
 (1)جدول رقم 

نتائج استطالعات آراء الالجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية 
 واألردن ولبنان وقطاع غزة،

 

 3002( يونيو)حزيران  -(يناير)كانون ثاني 

  

  
 القسم األول

 (أجاب على أسئلة هذا القسم كافة أفراد العينة)

 % الجئو الضفة والقطاع    
 %الجئو لبنان %الجئو األردن

 غير الجئين الجئون  

  

وانسحاب  هناك حلول مختلفة مقترحة للقضية الفلسطينية، وأحد هذه الحلول يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس،( 1
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة سنوات، هل تؤيد أم تعارض هذا 1691إسرائيلي إلى حدود 

 الحل؟

 523. 9723 4.24 7.25  أؤيد( 1  

 21.. .452 4.27 .472  أعارض( .  

 26. 1.23 921 127 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  
عند قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل وإخالء المستوطنات، ماذا تقترح أن تفعل الدولة الفلسطينية بالمنازل القائمة في  (2

 المستوطنات؟

 1727 1.23 1425 1.24 هدمها( 1  

 624 123 923 .62 بيعها للفلسطينيني القادرين على شرائها( .  

 .462 329. .72. 724. توزيعها جمانا على الالجئني( 9  

 327. .932 .452 7129 توزيعها جمانا على الفقراء الجئني أو غري الجئني( 4  

 .92 929 429 125 توزيعها على الفقراء من غري الالجئني فقط( 7  

 1629 1927 426 24. ال أعرف/ ال رأي ( .  

          

  

وانسحاب  يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس،]هناك حل ثاني مقترح للقضية الفلسطينية مثل الحل السابق تماما  (3
، لكنه يضيف أيضا نقل [وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة سنوات  1691إسرائيلي إلى حدود 

 سكان المخيمات إلى مشاريع وأحياء إسكانية جديدة بدون التخلي عن حق العودة، هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

 9721 4724 - 7.23 أؤيد( 1  

 7329 9.23 - 4627 أعارض( .  

 .72 .152 - 27. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 ماذا لو كانت هذه المشاريع واألحياء السكنية موجودة في مستوطنات تم إخالؤها، هل تؤيد أم تعارض هذا الحل ؟(4  



 27.. .2.. - 27.. أؤيد( 1  

 .912 725. - 21.. أعارض( .  

 725 525 - 927 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  
هناك حل ثالث مثل الحل الثاني تماما، لكنه بدال من نقل سكان المخيمات إلى أحياء سكنية جديدة يقوم بإجراء تحسينات ( 5

 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟  وإعادة بناء لمنازل ومرافق في المخيمات نفسها،

 - - - 27.. أؤيد( 1  

 - - - .32. أعارض( .  

 - - - 125 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  
فيما لو تم االتفاق على إنهاء االحتالل ولكن تم تأجيل حل قضية الالجئين، هل تفضل حينها البقاء حيث أنت أم ترغب في ( 9

 االنتقال مؤقتاً للدولة الفلسطينية؟

   7325 .2..   أفضل البقاء حيث أنا اآلن( 1  

  
أفضل االنتقال املؤقت للدولة الفلسطنينية بانتظار ( .

 التوصل حلل لقضية الالجئني

  .42. 912.   

   929 623   (_______حدد)غري ذلك ( 9  

   .72 24.   ال أعرف/ ال رأي( 4  

            

  
بلدية أو هيئات محلية خالل هذا العام، هل تؤيد أم تعارض مشاركة المخيمات الواقعة   هناك حديث عن إجراء انتخابات لمجالس( 1

 داخل مدن وبلدات فلسطينية في انتخابات المجالس البلدية لتلك المدن والبلدات ؟

 - - - 29.. أؤيد( 1  

 - - - 325 أعارض( .  

 - - - 26. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  
هل تؤيد أم . وماذا عن إجراء انتخابات لمجالس بلدية أو هيئات محلية في المخيمات التي ال تقع داخل مدن وبلدات فلسطينية( 8

 تعارض إجراء تلك االنتخابات البلدية فيها؟

 - - - 5727 أؤيد( 1  

 - - - 627. أعارض( .  

 - - - 426 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 وماذا عن المخيمات القريبة من المدن و البلدات، ما رأيك ؟  (6  



  

أؤيد توسيع احلدود البلدية هلذه املدن والبلدات من ( 1
أجل ضم املخيمات القريبة هلا لغايات االنتخابات 

 البلدية

7726 - - - 

 - - - .992 أؤيد إجراء انتخابات بلدية مستقلة للمخيمات( .  

 - - - 27. 2ال أؤيد مشاركة املخيمات يف االنتخابات البلدية( 9  

 - - - 423 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

          

 هل هناك ظروف يمكنك أن تقبل فيها أن تعيش مع اليهود اإلسرائيليين بسالم وأمن وتصالح؟( 11  

 1.25 325 - 629.  نعم( 1  

 .552 727. - 5321 ال( .  

 927 425 - 625 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح السماح بعودة مئات اآلالف وربما مليون   (11
للدولة الفلسطينية دفعة واحدة وفورا، بينما يعتقد آخرون أن األفضل أن تكون عملية استيعاب متدرجة   الخارج/ الجيءمن الشتات

 ما رأيك أنت؟. ت اآلالف سنويابحيث يعود للدولة الفلسطينية عشرا

 .752 9726 9926 9729 األفضل عودة مئات اآلالف دفعة واحدة( 1  

 .72. 7623 .12. .62. األفضل عودة تدرجيية لعشرات اآلالف سنويا( .  

 121 .12 .92 .92 (______حدد)غري ذلك ( 9  

 .172 1.24 .2. 129 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

          

  
بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، برأيك، هل يمكن للضفة الغربية وقطاع غزة أن تستوعب الالجئين ( 12

 الخارج؟/ اآلن باإلضافة إلى عودة مئات اآلالف أو حتى عدة ماليين من الالجئين من الشتات  الموجودين فيها

  
ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل ( 1

 2اخلارج/ نصف مليون فقط من الشتات

1.2. 152. 1.2. 521 

  
ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل ( .

  2اخلارج/ مليون واحد فقط من الشتات

1727 1927 1.21 423 

  
ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل ( 9

 2عدة ماليني من الالجئني العائدين من الشتات

9629 9.24 .723 .27 

  
الضفة الغربية وقطاع غزة غري قادرة على استيعاب أي ( 4

 الجئني من الشتات

..2. 1327 .72. 7.25 

 .42. .92. 1126 23. ال أعرف/ ال رأي ( 7  

        

  
هل تتوقع أن تسمح الظروف االقتصادية واالجتماعية في حال قيام الدولة الفلسطينية القادمة باستيعاب هذه األعداد من ( 13

 الالجئين؟



 .912 9.25 4.24 4.26  نعم( 1  

 .992 9427 4527 7126       ال( .  

 .942 .2.. 421 23. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترى حاجة الستمرار عمل وكالة غوث الالجئين الدولية؟  (14  

 9725 727. - 7.26  نعم( 1  

 7424 .7.2 - .9.2       ال( .  

 323 1725 - .92 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

        

  
بينما يرى البعض اآلخر ضرورة إبقاءها كما   بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح إزالة المخيمات،( 15

 ما رأيك أنت؟. هي، فيما يقترح آخرون توسيعها وتحسين أوضاعها الستيعاب الالجئين الراغبين في البقاء في الدولة الفلسطينية

 - - 1721 .112   إزالتها( 1  

 - - 325 .52 إبقاءها كما هي( .  

 - - .592 629. توسيعها وحتسينها( 9  

 - - .12 623 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

        

  

بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، يقترح البعض بناء مدن جديدة في الضفة والقطاع الستيعاب الالجئين الراغبين ( 19
لكن آخرين يقترحون استيعاب الالجئين في المدن القائمة حاليا عن طريق . في البقاء في الدولة الفلسطينية والعائدين لها من الشتات

 يك أنت؟ما رأ. توسيعها

 1429 1321 924. 729.          أؤيد بناء مدن جديدة( 1  

 1523 421. 1325 1.26 أؤيد توسيع املدن القائمة( .  

 4725 .4.2 7427 .7.2 أؤيد األمرين معا( 9  

 21.. 1627 24. 123 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

        

  

جاء في نص خطة خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية الدولية للفلسطينيين واإلسرائيليين أن الحل الدائم لمشكلة الالجئين (11
، هل تؤيد أم تعارض أن يكون هذا (واقعيا وعادال ومتفقا عليه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين)في المفاوضات النهائية يجب أن يكون 

 شكلة الالجئين ؟أساسا لحل م

 4427 4727 5.27 .2..  أؤيد( 1  

 4529 .9.2 .152 29.. أعارض( .  

 .2. 1523 429 724 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

            

  
بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترغب أن تلعب دورا في بناء هذه الدولة ورسم مستقبلها ( 18

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي؟



 .12. 7.24 - 426. نعم( 1  

 29.. 323. - .192 ال( .  

 1627 .152 - 29. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

        

 في المفاوضات حول موضوع الالجئين، من الذي تقبل أن يمثلك ويمثل مصالحك ؟( 16  

 29.. 4626 - 5.25 منظمة التحرير الفلسطينية( 1  

 .42 327 - 25. األمم املتحدة( .  

 126 26.. - - األردنية/ احلكومة اللبنانية( 9  

 .92 29. - 1923 (_________حدد )غري ذلك( 4  

 421 1.24 - 425 ال أعرف/ ال رأي ( 7  

        

 فيما لو كان عليك االختيار بين واحدة من الصفات التالية، أيها تختار؟( 21  

 3. 3. - .5 أنا فلسطيين( 1  

 . 9 - 11 أنا الجىء( .  

 1 .4 - - من أصل فلسطيين( لبناين/ أردين)أنا ( 9  

 . .. - 19 أنا عريب( 4  

        

 وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 21  

 5.21 23.. - 5126 أنا فلسطيين( 1  

 627 9129 - - لبناين من أصل فلسطيين/أنا أردين ( .  

 124 927 - 1629           أنا الجئ( 9  

 .132 .462 - .1.2 أنا عريب( 4  

 24. 21. - 627 ال أعرف/ ال رأي ( 7  

        

 وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية؟( 22  

 .392 525. - .62. أنا فلسطيين( 1  

 727 .7.2 - - لبناين من أصل فلسطيين/ أنا أردين( .  

 626 1923 - 1.21 أنا الجئ( 9  

 124 .72 - 121 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

          



  

اآلن، سنقرأ لك حال مقترحا لمشكلة الالجئين كانت قد نشرته بعض الصحف على ضوء المفاوضات 

 :ثم سنسألك بعض األسئلة حوله  ،3002 اإلسرائيلية في طابا في مطلع عام –الفلسطينية 

أو بحق العودة، لكن الطرفين  164قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتراف إسرائيل بقرار األمم المتحدة رقم 
الفلسطيني واإلسرائيلي يتفقان على عودة محدودة لجزء قليل من الالجئين إلسرائيل حسب جدول زمني يمتد لفترة تبلغ 

 :ة أن تختار حال واحدا يناسبها من بين خمسة خيارات تشملعائلة الجئ  سنوات، ويمكن لكل  عدة
   .حسب كوتا سنوية والحصول على الجنسية اإلسرائيلية( 48مناطق )العودة إلسرائيل ( أ 

التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة والحصول على ( أو البقاء فيها بالنسبة لسكان الضفة والقطاع)العودة للدولة الفلسطينية ( ب
 .تعويض عادل عن الممتلكات التي استولت عليها إسرائيل وعن الخسائر والمعاناة

بقاء في بلد اإلقامة الحالي والحصول على جنسية ذلك الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة وال( ت
 (2يسأل يف لبنان واألردن فقط2 )البلد، أو على الجنسية الفلسطينية

يتم ضمها الحقا للدولة الفلسطينية ضمن ( 48مناطق )الحصول على الجنسية الفلسطينية والعودة لمناطق محددة في إسرائيل ( ث
 .صول على أية تعويضات مستحقةتبادل لألراضي مع إسرائيل مع الح

الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة، والهجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا أو استراليا أو كندا ( ج
 .والحصول على جنسية تلك الدولة أو على الجنسية الفلسطينية

 كهذا ؟ حسب رأيك؟  حسب رأيك، هل ستقبل إسرائيل حال( 23  

 1527 1925 1.29 .112 ستقبل( 1  

 5923 .2.. 5523 927. سرتفض( .  

 1127 .152 .72 423 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 كهذا ؟  حسب رأيك، هل ستقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حال( 24  

 521. 7423 21.. 27.. ستقبل( 1  

 1324 .62. .72. 324. سرتفض( .  

 1927 .42. 29. 21. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 برأيك، هل سيقبل معظم الالجئين حال كهذا ؟( 25  

 9324 .4.2 7425 4.24   سيقبل معظمهم( 1  

 4525 9525 9.27 4.24   سريفض معظمهم( .  

 1.23 621. 25. .52 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

            

 وأنت، هل ستقبل هذا الحل أم سترفضه ؟( 26  

 4.27 4325 7729 4325 ستقبل( 1  

 4524 9.25 9321 4326 سرتفض( .  



 21. 1927 725 .12 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 فيما لو حصل وتم االتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على هذا الحل، ماذا ستكون ردة فعلك؟(27  

 .12. 9421 .912 726.  أوافق عليه( 1  

 4526 9924 9.25 .472 أوافق عليه مضطرا لعدم وجود خيارات بديلة( .  

 1.27 .112 1923 .112 أرفضه( 9  

 321 .52 1.29 1729 أرفضه وأجلأ ملقاومته( 4  

 925 1926 .92 29. ال أعرف/ ال رأي ( 7  

          

  

يكون خيارك األول، وأيها   فيما لو تم التوصل التفاق حسب الحل السابق وكان متاحا لك االختيار بين هذه الخيارات ، أيها( 28
إقرأ كافة الخيارات للمبحوث، ثم ضع رقم األولوية في المربع كما يختاره المبحوث، وإن  : للباحث]  الثاني وأيها الثالث وأيها الرابع؟

عندما يكون هناك أكثر من خيار بنفس األولوية يوضع نفس الرقم . كان من بين الخيارات ما يرفضه في كل األحوال أترك المربع فارغا
 .[في تلك الخيارات

 الخيار األول عند الالجئين  

 % الجئو لبنان %الجئو األردن %الجئو الضفة والقطاع    

  
واحلصول على ( .4مناطق )العودة إلسرائيل   ( 1

 2اجلنسية اإلسرائيلية
1.2. 72. .92. 

