصني أن هذه املعسكرات هي مراكز للتعليم �دف ملكافحة التطرف. هل تصدق أم ال تصدق هذه األقوال
  الصينية؟

  % 15.4  % 7.0  % 10.4  ) اصدق1
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  % 79.0  % 79.7  % 79.4  ) ال اصدق2

  % 5.6  % 13.3  % 10.2  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q60  برأيك، هل ينبغي على املسلمني يف العامل التضامن مع املسلمني اإليغور ضد احلكومة الصينية؟  
  % 84.4  % 82.0  % 83.0  ) نعم1

  % 12.9  % 8.0  % 9.9  ) ال2

  % 2.7  % 10.0  % 7.1  ال اعرف\ال راي  )3

Q61 ملسجد   هاكان هذا البناء يف األساس كنيسة مت حتويلو تحف آ� صوفيا ملسجد. س الرتكي أردوغان مؤخراً بتحول مقام الرئي
بعد فتح العثمانيني للقسطنطينية مث حوله رئيس تركيا السابق أÂتورك ملتحف. هل أنت موافق أم غري موافق على حتويل آ� صوفيا  

  ملسجد؟
  % 81.4  % 78.3  % 79.5  ) موافق1

  % 16.1  % 15.5  % 15.7  ) غري موافق2

  % 2.5  % 6.2  % 4.7  ) ال رأي/ ال أعرف3

Q62    برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك (للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة)؟  خالل السنوات القليلة
  سنوات) مقارنة مع الوضع احلايل؟  5-3القادمة (

  % 7.8  % 1.1  % 3.8  أفضل بكثري  )1

  % 21.5  % 15.3  % 17.8  أفضل بقليل  )2

  % 31.3  % 19.0  % 23.9  تقريبا بنفس الوضع احلايل ) 3

  % 18.6  % 25.2  % 22.6  أسوأ بقليل  ) 4

  % 19.7  % 33.1  % 27.7  أسوأ بكثري ) 5

  % 1.1  % 5.7  % 3.9  ال رأي/ ال أعرف )6

  % 0.0  % 6.  % 4.  رفض اإلجابة ) 7

Q63 لنسبة للعمليات املسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل فإنك؟c  

  % 25.6  % 5.3  % 13.4  )تؤيدها بشدة 1

  % 43.6  % 18.1  % 28.3  ) تؤيدها 2 

  % 25.8  % 52.4  % 41.7  ) تعارضها 3 

  % 2.3  % 16.4  % 10.8  )تعارضها بشدة4 

  % 2.7  % 7.8  % 5.7  ) ال رأي/ ال أعرف 5 

Q64  [اخرت واحداً فقط] أ� من االجتاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟        

  % 1.  % 0.  % 1.  حزب الشعب )1

  % 3.5  % 1.0  % 2.0  اجلبهة الشعبية  )2

  % 23.3  % 26.1  % 25.0  فتح )3

  % 34.4  % 13.0  % 21.6  محاس  ) 4

  % 1.1  % 1.3  % 1.2  اجلبهة الدميوقراطية ) 5

  % 4.5  % 2.  % 1.9  اجلهاد االسالمي )6
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  % 3.  % 0.0  % 1.  فدا  ) 7

  % 3.  % 8.  % 6.  املبادرة الوطنية  ) 8

  % 1.9  % 1.2  % 1.5  مستقل اسالمي  ) 9

  % 4.2  % 1.6  % 2.6  مستقل وطين  ) 10

  % 2.  % 0.0  % 1.  الطريق الثالث برkسة سالم فياض   )11

  % 25.0  % 51.7  % 41.0  ال احد مما سبق   )12

  % 1.3  % 3.1  % 2.4  غري ذلك  )13

Q65كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت واملنتد�ت وغريها أو الستخدام    اذا
  وفتح بريدك اإللكرتوين، كم مرة تقوم cملشاركة cلصفحات االجتماعية واملنتد�ت أو تستخدم بريدك االلكرتوين؟ 

  % 37.2  % 63.8  % 53.1  ) اكثر من مرة يف اليوم 1

  % 25.2  % 15.9  % 19.6  يوميا) 2

  % 15.3  % 3.2  % 8.0  مرات اسبوعيا  5اىل  2) من 3

  % 5.8  % 1.2  % 3.1  ) مرة يف االسبوع4

  % 2.9  % 1.4  % 2.0  ) مرة يف الشهر 5

  % 0.0  % 1.  % 0.  (حدد ______ ) ) اخرى:6

  % 13.6  % 14.5  % 14.2  ) ال ينطبق: ال اشارك يف الصفحات واملنتدfت وليس لدي بريد الكرتوين 7

  
 