  
البقاء يف الدولة الفلسطينية وقبول التعويض العادل ( .

 2عن املمتلكات واخلسائر واملعاناة
9523 ..2. 1.2. 

  

احلصول على اجلنسية الفلسطينية والعودة ملناطق ( 9
جيري الحقا ( .134مناطق )حمددة يف إسرائيل 

ضمها للدولة الفلسطينية يف تبادل لألراضي واحلصول 
 2على أية تعويضات مستحقة

9.27 1624 .627 

 11 9.23 - (لبنان/ األردن)البقاء يف البلد املضيف ( 4  

  
اهلجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا أو غريها وقبول ( 7

 2التعويض العادل عن املمتلكات واخلسائر واملعاناة
126 125 329 

 1524 1725 25. يرفض كل احللول السياسية( .  

 6 527 929 ال يعرف/ ال رأي( 5  

          

          

  
 القسم الثاني

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت العودة إلسرائيل ضمن خياراهتم)



  
الجئو الضفة   

 %والقطاع

الجئو 

 %األردن

 % الجئو لبنان

  
هل تقبل بالعيش   على الجنسية اإلسرائيلية،[أو عدم الحصول: للباحث]والحصول ( 1648)لو قررت العودة، إلسرائيل، مناطق (1

 بسالم في الدولة اليهودية وأن تحترم القانون اإلسرائيلي السائد ؟

 7625 9.24 4727 نعم( 1  

 4625 7.25 9527 ال( .  

 .2. 423 625 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

 - - 1.29 غري مبني( 4  

          

  
، وكان لك الحق في اختيار الجنسية التي ترغب فيها، ما هي الجنسية التي تفضل (48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 2

   حملها بعد عودتك؟

 5.25 7527 7.23 اجلنسية الفلسطينية من دولة فلسطني( 1  

 124 .92 21. اجلنسية اإلسرائيلية( .  

 1.21 .2. .2..  اجلنسيتان الفلسطينية واإلسرائيلية معا  ( 9  

 626 .2. - اللبنانية فقط/ اجلنسية األردنية( 4  

 .92 .42. - اللبنانية والفلسطينية/ اجلنسيتان األردنية والفلسطينية( 7  

 1629 123 1.24 (________حدد)غري ذلك ( .  

          

  وماذا لو جاء في االتفاق أن على العائدين إلسرائيل حمل الجنسية اإلسرائيلية فقط؟( 3  

 .72. 9.27 124. 2أقبل باجلنسية اإلسرائيلية فقط( 1  

 .762 7.24 9.27 أرفض العودة إلسرائيل وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .  

  
أرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل والنظر يف اخليارات ( 9

 األخرى

321 525 142. 

 1626 924 1921 ال أعرف/ ال رأي( 4  

 - - 1523 غري مبني( 7  

          

  
شكل من أشكال الخدمة الوطنية في إسرائيل على العرب بما في ذلك   عند التوصل لسالم دائم بين إسرائيل والعرب، قد يسري( 4

 العائدين، كيف تتصرف في هذه الحالة؟

 1.29 .942 1429 2أقبل باخلدمة الوطنية يف حالة السالم الدائم بني إسرائيل والعرب( 1  

 1927 523. .762  2وأبقى الجئا حيث أنا اآلن  أرفض العودة( .  

 521. .9.2 (مل ُيسأل) أصر على العودة وأرفض اخلدمة الوطنية( 9  

  
أرفض اخلدمة الوطنية وأرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل ( 4

 والنظر يف اخليارات األخرى

1429 625 12. 

 127 - .12. غري مبني( 7  



          

  
ماذا لو كان أو تبين لك أن منطقة سكناك األصلية قد تم تدميرها وأن منزلك لم يعد قائما وأن أرضك قد تمت مصادرتها وبناء ( 5

   منازل لليهود عليها؟

  
ختتاره ( .4مناطق )أقبل باإلقامة يف أي مكان آخر داخل إسرائيل ( 1

 2إسرائيل

.925 712. 7425 

 .932 4929 .492 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .  

 21. .72 426 ه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرىأرفض هذ( 9  

 - - 27.. غري مبني( 4  

          

  
لو لم تتمكن من العودة لمنطقة سكناك األصلية ألي سبب كان وعرض عليك تعويض عن بيتك وممتلكاتك وسمح لك بالسكن ( 9

 ؟(48مناطق )في مكان آخر في إسرائيل 

 .752 7124 427. 2أقبل بذلك( 1  

 9325 .4.2 4.29 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .  

 .2. 626 125 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9  

 - 7124 9127 غري مبني( 4  

          

 للدولة الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي بين الطرفين؟  ماذا لو كان هذا المكان اآلخر يقع في المنطقة التي سيتم ضمها( 1  

 7429 .732 9524        2أقبل بذلك( 1  

 9324 4624 324. 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .  

 24. - 624 أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9  

 - - .9.2 غري مبني( 4  

          

  
متى ترغب في . وفيما لو كانت هذه العودة ضمن كوتا معينة على مدى عشر سنوات( 48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 8

   العودة؟

 5327 726. 4.29 فورا( 1  

 1727 1726 1521 الحقا  ( .  

 423 626. 623 ال أعرف/ ال رأي( 9  

 - 726. .992 غري مبني( 4  

          

   ضمن الكوتا المحددة خالل الفترة التي اخترتها، هل تفضل؟( 1648مناطق )إذا لم تتمكن من العودة إلسرائيل ( 6  

 .32. 5727 - االنتظار حيث أنت حىت لوكان ذلك للسنة األخرية املسموح به( 1  

 326. 624. - العودة مؤقتا  للدولة الفلسطينية بانتظار العودة إلسرائيل( .  

 .12 .42 - أخرى(9  

          



  
ولكنك لم تتمكن بسبب اكتمال العدد المسموح به، ولكن كان متاحًا لك أن ( 1648مناطق )لو قررت العودة إلسرائيل ( 11

 تستعيد أمالكك في إسرائيل وأن تزور إسرائيل في أي وقت تشاء بشرط أن تقبل باإلقامة خارج إسرائيل، فهل تقبل بذلك؟

 924. 4927 521. نعم( 1  

 329. .792 9525 ال( .  

 529 23. .972 ال أعرف/ ال رأي( 9  

          

  
على فرض أن بعض أفراد العائلة وافقوا على قبول تعويض عادل لممتلكات مشتركة، بحيث أصبحت الممتلكات التي فقدتها ( 11

 ملكا لدولة إسرائيل، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ 1648العائلة عام 

 21.. .792 9129  أصر على العودة حىت لو مل يكن لدي ممتلكات أعود إليها( 1  

 .32 4625 .62. أبقى الجئا حيث أنا اآلن لو مل يسمح يل بالعودة( .  

 421 21. 24. أقبل بالتعويض العادل وأقبل إحدى اخليارات األخرى( 9  

 - - 41.6 غري مبني( 4  

          

          

  
 القسم الثالث

           (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان التعويض ضمن خياراهتم) 

  
الجئو الضفة   

 %والقطاع

الجئو 

 %األردن

 % الجئو لبنان

  

ممتلكاتك وخسائرك في إسرائيل، ، هل تفضل تعويضا بالقيمة الحقيقية   فيما لو قبلت بخيار يتضمن التعويض العادل عن  (1
؟ العائلة التي تم تهجيرها في عام 1648لممتلكاتك وخسائرك، أم تفضل تعويضا بمبلغ موحد يدفع لكل عائلة تم تهجيرها في عام 

 .بعها من أبناء أو أسر صغيرةهي العائلة الكبيرة وما يت 1648

 1324 4.24 4.24 أفضل تعويضا بالقيمة احلقيقية ملمتلكايت( 1  

 429. 4125 4.21 .134أفضل تعويضا مببلغ موحد لكل عائلة مت هتجريها يف عام ( .  

 1.29 .32 727   ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

  
فما هو . بالتساوي[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 2

 أذكر المبلغ)المبلغ الذي تعتقد أنه سيتم دفعه فعال بغض النظر عن رأيك فيما سيكون عادال أم ال؟ 

 1. 45 .. الف دوالر 166أقل من ( 1  

 .1 .1 3 ألف دوالر 66.-161( .  

 .1 . 3 ألف دوالر 61-766.( 9  

 5 5. .1 ألف دوالر 766أكثر من ( 4  

          



  
فما هو . بالتساوي[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 3

 المبلغ الذي تعتقد أنه سيكون عادال ؟

 .9 93 97 الف دوالر 166أقل من ( 1  

 91 7. 17 ألف دوالر 66.-161( .  

 .. 11 14 ألف دوالر 61-766.( 9  

 11 7. .9 ألف دوالر 766أكثر من ( 4  

          

 بدل التعويض النقدي، هل تقبل بذلك؟( أي أراضي أو بيوت)لو عرض عليك تعويض بالمثل ( 4  

 .792 .732 .5.2 نعم( 1  

 9529 .2.. 721. ال( .  

 327 .142 29. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 لو كان البيت أو األرض الذي يتم تعويضك بها موجودة في إحدى المستوطنات التي يتم إخالؤها، هل تقبل بذلك؟( 5  

 9.24 9.24 .452 نعم( 1  

 .772 7923 7629 ال( .  

 525 .32 21. ال أعرف/ ال رأي ( 9  

          

 عند توزيع التعويضات على الالجئين من تفضل أن يقوم بذلك ؟( 9  

 4724 .12. 24.. منظمة التحرير الفلسطينية( 1  

 521. 1729 .1.2 األمم املتحدة أو هيئة دولية أخرى( .  

 29. 329 .172 ممثلني عن خميمات الالجئني( 9  

 629 23.. - اللبنانية/ احلكومة األردنية( 4  

 .92. .52. 4125 هيئة مشرتكة من األطراف املذكورة أعاله( 7  

 125 929 927 (______حدد)غري ذلك ( .  

          

          

  
 القسم الرابع

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت اهلجرة لبلدان أخرى ضمن خياراهتم)

  
الجئو الضفة   

 %والقطاع

الجئو 

 %األردن

 % الجئو لبنان

  

رتب البلدان التالية حسب األفضلية )أي البالد التالية هي األكثر تفضيال بالنسبة لك؟   في حالة قبلت بالهجرة للدول األخرى،( 1
يمكن إعطاء نفس الرقم ألكثر من ( ]هو للدولة األقل تفضيال( 4)هو للدولة األولى المفضلة لديك، ورقم ( 1)بحيث يكون رقم 

 -[.:خيار



 األفضلية األولى( 1  

 6. 93 94 أي دولة أوروبية( 1  

 11 3. .9 اسرتاليا( .  

 3. 75 .1 الواليات املتحدة( 9  

 .. .9 .. كندا( 4  

          

 فيما لو تمكنت من الهجرة للدولة التي ترغب في الهجرة لها، أية جنسية تفضل أن تحمل؟( 2  

 1121 1625 521 جنسية البلد الذي أهاجر إليه( 1  

 921 1.27 1523 اجلنسية الفلسطينية( .  

 .2.. 9624 5726 اجلنسيتان معا( 9  

 626 .92 - اللبنانية فقط/ اجلنسية األردنية( 4  

 25. 4121 - اللبنانية وجنسية البلد معا/ اجلنسية األردنية( 7  

 626 .12 - غري ذلك حدد( .  

          

          

 القسم الخامس

 (الدولة الفلسطينينية ضمن خياراهتم/ أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان العيش يف الدولة الفلسطينينة أو العودة ملناطق التبادل)

  
الجئو الضفة 

 %والقطاع

الجئو 

 %األردن
 % الجئو لبنان

العودة في حالة )في الدولة الفلسطينية، فأي المناطق تفضل اإلقامة ( لبنان/العودة في حالة األردن)في حالة قبولك بالبقاء ( 1
 :فيها( لبنان/األردن

 .192 26. .2.. قطاع غزة( 1

 .742 529. .9.2 الضفة الغربية( .

 .9.2 25. .62   ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 أي منطقة في الضفة الغربية تفضل اإلقامة فيها؟( 2

 .2. 27. 26. جنني( 1

 629 624 627 طوباس( .

 24. .92 .2. طولكرم( 9

 621 129 24. قلقيلية( 4

 ذ.62 626 626 سلفيت( 7

 427 1125 1327  نابلس( .

 .142 1126 .2.. رام اهلل( 5



 .12. 525. 1725 القدس( .

 .12 25. 29.    ارحيا( 3

 126 27. .42 بيت حلم  (16

 4129 329 - ال أعرف/ ال رأي( 11

        

لو أعطيت الخيار بين اإلقامة في مدينة أو قرية قائمة اليوم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في مدينة أو قرية يتم بناؤها خصيصا ( 3
 فأيهما تفضل؟  لمن كانوا الجئين

 .2.. .452 .432         اإلقامة يف مدينة أو قرية قائمة اآلن( 1

 21.. 1725 .52 اإلقامة يف مدينة أو قرية تقام خصيصا للعائدين( .

 9.26 .912 4.25 ال فرق عندي( 9

 1924 726 .62 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

 الدولة الفلسطينية؟  هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بإعطائك بيتا مجانا للسكن في حالة بقائك في( 4

 .512 29.. 9429 نعم( 1

 1526 4325 7.27 ال( .

 1124 21.. .52 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

 لو كان متاحا لك السكن في بيت قائم في مستوطنة أخالها المستوطنون، هل تقبل بذلك؟(5

 7123 .4.2 4424 نعم( 1

 4426 7129 .742 ال( .

 421 21. 126 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

 بالبقاء في الدولة الفلسطينية، هل تقبل بذلك ؟  لو كان متاحا لك امتالك قطعة أرض والعمل في الزراعة في حالة قبولك(9

 .512 .512 425. نعم( 1

 .12. 127. .142 ال( .

 .52 25. 126 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

تقيم مع نفس الجيران الذين تقيم حاليا معهم في   عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن( 1
 أو في الحي الذي تسكنه؟  مخيمك

 429. 1127 1323 مهم جدا( 1

 .962 .42. 9924 مهم( .

 .72 .1.2 .1.2 وسط( 9

 1.25 9723 529. غري مهم( 4

 1329 1121 21. غري مهم على اإلطالق( 7



 129 421 627 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

 عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن تسكن مع أو بالقرب من أقارب من نفس العائلة ؟( 8

 25.. .952 9127 مهم جدا( 1

 929. 9423 9429 مهم( .

 929 .52 323 وسط( 9

 .72 1723 1321 غري مهم( 4

 424 925 425 غري مهم على اإلطالق( 7

 625 .62 624 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

 هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بتوفير العمل لك عند عودتك؟( 6

 .2.. 4624 - نعم( 1

 621. 9.29 - ال( .

 1526 529. - ال أعرف/ ال رأي( 9

        

 ممكن أن يكون أكثر من اختيار)ما نوع العمل الذي ترغب في ممارسته عند عودتك للدولة الفلسطينية؟ ( 11

 1724 1924 - عامل يف الزراعة( 1

 24. 21. - عامل يف الصناعة( .

 .2. .2. - عامل يف البناء( 9

 129. .62. - الصيدلة، التعليم، الصحافة2222 الطب، اهلندسة، )املهن ( 4

 424 725 - ميكانيكي2222 جنار، حداد، )احلرف ( 7

 .152 1427 - خدمات2222 جتارة، )عمل خاص ( .

 .172 21.. - غري قادر على العمل/ ال يعمل( 5

 1729 1923 - ال رأي أعرف/ ال رأي( .

 .2. .12 - أخرى( 3

        

 هل ستسعى للعمل في إسرائيل بعد عودتك للدولة الفلسطينية؟( 11

 525 .1.2 - نعم( 1

 25.. 5926 - ال( .

 .32 1624 - ال أعرف/ ال رأي( 9

        

        



  
 القسم السادس 

 (لبنان أو األردن ضمن خيارهتم -أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان البقاء يف الدولة املضيفة)

 %الجئو لبنان %الجئو األردن    

  
ووافقت الدولة المضيفة على ذلك، أية جنسية تفضل أن ( لبنان/ األردن)فيما لو قررت أو قبلت بالبقاء في بلد اإلقامة الحالي ( 1

 تحمل؟

 1627 4926 (لبنان/ األردن)جنسية البلد الذي تقيم فيه حاليا  ( 1  

 .172 27. اجلنسية الفلسطينية( .  

 5.27 7626 اجلنسيتان معا  ( 9  

 127 627 غري ذلك( 4  

    

 وماذا لو اشترطت الدولة المضيفة حمل جنسية تلك الدولة فقط؟( 2  

 7521 .532 أقبل جنسية الدولة املضيفة فقط( 1  

 1623 1623 أرفض البقاء يف بلد اإلقامة احلايل وأنظر يف اخليارات األخرى( .  

 9.26 323 ال أعرف/ ال رأي ( 9  

        

 ؟(لبنان/ األردن)هل تحمل اآلن جنسية البلد المضيف ( 3  

 .2. 3321 نعم( 1  

 26.. 623 ال( .  

 .72 621 غري متأكد( 9  

    

  
اللبنانية هل / على إقامتك فيها بشكل دائم ولكن بدون الحصول على الجنسية األردنية( لبنان/ األردن)لو وافقت الدولة المضيفة ( 4

 ترغب عندها في الحصول على جنسية فلسطينية وجواز سفر فلسطيني؟

 524. 7625 نعم( 1  

 926. 25.. ال( .  

 .32 25.. غري متأكد( 9  

    

  
فيما لو حصلت على الجنسية الفلسطينية وعلى جواز سفر فلسطيني هل تعتقد أنك ربما تنتقل للعيش في الدولة الفلسطينية بعد ( 5

 فترة من الزمن؟

 .52. 9.25 نعم( 1  

 7625 .772 ال( .  

 21.. 1127 غري متأكد( 9  

 



  



 (3)جدول رقم 

 استطالع آراء الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

 حسب مكان السكن

 3002( يونيو)حزيران  -(يناير)كانون ثاني 

  

 القسم األول

 (أجاب على أسئلة هذا القسم كافة أفراد العينة)

  

 %المجموع  
سكان 

 %المخيم

سكان المدن 

 %والقرى
  

هناك حلول مختلفة مقترحة للقضية الفلسطينية، وأحد هذه الحلول يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس،   (1
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة سنوات، 1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود 
 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

  

   .792 7123 7.25  أؤيد( 1

   4727 4.29 .472  أعارض( .

   129 .12 127 ال أعرف/ ال رأي ( 9

    

عند قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل وإخالء المستوطنات، ماذا تقترح أن تفعل الدولة الفلسطينية ( 2
 بالمنازل القائمة في المستوطنات؟

  

   1.27 .12. 1.24 هدمها( 1

   624 124 .62 بيعها للفلسطينيني القادرين على شرائها( .

   425. .2.. 724. توزيعها جمانا على الالجئني( 9

   7429 .4.2 7129 توزيعها جمانا على الفقراء الجئني أو غري الجئني( 4

   .12 125 125 توزيعها على الفقراء من غري الالجئني فقط( 7

   .2. 29. 24. ال أعرف/ ال رأي ( .

    

يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها ]هناك حل ثاني مقترح للقضية الفلسطينية مثل الحل السابق تماما ( 3
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة   1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود  القدس،
، لكنه يضيف أيضا نقل سكان المخيمات إلى مشاريع وأحياء إسكانية جديدة بدون التخلي عن حق العودة، [سنوات

 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

  

   27.. 4.27 7.23 أؤيد( 1

   .942 7626 4627 أعارض( .

   .92 127 27. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          



   ماذا لو كانت هذه المشاريع واألحياء السكنية موجودة في مستوطنات تم إخالؤها، هل تؤيد أم تعارض هذا الحل ؟( 4

   .32. 29.. 27.. أؤيد( 1

   .2.. .962 21.. أعارض( .

   .92 23. 927 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

، لكنه بدال من نقل سكان المخيمات إلى أحياء [أعاله 3سؤال رقم ]هناك حل ثالث مثل الحل الثاني تماما   (5
 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟  سكنية جديدة يقوم بإجراء تحسينات وإعادة بناء لمنازل ومرافق في المخيمات نفسها،

  

   526. .562 27.. أؤيد( 1

   .962 29.. .32. أعارض( .

   .2. 623 125 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

بلدية أو هيئات محلية خالل هذا العام، هل تؤيد أم تعارض مشاركة   هناك حديث عن إجراء انتخابات لمجالس( 9
 المخيمات الواقعة داخل مدن وبلدات فلسطينية في انتخابات المجالس البلدية لتلك المدن والبلدات ؟

  

   325. 21.. 29.. أؤيد( 1

   21. 1.21 325 أعارض( .

   .2. .12 26. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

وماذا عن إجراء انتخابات لمجالس بلدية أو هيئات محلية في المخيمات التي ال تقع داخل مدن وبلدات ( 1
 هل تؤيد أم تعارض إجراء تلك االنتخابات البلدية فيها؟. فلسطينية

  

   5727 5724 5727 أؤيد( 1

   626. .12. 627. أعارض( .

   427 924 426 ال أعرف/ ال رأي ( 9

    

   وماذا عن المخيمات القريبة من المدن و البلدات، ما رأيك ؟( 8

أؤيد توسيع احلدود البلدية هلذه املدن والبلدات من أجل ضم املخيمات ( 1
 القريبة هلا لغايات االنتخابات البلدية

7726 4.23 7321 
  

   9629 9.27 .992 أؤيد إجراء انتخابات بلدية مستقلة للمخيمات( .

   726 23. 27. 2ال أؤيد مشاركة املخيمات يف االنتخابات البلدية( 9

   725 925 423 ال أعرف/ ال رأي ( 4

          

   هل هناك ظروف يمكنك أن تقبل فيها أن تعيش مع اليهود اإلسرائيليين بسالم وأمن وتصالح؟( 6

   .62. 1325 629.  نعم( 1

   5326 5329 5321 ال( .



   624 126 625 ال أعرف/ ال رأي ( 9

    

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح السماح بعودة مئات اآلالف وربما ( 11
للدولة الفلسطينية دفعة واحدة وفورا، بينما يعتقد آخرون أن األفضل أن تكون عملية   الخارج/ مليون الجيءمن الشتات

 ما رأيك أنت؟. عشرات اآلالف سنويااستيعاب متدرجة بحيث يعود للدولة الفلسطينية 

  

   9423 9.26 9729 األفضل عودة مئات اآلالف دفعة واحدة( 1

   .62. .732 .62. األفضل عودة تدرجيية لعشرات اآلالف سنويا( .

   921 924 .92 ___________حدد)غري ذلك ( 9

   121 124 129 ال أعرف/ ال رأي ( 4

    

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، برأيك، هل يمكن للضفة الغربية وقطاع غزة أن ( 11
اآلن باإلضافة إلى عودة مئات اآلالف أو حتى عدة ماليين من الالجئين من   تستوعب الالجئين الموجودين فيها

 الخارج؟/ الشتات

  

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل نصف مليون ( 1
 2اخلارج/ فقط من الشتات

1.2. 1.27 .626 
  

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل مليون واحد فقط ( .
  2اخلارج/ من الشتات

1727 1429 1.29 
  

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل عدة ماليني من ( 9
 2الالجئني العائدين من الشتات

9629 9129 .32. 
  

الضفة الغربية وقطاع غزة غري قادرة على استيعاب أي الجئني من ( 4
 2الشتات

..2. 9.21 ..23 
  

   1121 725 23. ال أعرف/ ال رأي ( 7

          

هل تتوقع أن تسمح الظروف االقتصادية واالجتماعية في حال قيام الدولة الفلسطينية القادمة باستيعاب هذه ( 12
 األعداد من الالجئين؟

  

   .462 4429 4.26  نعم( 1

   7.21 4329 7126       ال( .

   529 24. 23. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترى حاجة الستمرار عمل وكالة غوث الالجئين الدولية؟( 13

   .7.2 625. 7.26  نعم( 1

   .462 9.25 .9.2       ال( .

   .92 .2. .92 ال أعرف/ ال رأي ( 9



          

بينما يرى البعض اآلخر   بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح إزالة المخيمات،  (14
ضرورة إبقاءها كما هي، فيما يقترح آخرون توسيعها وتحسين أوضاعها الستيعاب الالجئين الراغبين في البقاء في الدولة 

 ما رأيك أنت؟. الفلسطينية

  

   1.27 1621 .112   إزالتها( 1

   .72 329 .52 إبقاءها كما هي( .

   623. 5327 629. توسيعها وحتسينها( 9

   .62 121 623 ال أعرف/ ال رأي ( 4

          

بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، يقترح البعض بناء مدن جديدة في الضفة والقطاع الستيعاب ( 15
لكن آخرين يقترحون استيعاب الالجئين . الالجئين الراغبين في البقاء في الدولة الفلسطينية والعائدين لها من الشتات

 يك أنت؟ما رأ. في المدن القائمة حاليا عن طريق توسيعها

  

   424. .2.. 729.          أؤيد بناء مدن جديدة( 1

   1.27 1729 1.26 أؤيد توسيع املدن القائمة( .

   7529 7.26 .7.2 أؤيد األمرين معا( 9

   .12 21. 123 ال أعرف/ ال رأي ( 4

          

جاء في نص خطة خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية الدولية للفلسطينيين واإلسرائيليين أن الحل الدائم ( 19
، (واقعيا وعادال ومتفقا عليه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين)لمشكلة الالجئين في المفاوضات النهائية يجب أن يكون 

 مشكلة الالجئين ؟هل تؤيد أم تعارض أن يكون هذا أساسا لحل 

  

   .32. .2.. .2..  أؤيد( 1

   .42. 326. 29.. أعارض( .

   .2. 429 724 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترغب أن تلعب دورا في بناء هذه الدولة ورسم ( 11
 مستقبلها السياسي واالقتصادي واالجتماعي؟

  

   123. .52. 426. نعم( 1

   1721 1127 .192 ال( .

   3.0 129 29. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   في المفاوضات حول موضوع الالجئين، من الذي تقبل أن يمثلك ويمثل مصالحك؟( 18

   5129 5423 5.25 منظمة التحرير الفلسطينية( 1

   325 .52 25. األمم املتحدة( 2



   .192 1426 1923      (___________حدد )غري ذلك( 9

   .72 923 425 ال أعرف/ ال رأي ( 4

          

   فيما لو كان عليك االختيار بين واحدة فقط من الصفات التالية، أيها تختار؟  (16

   9425 9621 .9.2 أنا فلسطيين( 1

   .42 427 427 أنا الجئ( .

   924 125 25. أنا عريب( 9

   7529 .92. 7323 مسيحي/أنا مسلم ( 4

          

   وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 21

   326. 5925 5126 أنا فلسطيين( 1

   1.26 523 1629           أنا الجئ( .

   1.21 1.24 .1.2 أنا عريب( 9

   623 626 627 ال أعرف/ ال رأي ( 4

          

   وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية؟( 21

   .62. .12. .62. أنا فلسطيين( 1

   .1.2 .152 1.21 أنا الجئ( .

   121 126 121 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          



اآلن، سنقرأ لك حال مقترحا لمشكلة الالجئين كانت قد نشرته بعض الصحف على ضوء 

ثم سنسألك بعض   ،3002 اإلسرائيلية في طابا في مطلع عام –المفاوضات الفلسطينية 

 :األسئلة حوله

أو بحق العودة، لكن  164قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتراف إسرائيل بقرار األمم المتحدة رقم 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يتفقان على عودة محدودة لجزء قليل من الالجئين إلسرائيل حسب جدول زمني يمتد 

 :ة أن تختار حال واحدا يناسبها من بين خمسة خيارات تشملعائلة الجئ  سنوات، ويمكن لكل  لفترة تبلغ عدة
   .حسب كوتا سنوية والحصول على الجنسية اإلسرائيلية( 48مناطق )العودة إلسرائيل ( أ 

التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ( أو البقاء فيها بالنسبة لسكان الضفة والقطاع)العودة للدولة الفلسطينية ( ب
 .والحصول على تعويض عادل عن الممتلكات التي استولت عليها إسرائيل وعن الخسائر والمعاناة

يتم ضمها الحقا للدولة ( 48مناطق )ائيل الحصول على الجنسية الفلسطينية والعودة لمناطق محددة في إسر ( ت
 .الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي مع إسرائيل مع الحصول على أية تعويضات مستحقة

الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة، والهجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا أو استراليا ( ث
 .أو كندا والحصول على جنسية تلك الدولة أو على الجنسية الفلسطينية

  

   كهذا ؟ حسب رأيك؟  حسب رأيك، هل ستقبل إسرائيل حال( 22

   .162 .1.2 .112 ستقبل( 1

   921. .42. 927. سرتفض( .

   21. 926 423 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   كهذا ؟  حسب رأيك،، هل ستقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حال( 23

   123. .92. 27.. ستقبل( 1

   25.. 9624 324. سرتفض( .

   9.4 26. 21. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   برأيك، هل سيقبل معظم الالجئين حال كهذا ؟( 24

   4.29 .4.2 4.24   سيقبل معظمهم( 1

   4723 4521 4.24   سريفض معظمهم( .

   .52 24. .52 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   وأنت، هل ستقبل هذا الحل أم سترفضه ؟( 25

   7623 4.26 4325 ستقبل( 1

   4525 7126 4326 سرتفض( .

   129 126 .12 ال أعرف/ ال رأي ( 9

          



   فيما لو حصل وتم االتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على هذا الحل، ماذا ستكون ردة فعلك؟( 29

   421. 29.. 726.  أوافق عليه( 1

   4526 4426 .472 أوافق عليه مضطرا لعدم وجود خيارات بديلة( .

   1124 1123 .112 أرفضه( 9

   .142 .1.2 1729 أرفضه وأجلأ ملقاومته( 4

   .2. .12 29. ال أعرف/ ال رأي ( 7

          

يكون خيارك   فيما لو تم التوصل التفاق حسب الحل السابق وكان متاحا لك االختيار بين هذه الخيارات ، أيها( 21
إقرأ كافة الخيارات للمبحوث، ثم ضع رقم األولوية في المربع  : للباحث]  األول، وأيها الثاني وأيها الثالث وأيها الرابع؟
عندما يكون هناك أكثر . يارات ما يرفضه في كل األحوال أترك المربع فارغاكما يختاره المبحوث، وإن كان من بين الخ

 .[من خيار بنفس األولوية يوضع نفس الرقم في تلك الخيارات

  

   الخيار األول عند الالجئين       .1

   524 .162 25. يرفض كل اخليارات السياسية( 1

   1426 .162 .1.2 2واحلصول على اجلنسية اإلسرائيلية( .4مناطق )العودة إلسرائيل   (.

البقاء يف الدولة الفلسطينية وقبول التعويض العادل عن املمتلكات   (9
 2واخلسائر واملعاناة

9523 9925 4625   

احلصول على اجلنسية الفلسطينية والعودة ملناطق حمددة يف إسرائيل   (4
جيري الحقا ضمها للدولة الفلسطينية يف تبادل لألراضي ( .134مناطق )

 2واحلصول على أية تعويضات مستحقة

9.27 4629 9426   

اهلجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا أو غريها وقبول التعويض العادل ( 7
 2عن املمتلكات واخلسائر واملعاناة

1 127 62.   

   929 929 929 ال أعرف/ ال رأي( .

          

          

 القسم الثاني

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت العودة إلسرائيل ضمن خياراهتم)

  

 %المجموع  
سكان 

 %المخيم

سكان المدن 

 %والقرى
  

على الجنسية [أو عدم الحصول: للباحث]والحصول ( 1648)لو قررت العودة، إلسرائيل، مناطق ( 1
 هل تقبل بالعيش بسالم في الدولة اليهودية وأن تحترم القانون اإلسرائيلي السائد ؟  اإلسرائيلية،

  

   4327 9527 4727 نعم( 1

   9424 .492 9527 ال( .

   626 21. 625 ال أعرف/ ال رأي ( 9



   1.21 1.25 1.29 غري مبني( 4

          

، وكان لك الحق في اختيار الجنسية التي ترغب فيها، ما هي الجنسية (48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 2
   التي تفضل حملها بعد عودتك؟

  

   .7.2 .92. 7.23 2اجلنسية الفلسطينية من دولة فلسطني( 1

   .2. 121 21. 2اجلنسية اإلسرائيلية( .

   427. 1.23 .2..  2اجلنسيتان معا( 9

   1.21 .1.2 1.24 غري مبني( 4

          

    وماذا لو جاء في االتفاق أن على العائدين إلسرائيل حمل الجنسية اإلسرائيلية فقط؟( 3

   .62. .92. 124. 2أقبل باجلنسية اإلسرائيلية فقط( 1

   9527 4627 9.27 أرفض العودة إلسرائيل وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .

أرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل والنظر يف اخليارات ( 9
 2األخرى

321 .29 327 
  

   1423 327 1921 2ال أعرف/ ال رأي( 4

   1523 1523 1523 2غري مبني( 7

          

شكل من أشكال الخدمة الوطنية في إسرائيل على العرب   عند التوصل لسالم دائم بين إسرائيل والعرب، قد يسري( 4
 بما في ذلك العائدين، كيف تتصرف في هذه الحالة؟

  

   1925 1724 1429 2أقبل باخلدمة الوطنية يف حالة السالم الدائم بني إسرائيل والعرب( 1

   7626 7627 .762  2وأبقى الجئا حيث أنا اآلن  أرفض العودة( .

أرفض اخلدمة الوطنية وأرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل ( 9
 2والنظر يف اخليارات األخرى

1429 1429 1429 
  

   26.. .132 .12. غري مبني( 4

          

ماذا لو كان أو تبين لك أن منطقة سكناك األصلية قد تم تدميرها وأن منزلك لم يعد قائما وأن أرضك قد تمت ( 5
   مصادرتها وبناء منازل لليهود عليها؟

  

ختتاره ( .4مناطق )أقبل باإلقامة يف أي مكان آخر داخل إسرائيل ( 1
 2إسرائيل

.925 .421 .927 
  

   .442 .4.2 .492 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .

   .92 .42 426 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

   29.. 23.. 27.. غري مبني( 4

          



لو لم تتمكن من العودة لمنطقة سكناك األصلية ألي سبب كان وعرض عليك تعويض عن بيتك وممتلكاتك وسمح ( 9
 ؟(48مناطق )لك بالسكن في مكان آخر في إسرائيل 

  

   .72. .2.. 427. 2أقبل بذلك( 1

   4921 4625 4.29 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

   .62 925 125 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

   .962 9929 9127 غري مبني( 4

          

للدولة الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي بين   ماذا لو كان هذا المكان اآلخر يقع في المنطقة التي سيتم ضمها( 1
 الطرفين؟

  

   9.27 9724 9524        2أقبل بذلك( 1

   9621 .52. 324. 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

   626 129 624 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

   9124 9724 .9.2 غري مبني( 4

          

. وفيما لو كانت هذه العودة ضمن كوتا معينة على مدى عشر سنوات( 48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 8
   متى ترغب في العودة؟

  

   4524 7626 4.29 فورا( 1

   .12. 326 1521 سنوات/ سنة   ___خالل ( .

   626 .2. 623 ال أعرف/ ال رأي( 9

   9124 9.27 .992 غري مبني( 4

          

ولكنك لم تتمكن بسبب اكتمال العدد المسموح به، ولكن كان متاحا لك ( 48مناطق )لو قررت العودة إلسرائيل ( 6
فهل تقبل   تشاء بشرط أن تقبل باإلقامة خارج إسرائيل،  أن تستعيد أمالكك في إسرائيل وأن تزور إسرائيل في اي وقت

   بذلك؟

  

   26.. 729. 521. نعم( 1

   9.23 9724 9525 ال( .

   129 129 129 ال أعرف/ ال رأي ( 9

   .912 9.26 9923 غري مبني( 4

          

على فرض أن بعض أفراد العائلة وافقوا على قبول تعويض عادل لممتلكات مشتركة، بحيث أصبحت الممتلكات ( 11
 ملكا لدولة إسرائيل، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ 1648التي فقدتها العائلة عام 

  

   9621 .992 9129 2أصر على العودة حىت لو مل يكن لدي ممتلكات أعود إليها( 1

   24.. 1.23 .62. 2أبقى الجئا حيث أنا اآلن لو مل يسمح يل بالعودة ( .



   521 .72 24. 2أقبل بالتعويض العادل وأقبل إحدى اخليارات األخرى( 9

   4624 .442 .412 غري مبني( 4

          

          

 القسم الثالث

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان التعويض ضمن خياراهتم)

  

 %سكان المخيم %المجموع  
سكان المدن 

 %والقرى
  

ممتلكاتك وخسائرك في إسرائيل، ، هل تفضل تعويضا بالقيمة   فيما لو قبلت بخيار يتضمن التعويض العادل عن  (1
؟ العائلة 1648الحقيقية لممتلكاتك وخسائرك، أم تفضل تعويضا بمبلغ موحد يدفع لكل عائلة تم تهجيرها في عام 

 .هي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة 1648التي تم تهجيرها في عام 

  

   4.23 .762 4.24 ضل تعويضا بالقيمة احلقيقية ملمتلكايتأف( 1

   4523 4927 4.21 .134أفضل تعويضا مببلغ موحد لكل عائلة مت هتجريها يف عام ( .

   .72 .72 727   ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 2
أذكر )فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيتم دفعه فعال بغض النظر عن رأيك فيما سيكون عادال أم ال؟ . بالتساوي

 المبلغ

  

   .. 45 .. الف دوالر 166أقل من ( 1

   16 . 3 ألف دوالر 66.-161( .

   3 3 3 ألف دوالر 61-766.( 9

   13 3 .1 ألف دوالر 766أكثر من ( 4

          

[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 3
 فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيكون عادال ؟. بالتساوي

  

   .9 .9 97 الف دوالر 166أقل من ( 1

   15 .1 17 ألف دوالر 66.-161( .

   19 4. 14 ألف دوالر 61-766.( 9

   .9 .9 .9 ألف دوالر 766أكثر من ( 4

          

   بدل التعويض النقدي، هل تقبل بذلك؟( أي أراضي أو بيوت)لو عرض عليك تعويض بالمثل ( 4

   .5.2 5.29 .5.2 نعم( 1

   424. .2.. 721. ال( .



   25. 127 29. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   لو كان البيت أو األرض الذي يتم تعويضك بها موجودة في إحدى المستوطنات التي يتم إخالؤها، هل تقبل بذلك؟( 5

   .452 4529 .452 نعم( 1

   4323 7126 7629 ال( .

   29. 125 21. ال أعرف/ ال رأي ( 9

          

   عند توزيع التعويضات على الالجئين من تفضل أن يقوم بذلك ؟( 9

   121. 429. 24.. منظمة التحرير الفلسطينية( 1

   .172 1.29 .1.2 األمم املتحدة أو هيئة دولية أخرى( .

   1.26 1724 .172 ممثلني عن خميمات الالجئني( 9

   4923 9.27 4125 هيئة مشرتكة من األطراف املذكورة أعاله( 4

   927 927 927 (______حدد)غري ذلك ( 7

             

          

  
 القسم الرابع

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت اهلجرة لبلدان أخرى ضمن خياراهتم)

 %المجموع    
سكان 

 %المخيم
 %سكان المدن والقرى

  

رتب البلدان التالية )أي البالد التالية هي األكثر تفضيال بالنسبة لك؟   في حالة قبلت بالهجرة للدول األخرى،( 1
يمكن ( ]هو للدولة األقل تفضيال( 4)هو للدولة األولى المفضلة لديك، ورقم ( 1)حسب األفضلية بحيث يكون رقم 

 -[.:إعطاء نفس الرقم ألكثر من خيار

 األفضلية األولى( 1  

 9426 9926 94 أي دولة أوروبية( 1  

 4.26 526 .9 أسرتاليا( .  

 1126 1.27 .1 الواليات املتحدة(9  

 26.. 4426 .. كندا( 4  

          

 فيما لو تمكنت من الهجرة للدولة التي ترغب في الهجرة لها، أية جنسية تفضل أن تحمل؟( 2  

 726 1.27 521 جنسية البلد الذي أهاجر إليه( 1  

 1726 726. 1523 اجلنسية الفلسطينية( .  

 626. 27.. 5726 اجلنسيتان معا( 9  

          



          

  

 القسم الخامس

الدولة الفلسطينية ضمن / أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان العيش يف الدولة الفلسطينية أو العودة ملناطق التبادل)
 (خياراهتم

 %المجموع    
سكان 

 %المخيم
 %سكان المدن والقرى

 :في حالة قبولك بالبقاء في الدولة الفلسطينية، فأي المناطق تفضل اإلقامة فيها( 1  

 .7.2 .512 .2.. قطاع غزة( 1  

 4.27 29.. .9.2 الضفة الغربية( .  

 625 624 .62   ال أعرف/ ال رأي ( 9  

    

 أي منطقة في الضفة الغربية تفضل اإلقامة فيها؟( 2  

 1623 127 26. جنني2 1  

 625 626 627 طوباس2 .  

 .32 723 .2. طولكرم2 9  

 .32 626 24. قلقيلية2 4  

 926. .112 1327  نابلس2 7  

 726. 9623 .2.. رام اهلل2 .  

 .1.2 927. 1725 القدس2 5  

 629 .2. 29.    ارحيا2 .  

 929 21. .42 بيت حلم  32  

 29. .112 26. اخلليل2 16  

          

  
لو أعطيت الخيار بين اإلقامة في مدينة أو قرية قائمة اليوم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في مدينة أو قرية يتم ( 3

 فأيهما تفضل؟  بناؤها خصيصا لمن كانوا الجئين

 7927 4.25 .432         اإلقامة يف مدينة أو قرية قائمة اآلن( 1  

 729 1623 .52 اإلقامة يف مدينة أو قرية تقام خصيصا للعائدين( .  

 .462 4725 4.25 ال فرق عندي( 9  

 .62 .62 .62 ال أعرف/ ال رأي ( 4  

          

 الدولة الفلسطينية؟  هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بإعطائك بيتا مجانا للسكن في حالة بقائك في( 4  

 .992 9729 9429 نعم( 1  

 .752 7327 7.27 ال( .  



 .2. 721 .52 ال أعرف/ ال رأي( 9  

          

 لو كان متاحا لك السكن في بيت قائم في مستوطنة أخالها المستوطنون، هل تقبل بذلك؟( 5  

 4424 4429 4424 نعم( 1  

 7424 .742 .742 ال( .  

 121 623 126 ال أعرف/ ال رأي( 9  

          

  
بالبقاء في الدولة الفلسطينية، هل تقبل   لو كان متاحا لك امتالك قطعة أرض والعمل في الزراعة في حالة قبولك( 9

 بذلك ؟

 421. 725. 425. نعم 1  

 1424 1923 .142 ال( .  

 124 624 126 ال أعرف/ ال رأي( 9  

  

  

تقيم مع نفس الجيران الذين تقيم حاليا   عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن( 1
 أو في الحي الذي تسكنه؟  معهم في مخيمك

 626. 1325 1323 مهم جدا( 1

 9.24 9423 9924 مهم( .

 1125 1429 .1.2 وسط( 9

 21.. 21.. 529. غري مهم( 4

 23. 423 21. غري مهم على اإلطالق( 7

 623 626 627 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن تسكن مع أو بالقرب من أقارب من نفس ( 8
 العائلة ؟

 9129 9125 9127 مهم جدا( 1

 9721 .992 9429 مهم( .

 326 1129 323 وسط( 9

 1329 .1.2 1321 غري مهم( 4

 .42 423 425 غري مهم على اإلطالق( 7

 625 626 624 ال أعرف/ ال رأي ( .

 

  



 (2)جدول رقم 

 استطالع آراء الالجئين الفلسطينيين في األردن

 حسب مكان السكن

 3002( يونيو)حزيران  -(يناير)كانون ثاني 

  

 القسم األول

 (أجاب على أسئلة هذا القسم كافة أفراد العينة)

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

هناك حلول مختلفة مقترحة للقضية الفلسطينية، وأحد هذه الحلول يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس،   (1
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة سنوات،  1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود 
 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

 .9.2 23.. 9723  أؤيد( 1

 .472 7721 .452  أعارض( .

 .1.2 1.26 1.23 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

عند قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل وإخالء المستوطنات، ماذا تقترح أن تفعل الدولة الفلسطينية ( 2
 بالمنازل القائمة في المستوطنات؟

 1.27 1427 1.23 هدمها( 1

 21. 623 123 بيعها للفلسطينيني القادرين على شرائها( .

 523. 9721 329. توزيعها جمانا على الالجئني( 9

 4126 9.21 .932 توزيعها جمانا على الفقراء الجئني أو غري الجئني( 4

 .92 925 929 توزيعها على الفقراء من غري الالجئني فقط( 7

 1924 1925 1927 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها ]هناك حل ثاني مقترح للقضية الفلسطينية مثل الحل السابق تماما   (3
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة   1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود  القدس،
، لكنه يضيف أيضا نقل سكان المخيمات إلى مشاريع وأحياء إسكانية جديدة بدون التخلي عن حق العودة، [سنوات

 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

 4725 .442 4724 انتقل للسؤال التايل)أؤيد ( 1

 9.23 9.27 9.23 أعارض( .

 1524 1329 .152 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        



 ماذا لو كانت هذه المشاريع واألحياء السكنية موجودة في مستوطنات تم إخالؤها، هل تؤيد أم تعارض هذا الحل ؟( 4

 27.. 526. .2.. أؤيد( 1

 .72. 527. 725. أعارض( .

 29. 727 525 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

فيما لو تم االتفاق على إنهاء االحتالل ولكن تم تأجيل حل قضية الالجئين، هل تفضل حينها البقاء حيث أنت أم ( 5
 ترغب في االنتقال مؤقتاً للدولة الفلسطينية؟

 523. 7327 .2.. أفضل البقاء حيث أنا اآلن( 1

أفضل االنتقال املؤقت للدولة الفلسطنينية بانتظار التوصل حلل لقضية ( .
 الالجئني

.42. 9.27 ..2. 

 126 627 623 (_______حدد)غري ذلك ( 9

 .2. .52 24. ال أعرف/ ال رأي( 4

        

 هل هناك ظروف يمكنك أن تقبل فيها أن تعيش مع اليهود اإلسرائيليين بسالم وأمن وتصالح؟( 9

 .162 523 325  نعم( 1

 727. .72. 727. ال( .

 429 27. 425 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح السماح بعودة مئات اآلالف وربما   (1
للدولة الفلسطينية دفعة واحدة وفورا، بينما يعتقد آخرون أن األفضل أن تكون عملية   الخارج/ مليون الجيءمن الشتات

 ما رأيك أنت؟. ت اآلالف سنويااستيعاب متدرجة بحيث يعود للدولة الفلسطينية عشرا

 9421 9.29 9726 األفضل عودة مئات اآلالف دفعة واحدة( 1

 7129 4325 7623 األفضل عودة تدرجيية لعشرات اآلالف سنويا( .

 26. .62 .12 ___________حدد)غري ذلك ( 9

 .1.2 .112 1.24 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، برأيك، هل يمكن للضفة الغربية وقطاع غزة أن ( 8
اآلن باإلضافة إلى عودة مئات اآلالف أو حتى عدة ماليين من الالجئين من   تستوعب الالجئين الموجودين فيها

 الخارج؟/ الشتات

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل نصف مليون ( 1
 2اخلارج/ فقط من الشتات

1.2. .25 192. 

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل مليون واحد ( .
  2اخلارج/ فقط من الشتات

1.21 1421 1127 



ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل عدة ماليني ( 9
 2من الالجئني العائدين من الشتات

.723 912. .42. 

الضفة الغربية وقطاع غزة غري قادرة على استيعاب أي الجئني من ( 4
 الشتات

.72. ..2. .727 

 425. 1329 .92. ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

هل تتوقع أن تسمح الظروف االقتصادية واالجتماعية في حال قيام الدولة الفلسطينية القادمة باستيعاب هذه ( 6
 األعداد من الالجئين؟

 9523 4123 9.25  نعم( 1

 .9.2 .52. 9427       ال( .

 723. 9624 .2.. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترى حاجة الستمرار عمل وكالة غوث الالجئين الدولية؟( 11

 .72. 729. 727.  نعم( 1

 .732 7729 .7.2       ال( .

 .142 1329 1725 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، يقترح البعض بناء مدن جديدة في الضفة والقطاع الستيعاب ( 11
لكن آخرين يقترحون استيعاب الالجئين . الالجئين الراغبين في البقاء في الدولة الفلسطينية والعائدين لها من الشتات

 يك أنت؟ما رأ. في المدن القائمة حاليا عن طريق توسيعها

 1329 1.27 1321          أؤيد بناء مدن جديدة( 1

 927. 27.. 421. أؤيد توسيع املدن القائمة( .

 4.29 .472 .4.2 أؤيد األمرين معا( 9

 1623 321 1627 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

جاء في نص خطة خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية الدولية للفلسطينيين واإلسرائيليين أن الحل الدائم ( 12
، (واقعيا وعادال ومتفقا عليه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين)لمشكلة الالجئين في المفاوضات النهائية يجب أن يكون 

 مشكلة الالجئين ؟هل تؤيد أم تعارض أن يكون هذا أساسا لحل 

 .442 4.23 4727  أؤيد( 1

 9.23 .972 .9.2 أعارض( .

 1.27 1724 1523 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        



بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترغب أن تلعب دورا في بناء هذه الدولة ورسم ( 13
 مستقبلها السياسي واالقتصادي واالجتماعي؟

 7429 .442 7.24 نعم( 1

 24.. .72. 323. ال( .

 1529 1325 .152 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 في المفاوضات حول موضوع الالجئين، من الذي تقبل أن يمثلك ويمثل مصالحك ؟( 14

 9.29 .4.2 4626 منظمة التحرير الفلسطينية( 1

 1624 .72 327 األمم املتحدة( 2

 323. 624. 26.. احلكومة األردنية( 9

 723 527 29.      (___________حدد )غري ذلك( 4

 1724 1323 1.29 ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

 فيما لو كان عليك االختيار بين واحدة فقط من الصفات التالية، أيها تختار؟( 15

 1.25 123. 1324 أنا فلسطيين( 1

 9.27 .2.. .912 أنا أردين من أصل فلسطيين( .

 127 21. .12 أنا الجىء( 9

 .72 921 729 أنا عريب( 4

 4623 .492 4127 مسيحي/أنا مسلم ( 7

 .62 629 627 ال أعرف/ ال رأي   (.

        

 ماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 19

 629. 9929 23.. أنا فلسطيين( 1

 .9.2 .72. 9129    أنا أردين من أصل فلسطيين( .

 .92 29. 927 أنا الجىء( 9

 4126 .952 .462 أنا عريب( 4

 .2. .12 21. ال أعرف/ ال رأي( 7

        

 وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 11

 .2.. 9.25 525. أنا فلسطيين( 1

 7427 .442 .7.2 أنا أردين من أصل فلسطيين( .

 1921 1529 1923 أنا الجىء( 9

 723 .72 .72 ال أعرف/ ال رأي ( 4



        

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

اآلن، سنقرأ لك حال مقترحا لمشكلة الالجئين كانت قد نشرته بعض الصحف على ضوء 

ثم سنسألك بعض   ،3002 اإلسرائيلية في طابا في مطلع عام –المفاوضات الفلسطينية 

 :األسئلة حوله

أو بحق العودة، لكن  164قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتراف إسرائيل بقرار األمم المتحدة رقم 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يتفقان على عودة محدودة لجزء قليل من الالجئين إلسرائيل حسب جدول زمني يمتد 

 :ة أن تختار حال واحدا يناسبها من بين خمسة خيارات تشملعائلة الجئ  سنوات، ويمكن لكل  لفترة تبلغ عدة
   .حسب كوتا سنوية والحصول على الجنسية اإلسرائيلية( 48مناطق )العودة إلسرائيل ( أ 

التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ( بة لسكان الضفة والقطاعأو البقاء فيها بالنس)العودة للدولة الفلسطينية ( ب
 .ستولت عليها إسرائيل وعن الخسائر والمعاناة  والحصول على تعويض عادل عن الممتلكات التي ا

الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة والبقاء في بلد اإلقامة الحالي والحصول على ( ت
 (2يسأل يف لبنان واألردن فقط2 )ك البلد، أو على الجنسية الفلسطينيةجنسية ذل

يتم ضمها الحقا للدولة ( 48مناطق )الحصول على الجنسية الفلسطينية والعودة لمناطق محددة في إسرائيل ( ث
 .الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي مع إسرائيل مع الحصول على أية تعويضات مستحقة

عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة، والهجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا أو استراليا  الحصول على تعويض( ج
 .أو كندا والحصول على جنسية تلك الدولة أو على الجنسية الفلسطينية

 كهذا ؟ حسب رأيك؟  حسب رأيك، هل ستقبل إسرائيل حال( 18

 1429 .112 1925 ستقبل( 1

 523. .5.2 .2.. سرتفض( .

 .152 .1.2 .152 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 حسب رأيك، هل ستقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حالً كهذا؟( 16

 .7.2 4523 7423 ستقبل( 1

 1327 .42. .62. سرتفض( .

 .92. 527. .42. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 برأيك، هل سيقبل معظم الالجئين حال كهذا ؟( 21

 4924 9529 .4.2   سيقبل معظمهم( 1

 9.29 4929 9525   سريفض معظمهم( .

 629. 1329 621. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        



 وأنت، هل ستقبل هذا الحل أم سترفضه ؟( 16

 .762 4724 4325 ستقبل( 1

 9725 4623 9.25 سرتفض( .

 1927 1925 1927 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 فيما لو حصل وتم االتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على هذا الحل، ماذا ستكون ردة فعلك؟( 21

 9927 .9.2 9421  أوافق عليه( 1

 9921 .942 9924 أوافق عليه مضطرا لعدم وجود خيارات بديلة( .

 1625 .172 .112 أرفضه( 9

 21. 25. .52 أرفضه وأجلأ ملقاومته( 4

 .142 526 1926 ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

يكون خيارك   فيما لو تم التوصل التفاق حسب الحل السابق وكان متاحا لك االختيار بين هذه الخيارات ، أيها( 22
إقرأ كافة الخيارات للمبحوث، ثم ضع رقم األولوية في المربع  : للباحث]  األول، وأيها الثاني وأيها الثالث وأيها الرابع؟

عندما يكون هناك أكثر . كما يختاره المبحوث، وإن كان من بين الخيارات ما يرفضه في كل األحوال أترك المربع فارغا
 .[ضع نفس الرقم في تلك الخياراتمن خيار بنفس األولوية يو 

 الخيار األول عند الالجئين

 .72 721 .72 (.4مناطق )العودة إلسرائيل ( 1

 721. 9.21 .2.. العودة للدولة الفلسطينية وقبول التعويض( .

 9425 729. 9.23 احلصول على تعويض عادل والبقاء يف األردن( 9

 .162 23. 1624 احلصول على اجلنسية الفلسطينية والعودة ملناطق حمددة( 4

 .12 126 125 اهلجرة( 7

 .142 627. 1725 يرفض كل اخليارات السياسية( .

 .52 521 527 ال يعرف/ ال رأي( 5

        

        

 القسم الثاني

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت العودة إلسرائيل ضمن خياراهتم)

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

هل   على الجنسية اإلسرائيلية،[أو عدم الحصول: للباحث]والحصول ( 1648)لو قررت العودة، إلسرائيل، مناطق ( 1
 تقبل بالعيش بسالم في الدولة اليهودية وأن تحترم القانون اإلسرائيلي السائد؟

 9.23 9527 9526 نعم( 1



 7.23 27.. 7.26 ال( .

 .2. 626 423 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

، وكان لك الحق في اختيار الجنسية التي ترغب فيها، ما هي الجنسية (48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 2
   التي تفضل حملها بعد عودتك؟

 7425 5726 .7.2 2اجلنسية الفلسطينية من دولة فلسطني( 1

 .12 29. 27. اجلنسية اإلسرائيلية( .

 29. 29. 29. اجلنسيتان الفلسطينية واإلسرائيلية معا  ( 9

 .52 626 29. اجلنسية األردنية فقط( 4

 21.. 1.27 726. اجلنسيتان األردنية والفلسطينية معا  ( 7

 .12 626 129 غري ذلك حدد( .

        

  وماذا لو جاء في االتفاق أن على العائدين إلسرائيل حمل الجنسية اإلسرائيلية فقط؟( 3

 9627 7626 .942 2أقبل باجلنسية اإلسرائيلية فقط( 1

 126. 124. 7924 أرفض العودة إلسرائيل وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .

أرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل والنظر يف اخليارات ( 9
 األخرى

.2. 1429 .2. 

 125 1429 421 ال أعرف/ ال رأي( 4

        

شكل من أشكال الخدمة الوطنية في إسرائيل على العرب   عند التوصل لسالم دائم بين إسرائيل والعرب، قد يسري( 4
 بما في ذلك العائدين، كيف تتصرف في هذه الحالة؟

 9929 9725 .992 2أقبل باخلدمة الوطنية يف حالة السالم الدائم بني إسرائيل والعرب( 1

 9626 521 725.  2وأبقى الجئا حيث أنا اآلن  أرفض العودة( .

 9726 7521 .932 أصر على العودة وأرفض اخلدمة الوطنية( 9

أرفض اخلدمة الوطنية وأرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل ( 4
 والنظر يف اخليارات األخرى

124 626 125 

        

ماذا لو كان أو تبين لك أن منطقة سكناك األصلية قد تم تدميرها وأن منزلك لم يعد قائما وأن أرضك قد تمت ( 5
   مصادرتها وبناء منازل لليهود عليها؟

ختتاره ( .4مناطق )أقبل باإلقامة يف أي مكان آخر داخل إسرائيل ( 1
 2إسرائيل

7.21 5.2. 472. 

 4527 124. 4.27 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .

 .2. 626 727 أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9



        

لو لم تتمكن من العودة لمنطقة سكناك األصلية ألي سبب كان وعرض عليك تعويض عن بيتك وممتلكاتك وسمح ( 9
 ؟(48مناطق )لك بالسكن في مكان آخر في إسرائيل 

 4321 429. 7.27 2أقبل بذلك( 1

 7623 9725 .452 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

 626 626 626 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

        

للدولة الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي بين   ماذا لو كان هذا المكان اآلخر يقع في المنطقة التي سيتم ضمها( 1
 الطرفين؟

 .7.2 429. 7324        2أقبل بذلك( 1

 .412 9725 .462 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

 626 626 626 أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

        

. وفيما لو كانت هذه العودة ضمن كوتا معينة على مدى عشر سنوات( 48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 8
   متى ترغب في العودة؟

 .12. .5.2 .72. فورا( 1

. )  َ  .1.2 1429 1524 الحقا 

 626. 521 1524 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

   ضمن الكوتا المحددة خالل الفترة التي اخترتها، هل تفضل؟( 1648مناطق )إذا لم تتمكن من العودة إلسرائيل ( 6

 5427 7521 5126 االنتظار حيث أنت حىت لوكان ذلك للسنة األخرية املسموح به( 1

 .12. 9725 .42. العودة مؤقتا  للدولة الفلسطينية بانتظار العودة إلسرائيل( .

 .92 521 429 أخرى(9

        

ولكنك لم تتمكن بسبب اكتمال العدد المسموح به، ولكن كان متاحا لك ( 48مناطق )لو قررت العودة إلسرائيل ( 11
فهل تقبل   تشاء بشرط أن تقبل باإلقامة خارج إسرائيل،  أن تستعيد أمالكك في إسرائيل وأن تزور إسرائيل في اي وقت

   بذلك؟

 4529 .2.. 4927 نعم( 1

 7623 429. .792 ال( .

 .12 521 23. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        



على فرض أن بعض أفراد العائلة وافقوا على قبول تعويض عادل لممتلكات مشتركة، بحيث أصبحت الممتلكات ( 11
 ملكا لدولة إسرائيل، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ 1648التي فقدتها العائلة عام 

 626. 4.23 7.27 أصر على العودة حىت لو مل يكن لدي ممتلكات أعود إليها

 9623 7626 .942 أبقى الجئا حيث أنا اآلن لو مل يسمح يل بالعودة

 321 521 25. أقبل بالتعويض العادل وأقبل إحدى اخليارات األخرى

        

        

 القسم الثالث

           (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان التعويض ضمن خياراهتم) 

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

ممتلكاتك وخسائرك في إسرائيل، ، هل تفضل تعويضا بالقيمة   فيما لو قبلت بخيار يتضمن التعويض العادل عن( 1
؟ العائلة 1648الحقيقية لممتلكاتك وخسائرك، أم تفضل تعويضا بمبلغ موحد يدفع لكل عائلة تم تهجيرها في عام 

 .هي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة 1648التي تم تهجيرها في عام 

 .4.2 4.24 4526 أفضل تعويضا بالقيمة احلقيقية ملمتلكايت( 1

 4.21 .492 4.24 .134أفضل تعويضا مببلغ موحد لكل عائلة مت هتجريها يف عام ( .

 .112 26. .162   ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 2
أذكر )فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيتم دفعه فعال بغض النظر عن رأيك فيما سيكون عادال أم ال؟ . بالتساوي

 المبلغ

 .4 76 45 الف دوالر 166أقل من ( 1

 .1 1. .1 ألف دوالر 66.-161( .

 16 4 . ألف دوالر 61-766.( 9

 .. 7. 5. ألف دوالر 766أكثر من ( 4

        

[ كبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرةوهي العائلة ال] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 3
 فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيكون عادال ؟. بالتساوي

 .9 41 93 الف دوالر 166أقل من ( 1

 9. .9 7. ألف دوالر 66.-161( .

 11 14 11 ألف دوالر 61-766.( 9

 .. 19 7. ألف دوالر 766أكثر من ( 4

        



 بدل التعويض النقدي، هل تقبل بذلك؟( أي أراضي أو بيوت)لو عرض عليك تعويض بالمثل   (4

 7.27 .92. 7523 نعم( 1

 .32. 23.. .2.. ال( .

 1927 1929 1927 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 لو كان البيت أو األرض الذي يتم تعويضك بها موجودة في إحدى المستوطنات التي يتم إخالؤها، هل تقبل بذلك؟( 5

 9924 9721 9925 نعم( 1

 7521 7429 .7.2 ال( .

 327 .162 325 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 عند توزيع التعويضات على الالجئين من تفضل أن يقوم بذلك ؟( 9

 629. 9629 21.. منظمة التحرير الفلسطينية( 1

 1526 1724 1.25 األمم املتحدة أو هيئة دولية أخرى( .

 .2. 723 27. ممثلني عن خميمات الالجئني( 9

 925. 924. 925. احلكومة األردنية( 4

 .2.. 23.. .52. هيئة مشرتكة من األطراف املذكورة أعاله( 4

 .92 21. 927 (______حدد)غري ذلك ( 7

        

        

 القسم الرابع

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت اهلجرة لبلدان أخرى ضمن خياراهتم)

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

رتب البلدان التالية )أي البالد التالية هي األكثر تفضيال بالنسبة لك؟   في حالة قبلت بالهجرة للدول األخرى،( 1
يمكن ( ]هو للدولة األقل تفضيال( 4)هو للدولة األولى المفضلة لديك، ورقم ( 1)حسب األفضلية بحيث يكون رقم 

 -[.:إعطاء نفس الرقم ألكثر من خيار

 األفضلية األولى( 1

 .2.. 4424 9129 أي دولة أوروبية( 1

 9.24 .2.. 9125 أسرتاليا( .

 27.. 4.23 .732 الواليات املتحدة( 9

 527. 4.23 .32. كندا( 4

        



 فيما لو تمكنت من الهجرة للدولة التي ترغب في الهجرة لها، أية جنسية تفضل أن تحمل؟( 2

 27. .2.. 1625 جنسية البلد الذي أهاجر إليه( 1

 .1.2 1121 1.27 اجلنسية الفلسطينية( .

 .32. 9929 9624 اجلنسية الفلسطينية وجنسية البلد معا  ( 9

 429 626 .92 اجلنسية األردنية فقط( 4

 .4.2 9929 4121 اجلنسية األردنية وجنسية البلد( 7

 21. 626 .12 غري ذلك حدد( .

        

        

 القسم الخامس

الدولة الفلسطينينية ضمن / أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان العيش يف الدولة الفلسطينينة أو العودة ملناطق التبادل)
 (خياراهتم

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

 :في حالة قبولك بالبقاء في الدولة الفلسطينية، فأي المناطق تفضل اإلقامة فيها( 1

 .72 .52 26.  قطاع غزة( 1

 524. .2.. 529. الضفة الغربية( .

 526 .72 25.   ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 أي منطقة في الضفة الغربية تفضل اإلقامة فيها؟( 2

 21. 525 26. جنني2 1

 624 625 624 طوباس2 .

 924 525 429 طولكرم2 9

 129 625 .12 قلقيلية2 4

 1.27 .32 1123  نابلس2 7

 1.24 .112 1729 رام اهلل2 .

 .52. .132 26.. القدس2 5

 .2. 927 .2.    ارحيا2 .

 21. .2. .2. بيت حلم  32

 1.29 24.. 1424 اخلليل2 16

 25. 423 523 ال أعرف2 11

        



لو أعطيت الخيار بين اإلقامة في مدينة أو قرية قائمة اليوم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في مدينة أو قرية يتم ( 3
 فأيهما تفضل؟  بناؤها خصيصا لمن كانوا الجئين

 7.26 4.27 .762         اإلقامة يف مدينة أو قرية قائمة اآلن( 1

 .192 1.25 1426 اإلقامة يف مدينة أو قرية تقام خصيصا للعائدين( .

 9129 .32. .962 ال فرق عندي( 9

 927 .52 424 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

 الدولة الفلسطينية؟  هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بإعطائك بيتا مجانا للسكن في حالة بقائك في( 4

 9626 .9.2 9125 نعم( 1

 4527 4629 4.26 ال( .

 27.. 127. 29.. ال أعرف/ ال رأي( 9

        

 لو كان متاحا لك السكن في بيت قائم في مستوطنة أخالها المستوطنون، هل تقبل بذلك؟( 5

 4623 4424 .412 نعم( 1

 .792 .452 7123 ال( .

 26. 29. 27. ال أعرف/ ال رأي( 9

        

بالبقاء في الدولة الفلسطينية، هل تقبل   لو كان متاحا لك امتالك قطعة أرض والعمل في الزراعة في حالة قبولك( 9
 بذلك ؟

 .5.2 .62. 5424 نعم( 1

 126. 1.25 626. ال( .

 21. .2. 724 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

تقيم مع نفس الجيران الذين تقيم حاليا   عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن( 1
 أو في الحي الذي تسكنه؟  معهم في مخيمك

 .1.2 1923 1921 مهم جدا( 1

 625. 521. 26.. مهم( .

 1.27 325 1123 وسط( 9

 9.23 9426 9523 غري مهم( 4

 1.25 1.27 .1.2 غري مهم على اإلطالق( 7

 24. .2. 27. ال أعرف/ ال رأي ( .

        



عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن تسكن مع أو بالقرب من أقارب من نفس ( 8
 العائلة ؟

 .9.2 4629 .9.2 مهم جدا( 1

 .912 .9.2 .992 مهم( .

 521 927 29. وسط( 9

 1523 .112 .1.2 غري مهم( 4

 429 .72 .42 غري مهم على اإلطالق( 7

 625 625 625 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

 هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بتوفير العمل لك عند عودتك؟( 6

 4.21 .452 .492 نعم( 1

 9125 .52. .962 ال( .

 29.. 726. 26.. ال أعرف/ ال رأي( 9

        

 ممكن أن يكون أكثر من اختيار)ما نوع العمل الذي ترغب في ممارسته عند عودتك للدولة الفلسطينية؟ ( 11

 1725 1524 1.21 عامل يف الزراعة( 1

 .2. .42 725 عامل يف الصناعة( .

 129 21. 127 عامل يف البناء( 9

 .1.2 1.27 .172 الصيدلة، التعليم، الصحافة2222 الطب، اهلندسة، )املهن ( 4

 525 .52 525 ميكانيكي2222 جنار، حداد، )احلرف ( 7

 1524 .112 .1.2 خدمات2222 جتارة، )عمل خاص ( .

 626. 24.. 124. غري قادر على العمل/ ال يعمل( 5

 1426 1.26 1424 ال رأي أعرف/ ال رأي( .

 121 21. 129 أخرى( 3

        

 هل ستسعى للعمل في إسرائيل بعد عودتك للدولة الفلسطينية؟( 11

 1.29 1426 .172 نعم( 1

 5.24 5.23 5725 ال( .

 529 1921 27. ال أعرف/ ال رأي( 9

        

        



 القسم السادس

 (لبنان أو األردن ضمن خيارهتم -أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان البقاء يف الدولة املضيفة)

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

ووافقت الدولة المضيفة على ذلك، أية جنسية ( األردن)فيما لو قررت أو قبلت بالبقاء في بلد اإلقامة الحالي ( 1
 تفضل أن تحمل؟

 .472 4426 4727 (األردن)جنسية البلد الذي تقيم فيه حاليا  ( 1

 923 26. .42 اجلنسية الفلسطينية( .

 4327 7626 .432 اجلنسيتان معا  ( 9

 .62 626 625 غري ذلك( 4

        

 وماذا لو اشترطت الدولة المضيفة حمل جنسية تلك الدولة فقط؟( 2

 926. 5.21 26.. أقبل جنسية الدولة املضيفة فقط( 1

 23. 1926 .52 أرفض البقاء يف بلد اإلقامة احلايل وأنظر يف اخليارات األخرى( .

 1621 1623 .162 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 ؟(األردن)هل تحمل اآلن جنسية البلد المضيف ( 3

 .3.2 16626 .3.2 نعم( 1

 .12 626 126 ال( .

 .62 626 .62 غري متأكد( 9

        

على إقامتك فيها بشكل دائم ولكن بدون الحصول على الجنسية األردنية هل ( األردن)لو وافقت الدولة المضيفة ( 4
 ترغب عندها؟

 .772 626 .772 نعم( 1

 .2.. 626 .2.. ال( .

 .2.. 626 .2.. غري متأكد( 9

        

فيما لو حصلت على الجنسية الفلسطينية وعلى جواز سفر فلسطيني هل تعتقد أنك ربما تنتقل للعيش في الدولة ( 5
 الفلسطينية؟

 9129 9.21 9127 نعم( 1

 7.23 627. 7524 ال( .

 1125 524 1121 غري متأكد( 9

 



  



 (4)جدول رقم 

 استطالع آراء الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 حسب مكان السكن

  
 3002( يونيو)حزيران  -(يناير)كانون ثاني 

  

 القسم األول

 (أجاب على أسئلة هذا القسم كافة أفراد العينة),

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

هناك حلول مختلفة مقترحة للقضية الفلسطينية، وأحد هذه الحلول يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ( 1
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة سنوات،  1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود 
 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

 9621 .72. 523.  أؤيد( 1

 921. .32. 21..  أعارض( .

 .2. .72 26. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

عند قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل وإخالء المستوطنات، ماذا تقترح أن تفعل الدولة الفلسطينية ( 2
 بالمنازل القائمة في المستوطنات؟

 1129 1325 1727 هدمها( 1

 624 624 624 بيعها للفلسطينيني القادرين على شرائها( .

 4.29 9326 .462 توزيعها جمانا على الالجئني( 9

 321. 9626 327. توزيعها جمانا على الفقراء الجئني أو غري الجئني( 4

 925 927 .92 توزيعها على الفقراء من غري الالجئني فقط( 7

 .192 529 1629 ال أعرف/ ال رأي ( .

        

يقترح قيام دولة فلسطينية وعاصمتها ]هناك حل ثاني مقترح للقضية الفلسطينية مثل الحل السابق تماما ( 3
وإخالء للمستوطنات، ولكن مع تأجيل التفاوض حول حق العودة لعدة   1691وانسحاب إسرائيلي إلى حدود  القدس،
، لكنه يضيف أيضا نقل سكان المخيمات إلى مشاريع وأحياء إسكانية جديدة بدون التخلي عن حق العودة، [سنوات

 هل تؤيد أم تعارض هذا الحل؟

 9923 9.29 9721 أؤيد( 1

 7.24 629. 7329 انتقل إىل)أعارض ( .

 525 924 .72 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        



 ماذا لو كانت هذه المشاريع واألحياء السكنية موجودة في مستوطنات تم إخالؤها، هل تؤيد أم تعارض هذا الحل ؟( 4

 7.25 21.. 27.. أؤيد( 1

 9927 9629 .912 أعارض( .

 523 925 725 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

فيما لو تم االتفاق على إنهاء االحتالل ولكن تم تأجيل حل قضية الالجئين، هل تفضل حينها البقاء حيث أنت أم ( 5
 ترغب في االنتقال مؤقتاً للدولة الفلسطينية؟

 27.. 7623 7325 أفضل البقاء حيث أنا اآلن( 1

أفضل االنتقال املؤقت للدولة الفلسطنينية بانتظار التوصل حلل ( .
 لقضية الالجئني

912. 932. .921 

 .62 .72 929 (______حدد)غري ذلك ( 9

 527 426 .72 ال أعرف/ ال رأي( 4

        

 هل هناك ظروف يمكنك أن تقبل فيها أن تعيش مع اليهود اإلسرائيليين بسالم وأمن وتصالح؟( 9

 1.23 627. 1.25  نعم( 1

 626. .572 .552 ال( .

 921 923 927 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هناك من يقترح السماح بعودة مئات اآلالف وربما ( 1
للدولة الفلسطينية دفعة واحدة وفورا، بينما يعتقد آخرون أن األفضل أن تكون   الخارج/ مليون الجيءمن الشتات

 ما رأيك أنت؟. شرات اآلالف سنوياعملية استيعاب متدرجة بحيث يعود للدولة الفلسطينية ع

 4526 .2.. .752 األفضل عودة مئات اآلالف دفعة واحدة( 1

 21.. 921. .72. األفضل عودة تدرجيية لعشرات اآلالف سنويا( .

 127 625 121 ___________حدد)غري ذلك ( 9

 924. 26. .172 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، برأيك، هل يمكن للضفة الغربية وقطاع غزة أن ( 8
اآلن باإلضافة إلى عودة مئات اآلالف أو حتى عدة ماليين من الالجئين من   تستوعب الالجئين الموجودين فيها

 الخارج؟/ الشتات

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل نصف ( 1
 2اخلارج/ مليون فقط من الشتات

521 424 325 



ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل مليون واحد ( .
  2اخلارج/ فقط من الشتات

423 .24 927 

ميكنها استيعاب املوجودين فيها باإلضافة ملا يصل إىل عدة ماليني ( 9
 2من الالجئني العائدين من الشتات

.27 32. 929 

الضفة الغربية وقطاع غزة غري قادرة على استيعاب أي الجئني من ( 4
 الشتات

7.25 7.29 7721 

 24.. .12. .42. ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

هل تتوقع أن تسمح الظروف االقتصادية واالجتماعية في حال قيام الدولة الفلسطينية القادمة باستيعاب هذه ( 6
 األعداد من الالجئين؟

 .52. 9.27 9123  نعم( 1

 9523 324. .992       ال( .

 9429 .942 9429 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترى حاجة الستمرار عمل وكالة غوث الالجئين الدولية؟( 11

 .992 9525 9725  نعم( 1

 7923 7423 7424       ال( .

 1.27 529 323 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

بعد قيام الدولة والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، يقترح البعض بناء مدن جديدة في الضفة والقطاع الستيعاب ( 11
لكن آخرين يقترحون استيعاب الالجئين . الالجئين الراغبين في البقاء في الدولة الفلسطينية والعائدين لها من الشتات

 يك أنت؟ما رأ. في المدن القائمة حاليا عن طريق توسيعها

 23. 1325 1429          أؤيد بناء مدن جديدة( 1

 627. 1729 1523 أؤيد توسيع املدن القائمة( .

 4.27 .4.2 4725 أؤيد األمرين معا( 9

 26.. 21.. 21.. ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

جاء في نص خطة خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية الدولية للفلسطينيين واإلسرائيليين أن الحل الدائم   (12
، (واقعيا وعادال ومتفقا عليه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين)لمشكلة الالجئين في المفاوضات النهائية يجب أن يكون 

 ة الالجئين ؟هل تؤيد أم تعارض أن يكون هذا أساسا لحل مشكل

 4921 4723 4427  أؤيد( 1

 .4.2 4523 4529 أعارض( .



 1621 .2. .2. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

بعد قيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل لمشكلة الالجئين، هل ترغب أن تلعب دورا في بناء هذه الدولة ورسم ( 13
 مستقبلها السياسي واالقتصادي واالجتماعي؟

 7723 27.. .12. نعم( 1

 9921 .92. 29.. ال( .

 1121 323 1627 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 في المفاوضات حول موضوع الالجئين، من الذي تقبل أن يمثلك ويمثل مصالحك ؟( 14

 29.. 429. 29.. منظمة التحرير الفلسطينية( 1

 721 427 .42 األمم املتحدة( 2

 .62 129 121 احلكومة اللبنانية( 9

 27. 721 .92      (___________حدد )غري ذلك( 4

 929 .42 421 ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

 فيما لو كان عليك االختيار بين واحدة فقط من الصفات التالية، أيها تختار؟( 15

 29.. 323. 321. أنا فلسطيين( 1

 21. 121 .12     أنا لبناين من أصل فلسطيين( .

 .12 125 125 أنا الجىء( 9

 929 24. 23. أنا عريب( 4

 427. 424. 427. مسيحي/أنا مسلم ( 7

 621 627 629 ال أعرف/ ال رأي   (.

        

 وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 19

 5721 5526 5.21 أنا فلسطيين( 1

 627 627 627     أنا لبناين من أصل فلسطيين( .

 627 .2. 124 أنا الجىء( 9

 .2.. 1.23 .132 أنا عريب( 4

 .12 929 24. ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

 وماذا لو كان االختيار هو بين الصفات التالية فقط؟( 11

 3.23 3927 .392 أنا فلسطيين( 1

 .42 27. 727     أنا لبناين من أصل فلسطيين( .



 626 626 626 أنا الجىء( 9

 24. 626 124 ال أعرف/ ال رأي ( 4

        

اآلن، سنقرأ لك حال مقترحا لمشكلة الالجئين كانت قد نشرته بعض الصحف على ضوء 

ثم سنسألك بعض   ،3002 اإلسرائيلية في طابا في مطلع عام –المفاوضات الفلسطينية 

 :األسئلة حوله

أو بحق العودة، لكن  164قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتراف إسرائيل بقرار األمم المتحدة رقم 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يتفقان على عودة محدودة لجزء قليل من الالجئين إلسرائيل حسب جدول زمني يمتد 

 :ة أن تختار حال واحدا يناسبها من بين خمسة خيارات تشملعائلة الجئ  سنوات، ويمكن لكل  لفترة تبلغ عدة
   .حسب كوتا سنوية والحصول على الجنسية اإلسرائيلية( 48مناطق )العودة إلسرائيل ( أ 

التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ( أو البقاء فيها بالنسبة لسكان الضفة والقطاع)العودة للدولة الفلسطينية ( ب
 .ى تعويض عادل عن الممتلكات التي استولت عليها إسرائيل وعن الخسائر والمعاناةوالحصول عل

الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة والبقاء في بلد اإلقامة الحالي والحصول على ( ت
 (2يسأل يف لبنان واألردن فقط2 )جنسية ذلك البلد، أو على الجنسية الفلسطينية

يتم ضمها الحقا للدولة ( 48مناطق )على الجنسية الفلسطينية والعودة لمناطق محددة في إسرائيل  الحصول( ث
 .الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي مع إسرائيل مع الحصول على أية تعويضات مستحقة

أو استراليا الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة، والهجرة إلحدى دول أوروبا أو أمريكا ( ج
 .أو كندا والحصول على جنسية تلك الدولة أو على الجنسية الفلسطينية

 كهذا ؟ حسب رأيك؟  حسب رأيك، هل ستقبل إسرائيل حال( 18

 624. 1425 1527 ستقبل( 1

 29.. 5923 5121 سرتفض( .

 1129 1127 1124 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 حسب رأيك، هل ستقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حالً كهذا؟( 16

 25.. .72. 521. ستقبل( 1

 1.21 25.. 1324 سرتفض( .

 .172 1125 1927 ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 برأيك، هل سيقبل معظم الالجئين حال كهذا ؟( 21

 .412 .952 9324   سيقبل معظمهم( 1

 4.25 .4.2 4525   سريفض معظمهم( .

 1125 1426 1.23 ال أعرف/ ال رأي ( 9



        

 وأنت، هل ستقبل هذا الحل أم سترفضه ؟( 21

 4.21 .442 4.27 ستقبل( 1

 4.29 4.27 4524 سرتفض( .

 .72 25. 21. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

 فيما لو حصل وتم االتفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على هذا الحل، ماذا ستكون ردة فعلك؟  (22

 423. 1.25 .12.  أوافق عليه( 1

 .412 7.24 4526 أوافق عليه مضطرا لعدم وجود خيارات بديلة( .

 129. .172 1.27 أرفضه( 9

 29. 323 321 أرفضه وأجلأ ملقاومته( 4

 923 927 925 ال أعرف/ ال رأي ( 7

        

يكون خيارك   فيما لو تم التوصل التفاق حسب الحل السابق وكان متاحا لك االختيار بين هذه الخيارات ، أيها( 23
إقرأ كافة الخيارات للمبحوث، ثم ضع رقم األولوية في المربع  : للباحث]  األول، وأيها الثاني وأيها الثالث وأيها الرابع؟
عندما يكون هناك أكثر . يارات ما يرفضه في كل األحوال أترك المربع فارغاكما يختاره المبحوث، وإن كان من بين الخ

 .[من خيار بنفس األولوية يوضع نفس الرقم في تلك الخيارات

 الخيار األول عند الالجئين

 .42. .12. .92. (.4مناطق )العودة إلسرائيل ( 1

 1523 .132 .1.2 العودة للدولة الفلسطينية وقبول التعويض( .

 1923 21. 1126 احلصول على تعويض عادل والبقاء يف األردن( 9

 .172 727. 627. احلصول على اجلنسية الفلسطينية والعودة ملناطق حمددة( 4

 1125 526 329 اهلجرة( 7

 1.29 1.27 1524 يرفض كل اخليارات السياسية( .

        

        

 القسم الثاني

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت العودة إلسرائيل ضمن خياراهتم)

 سكان المدن والقرى سكان المخيم المجموع  

على الجنسية [أو عدم الحصول: للباحث]والحصول ( 1648)لو قررت العودة، إلسرائيل، مناطق ( 1
 هل تقبل بالعيش بسالم في الدولة اليهودية وأن تحترم القانون اإلسرائيلي السائد؟  اإلسرائيلية،

 7.23 4929 7625 نعم( 1



 .992 .4.2 4625 ال( .

 .32 523 .2. ال أعرف/ ال رأي ( 9

        

، وكان لك الحق في اختيار الجنسية التي ترغب فيها، ما هي الجنسية (48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 2
   التي تفضل حملها بعد عودتك؟

 5724 .5.2 5.25 2اجلنسية الفلسطينية من دولة فلسطني( 1

 21. .62 124 اجلنسية اإلسرائيلية( .

 626. .172 1.21  اجلنسيتان الفلسطينية واإلسرائيلية معا  ( 9

 626 626 626 فقط اللبنانية اجلنسية( 4

 .2. .42 .92 والفلسطينية معا   اللبنانية اجلنسيتان( 7

 626 .62 629 (_________)غري ذلك حدد ( .

        

  وماذا لو جاء في االتفاق أن على العائدين إلسرائيل حمل الجنسية اإلسرائيلية فقط؟( 3

 925. 525. .72. 2أقبل باجلنسية اإلسرائيلية فقط( 1

 7625 .432 .762 أرفض العودة إلسرائيل وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .

أرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض العادل والنظر يف اخليارات ( 9
 األخرى

142. 1921 1721 

 1627 327 1626 ال أعرف/ ال رأي( 4

        

شكل من أشكال الخدمة الوطنية في إسرائيل على العرب   عند التوصل لسالم دائم بين إسرائيل والعرب، قد يسري( 4
 بما في ذلك العائدين، كيف تتصرف في هذه الحالة؟

 1721 1525 1.29 2أقبل باخلدمة الوطنية يف حالة السالم الدائم بني إسرائيل والعرب( 1

 .1.2 1429 1927  2وأبقى الجئا حيث أنا اآلن  أرفض العودة( .

 23.. 529. 521. أصر على العودة وأرفض اخلدمة الوطنية( 9

أرفض اخلدمة الوطنية وأرفض العودة إلسرائيل وأقبل التعويض ( 4
 العادل والنظر يف اخليارات األخرى

12. 625 .29 

 23. 626 .12 ال أعرف/ ال رأي( 7

        

ماذا لو كان أو تبين لك أن منطقة سكناك األصلية قد تم تدميرها وأن منزلك لم يعد قائما وأن أرضك قد تمت ( 5
   مصادرتها وبناء منازل لليهود عليها؟

ختتاره ( .4مناطق )أقبل باإلقامة يف أي مكان آخر داخل إسرائيل ( 1
 2إسرائيل

7425 .629 4325 

 4.29 .972 .932 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا حيث أنا اآلن( .



 26. 421 21. أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

        

  

لو لم تتمكن من العودة لمنطقة سكناك األصلية ألي سبب كان وعرض عليك تعويض عن بيتك وممتلكاتك وسمح ( 9
 ؟(48مناطق )لك بالسكن في مكان آخر في إسرائيل 

 7.25 23.. .752 2أقبل بذلك( 1

 4729 .992 9325 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

 26. .92 .2. 2أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

        

للدولة الفلسطينية ضمن تبادل لألراضي بين   ماذا لو كان هذا المكان اآلخر يقع في المنطقة التي سيتم ضمها( 1
 الطرفين؟

 4.23 .2.. 7429        2أقبل بذلك( 1

 .442 9421 9324 2أرفض هذه العودة وأبقى الجئا( .

 .2. 925 24. أرفض هذه العودة وأقبل التعويض والنظر يف اخليارات األخرى( 9

        

. وفيما لو كانت هذه العودة ضمن كوتا معينة على مدى عشر سنوات( 48مناطق )فيما لو قررت العودة إلسرائيل ( 8
   متى ترغب في العودة؟

 5321 626. 5327 فورا( 1

. )  َ  1725 1724 1727 الحقا 

 .72 .42 423 ال أعرف/ ال رأي( 9

        

   ضمن الكوتا المحددة خالل الفترة التي اخترتها، هل تفضل؟( 1648مناطق )إذا لم تتمكن من العودة إلسرائيل ( 6

 5524 26.. .32. االنتظار حيث أنت حىت لوكان ذلك للسنة األخرية املسموح به( 1

 121. .952 326. العودة مؤقتا  للدولة الفلسطينية بانتظار العودة إلسرائيل( .

 127 .62 .12 أخرى(9

        

ولكنك لم تتمكن بسبب اكتمال العدد المسموح به، ولكن كان متاحا لك ( 48مناطق )لو قررت العودة إلسرائيل ( 11
فهل تقبل   تشاء بشرط أن تقبل باإلقامة خارج إسرائيل،  أن تستعيد أمالكك في إسرائيل وأن تزور إسرائيل في اي وقت

   بذلك؟

 .42. 26.. 924. نعم( 1

 24.. 5.24 329. ال( .

 326 727 529 ال أعرف/ ال رأي ( 9



        

على فرض أن بعض أفراد العائلة وافقوا على قبول تعويض عادل لممتلكات مشتركة، بحيث أصبحت الممتلكات ( 11
 ملكا لدولة إسرائيل، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ 1648التي فقدتها العائلة عام 

 .92. .2.. 21.. أصر على العودة حىت لو مل يكن لدي ممتلكات أعود إليها( 1

 1.29 529 .32 أبقى الجئا حيث أنا اآلن لو مل يسمح يل بالعودة( .

 421 421 421 أقبل بالتعويض العادل وأقبل إحدى اخليارات األخرى( 9

        

        

 القسم الثالث

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان التعويض ضمن خياراهتم) 

   المجموع سكان المخيم سكان المدن والقرى

ممتلكاتك وخسائرك في إسرائيل، ، هل تفضل تعويضا بالقيمة   فيما لو قبلت بخيار يتضمن التعويض العادل عن( 1
؟ العائلة التي 1648الحقيقية لممتلكاتك وخسائرك، أم تفضل تعويضا بمبلغ موحد يدفع لكل عائلة تم تهجيرها في عام 

 .هي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة 1648تم تهجيرها في عام 

 أفضل تعويضا بالقيمة احلقيقية ملمتلكايت( 1 1324 .2.. 1.24

 .134أفضل تعويضا مببلغ موحد لكل عائلة مت هتجريها يف عام ( . 429. .72. 927.

   ال أعرف/ ال رأي ( 9 1.29 .2. 421.

        

[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( ( 2
 أذكر المبلغ)فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيتم دفعه فعال بغض النظر عن رأيك فيما سيكون عادال أم ال؟ . بالتساوي

 الف دوالر 166أقل من ( 1 625. 7521 926.

 ألف دوالر 66.-161( . 1725 1521 .142

 ألف دوالر 61-766.( 9 1.29 1725 1.25

 ألف دوالر 766أكثر من ( 4 529 1626 .72

        

[ وهي العائلة الكبيرة وما يتبعها من أبناء أو أسر صغيرة] 1648لو تم دفع تعويض لكل عائلة تم تهجيرها عام ( 3
 فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه سيكون عادال ؟. بالتساوي

 الف دوالر 166أقل من ( 1 .972 9325 .992

 ألف دوالر 66.-161( . .912 123. 9723

 ألف دوالر 61-766.( 9 123. .132 .92.

 ألف دوالر 766أكثر من ( 4 .112 .132 526

        



 بدل التعويض النقدي، هل تقبل بذلك؟( أي أراضي أو بيوت)لو عرض عليك تعويض بالمثل ( 4

 نعم( 1 .792 123. .442

 ال( . 9529 9129 .492

 ال أعرف/ ال رأي ( 9 327 .2. 1.26

        

 لو كان البيت أو األرض الذي يتم تعويضك بها موجودة في إحدى المستوطنات التي يتم إخالؤها، هل تقبل بذلك؟( 5

 نعم( 1 9.24 4929 325.

 ال( . .772 7621 124.

 ال أعرف/ ال رأي ( 9 525 .2. .2.

        

 عند توزيع التعويضات على الالجئين من تفضل أن يقوم بذلك ؟( 9

 منظمة التحرير الفلسطينية( 1 4724 7727 9727

 األمم املتحدة أو هيئة دولية أخرى( . 521. 1527 9.29

 ممثلني عن خميمات الالجئني( 9 29. 429 624

 احلكومة اللبنانية( 4 629 .62 626

 هيئة مشرتكة من األطراف املذكورة أعاله( 4 .92. .132 27..

 (______حدد)غري ذلك ( 7 125 .2. .12

        

        

 القسم الرابع

 (أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كانت اهلجرة لبلدان أخرى ضمن خياراهتم)

   المجموع سكان المخيم سكان المدن والقرى

رتب البلدان التالية )أي البالد التالية هي األكثر تفضيال بالنسبة لك؟   في حالة قبلت بالهجرة للدول األخرى،( 1
يمكن ( ]هو للدولة األقل تفضيال( 4)هو للدولة األولى المفضلة لديك، ورقم ( 1)حسب األفضلية بحيث يكون رقم 

 -[.:إعطاء نفس الرقم ألكثر من خيار

 األفضلية األولى( 1

 أي دولة أوروبية( 1 .62. 5.29 .772

 اسرتاليا( . 1627 929. .2.

 الواليات املتحدة( 9 23.. .12. .962

 كندا( 4 527. 9.24 424.

        



 فيما لو تمكنت من الهجرة للدولة التي ترغب في الهجرة لها، أية جنسية تفضل أن تحمل؟( 2

 جنسية البلد الذي أهاجر إليه( 1 .112 .2. .1.2

 اجلنسية الفلسطينية( . 921 925 .2.

 اجلنسية الفلسطينية وجنسية البلد معا  ( 9 .2.. 426. 29..

 اجلنسية اللبنانية فقط( 4 626 626 626

 اجلنسية اللبنانية وجنسية البلد الذي أهاجر إليه( 7 921 925 .2.

 غري ذلك حدد( .      

        

        

 القسم الخامس

الدولة الفلسطينينية ضمن / أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان العيش يف الدولة الفلسطينينة أو العودة ملناطق التبادل)
 (خياراهتم

سكان المدن 

 والقرى

   المجموع سكان المخيم

 :في حالة قبولك بالبقاء في الدولة الفلسطينية، فأي المناطق تفضل اإلقامة فيها( 1

  قطاع غزة( 1 .192 1421 1123

 الضفة الغربية( . .742 7126 .7.2

   ال أعرف/ ال رأي ( 9 9.27 9423 327.

        

 أي منطقة في الضفة الغربية تفضل اإلقامة فيها؟( 2

 جنني2 1 .2. 326 21.

 طوباس2 . 629 629 624

 طولكرم2 9 24. .2. .12

 قلقيلية2 4 621 629 626

 سلفيت2 7 .62 629 121

  نابلس2 . 427 21. 525

 رام اهلل2 5 .142 .1.2 1.27

 القدس2 . .12. 725. 1.27

    ارحيا2 3 .12 29. 121

 بيت حلم  162 126 126 121

 اخلليل2 11 126 .62 124

 ال أعرف2 .1 4129 .412 4124

        



لو أعطيت الخيار بين اإلقامة في مدينة أو قرية قائمة اليوم في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في مدينة أو قرية يتم ( 3
 فأيهما تفضل؟  بناؤها خصيصا لمن كانوا الجئين

         اإلقامة يف مدينة أو قرية قائمة اآلن( 1 .2.. 25.. 29..

 اإلقامة يف مدينة أو قرية تقام خصيصا للعائدين( . 21.. 724. 1527

 ال فرق عندي( 9 9.26 .972 .412

 ال أعرف/ ال رأي ( 4 1924 .1.2 1424

        

 الدولة الفلسطينية؟  هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بإعطائك بيتا مجانا للسكن في حالة بقائك في( 4

 نعم( 1 .512 327. 5424

 ال( . 1526 1525 1.21

 ال أعرف/ ال رأي( 9 1124 .1.2 327

        

 لو كان متاحا لك السكن في بيت قائم في مستوطنة أخالها المستوطنون، هل تقبل بذلك؟( 5

 نعم( 1 7123 7626 7424

 ال( . 4426 .442 .492

 ال أعرف/ ال رأي( 9 421 724 27.

        

بالبقاء في الدولة الفلسطينية، هل تقبل   لو كان متاحا لك امتالك قطعة أرض والعمل في الزراعة في حالة قبولك( 9
 بذلك ؟

 نعم( 1 .512 5929 321.

 ال( . .12. 1523 .72.

 ال أعرف/ ال رأي( 9 .52 .2. 729

        

تقيم مع نفس الجيران الذين تقيم حاليا   عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن( 1
 أو في الحي الذي تسكنه؟  معهم في مخيمك

 مهم جدا( 1 429. 127. 21..

 مهم( . .962 9.25 626.

 وسط( 9 .72 723 729

 غري مهم( 4 1.25 126. 1724

 غري مهم على اإلطالق( 7 1329 .112 327.

 ال أعرف/ ال رأي ( . 129 126 .12

        



عند اختيارك لمكان اإلقامة في الدولة الفلسطينية، هل من المهم لك أن تسكن مع أو بالقرب من أقارب من نفس ( 8
 العائلة ؟

 مهم جدا( 1 25.. 127. .42.

 مهم( . 929. 921. 927.

 وسط( 9 929 .2. .42

 غري مهم( 4 .72 25. .42

 غري مهم على اإلطالق( 7 424 721 927

 ال أعرف/ ال رأي ( . 625 126 624

        

 هل تتوقع أن تقوم الدولة الفلسطينية بتوفير العمل لك عند عودتك؟( 6

 نعم( 1 .2.. 7326 21..

 ال( . 621. 1327 121.

 ال أعرف/ ال رأي( 9 1526 127. 1623

        

 ممكن أن يكون أكثر من اختيار)ما نوع العمل الذي ترغب في ممارسته عند عودتك للدولة الفلسطينية؟ ( 11

 عامل يف الزراعة( 1 1724 1525 1.29

 عامل يف الصناعة( . 24. 921 124

 عامل يف البناء( 9 .2. .2. .12

 الصيدلة، التعليم، الصحافة2222 الطب، اهلندسة، )املهن ( 4 129. .1.2 24..

 ميكانيكي2222 جنار، حداد، )احلرف ( 7 424 921 29.

 خدمات2222 جتارة، )عمل خاص ( . .152 1525 1.27

 غري قادر على العمل/ ال يعمل( 5 .172 1.25 1426

 أكثر من نوع عمل( . 1729 1727 1425

 ال أعرف/ ال رأي( 3 .2. 524 .42

        

 هل ستسعى للعمل في إسرائيل بعد عودتك للدولة الفلسطينية؟( 11

 نعم( 1 525 .2. 526

 ال( . 25.. 129. .42.

 ال أعرف/ ال رأي( 9 .32 1627 24.

       

 القسم السادس

 (لبنان أو األردن ضمن خيارهتم -أجاب على أسئلة هذا القسم فقط من كان البقاء يف الدولة املضيفة)



سكان المدن 

 والقرى

   المجموع سكان المخيم

ووافقت الدولة المضيفة على ذلك، أية جنسية تفضل ( لبنان)فيما لو قررت أو قبلت بالبقاء في بلد اإلقامة الحالي ( 1
 أن تحمل؟

 (لبنان)جنسية البلد الذي تقيم فيه حاليا  ( 1 1627 .2. .142

 اجلنسية الفلسطينية( . .172 .2.. 1.26

 اجلنسيتان معا  ( 9 5.27 5921 5.21

 غري ذلك( 4 127 .2. 121

        

 حمل جنسية تلك الدولة فقط؟( لبنان)وماذا لو اشترطت الدولة المضيفة ( 2

 أقبل جنسية الدولة املضيفة فقط( 1 7521 129. 7423

 أرفض البقاء يف بلد اإلقامة احلايل وأنظر يف اخليارات األخرى( . 1623 .152 525

 ال أعرف/ ال رأي ( 9 9.26 127. 9524

        

 ؟(لبنان)هل تحمل اآلن جنسية البلد المضيف ( 3

 نعم( 1 .2. .2. 423

 ال( . 26.. 423. .32.

 غري متأكد( 9 .72 27. 724

        

على إقامتك فيها بشكل دائم ولكن بدون الحصول على الجنسية اللبنانية هل ( لبنان)لو وافقت الدولة المضيفة ( 4
 ترغب عندها؟

 نعم( 1 524. .552 27..

 ال( . 926. 324 327.

 غري متأكد( 9 .32 1.23 26.

        

فيما لو حصلت على الجنسية الفلسطينية وعلى جواز سفر فلسطيني هل تعتقد أنك ربما تنتقل للعيش في الدولة ( 5
 الفلسطينية؟

 نعم( 1 .52. 4623 .62.

 ال( . 7625 9727 7.27

 غري متأكد( 9 21.. .92. 124.

 


