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  (2تائج استطالع الرأي العام رقم )ن

تقرير ميتشل ووقف إطالق النار والعودة للمفاوضات، االنتفاضة والعمليات ادلسلحة، فرص ادلصاحلة، واألوضاع 
 الفلسطينية الداخلية

 2001متوز )يوليو(  5-6

. تناول 2001)متوز(  9-5وادلسحية يف الفرتة ما بني ( الذي أجراه ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية 2ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )
وضاع االستطالع مواضيع: تقرير ميتشل ووقف إطالق النار والعودة للمفاوضات، االنتفاضة والعمليات ادلسلحة، فرص ادلصاحلة بني الشعبني، واأل

( يف الضفة الغربية، و  812عاما فما فوق، منها )  18( شخصا شلن ترتاوح أعمارىم ما بني 1318الفلسطينية الداخلية. بلغ حجم العينة ) 
 %. 3 +( يف قطاع غزة. تصل نسبة اخلطأ إىل 506)

 

  النتائج الرئيسية:

 تقرير ميتشل والعودة للمفاوضات .1

  تعارض ذلك46% تؤيد القبول بتقرير ميتشل ووقف إطالق النار ونسبة 50نسبة % 
  تعارض ذلك35اإلسرائيلية ونسبة -لسطينية% تؤيد العودة الفورية للمفاوضات الف63نسبة % 
  تعارض ذلك33، ونسبة 2001% تؤيد العودة للمفاوضات من النقطة اليت توقفت عندىا يف طااب يف يناير 58نسبة % 
  تعتقد أن عملية السالم قد انتهت 46نسبة % 
  اسرائيلي نتائج اقتصادية إجيابية-% تعتقد أن التفاق سالم فلسطيين81نسبة 

 غم من التشاؤم الواسع النطاق جتاه فرص عملية السالم الذي يؤدي الرتفاع كبري يف نسبة التأييد للمواجهات ادلسلحة، كما سنرى يف القسمابلر 
% 50 أن التايل، فإن أغلبية الشارع الفلسطيين ال زالت تؤيد اجلهود ادلبذولة لوقف إطالق النار والعودة للمفاوضات. تظهر نتائج االستطالع مثال
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% تؤيد عودة للمفاوضات 58% تؤيد عودة فورية للمفاوضات، وأن 63تؤيد قرار السلطة الفلسطينية قبول تقرير ميتشل ووقف إطالق النار، وأن 
ادي % تعتقد أن اتفاقا بني الطرفني يتم التوصل إليو سيكون لو مردود اقتص81، وأن نسبة 2001من النقطة اليت توقفت عندىا يف طااب يف يناير 
% تعتقد أن عملية السالم قد انتهت وأنو ال توجد فرصة للتوصل التفاق يف السنوات القادمة. من 46إجيايب. مع ذلك، فإن نسبة عالية تصل إىل 

ادلعتقدين ، بعد انتهاء قمة كامب دافيد، قد أظهر أن نسبة 2000اجلدير ابلذكر أن نتائج االستطالع السابق الذي أجراه ادلركز يف متوز )يوليو( 
 %. 23أبن عملية السالم قد انتهت مل تتجاوز آنذاك 

%(، ويف القرى والبلدات 43%( مقابل قطاع غزة )54يربز التأييد لقبول تقرير ميتشل ووقف إطالق النار بشكل خاص يف الضفة الغربية )
%( مقابل محلة شهادة 60األميني ) %( وبني46%(، مقابل الرجال )53%(، وبني النساء )39%( مقابل سليمات الالجئني )55)

 %(.38%( مقابل مؤيدي محاس )65%( ، وبني مؤيدي فتح )41%( مقابل الطالب )61%(، وبني ادلزارعني )46البكالوريوس )

 االنتفاضة وادلواجهات ادلسلحة .2
  تؤيد عودة للمواجهات ادلسلحة 60يف ظل فشل لوقف إطالق النار، نسبة % 
  ادلسلحة ضد اجليش اإلسرائيلي يف الضفة والقطاع% تؤيد العمليات 92نسبة 
  39% تؤيد العمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل اسرائيلي فيما تعارضها نسبة 58نسبة% 
  تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة سامهت يف حتقيق حقوق فلسطينية فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها ونسبة مشاهبة 70نسبة %

 جهات ادلسلحة ستحقق نفس الغرض تعتقد أن عودة للموا
  تتوقع استمرار ادلواجهات ادلسلحة بشكل كلي أو جزئي75نسبة % 
  تعتقد أن أتثري االنتفاضة وادلواجهات على الوضع االقتصادي كان سلبيا93نسبة % 
  تعتقد أن أتييد الدول العربية لالنتفاضة مل يكن كافيا91نسبة % 
  تعتقد أهنا 30الفلسطينية تقدم وصفا صحيحا لواقع االنتفاضة، لكن نسبة % تعتقد أن وسائل اإلعالم 26نسبة %

% أن وسائل اإلعالم الفلسطينية موجهة من 33موجهة من قبل السلطة أو تدعو للمواجهات ادلسلحة، فيما تعتقد نسبة 
 قبل مؤيدي عملية السالم أو تدعو للهدوء وإيقاف ادلواجهات

%( ستؤيد العودة للمواجهات ادلسلحة يف حالة اإلعالن عن 60التأييد ادلبدئي لوقف إطالق النار، فإن األغلبية )تظهر نتائج االستطالع أنو رغم 
%، وأخرى ضد مدنيني 92فشل ذلك الوقف. مع ذلك فإن الشارع مييز بني ىجمات ضد اجليش اإلسرائيلي يف الضفة والقطاع، اليت تؤيدىا 

%. إن ىذا التأييد الواسع للعمل ادلسلح يعود كما يبدو ألسباب ثالثة: 39% فيما تعارضها 58ىا أغلبية من إسرائيليني داخل إسرائيل، اليت تؤيد
العتقاد أبن اإلميان أبن األولوية الفلسطينية األوىل ىي "إهناء االحتالل" كما سنرى الحقا، واالعتقاد بفشل ادلفاوضات يف التوصل التفاق سالم، وا

 سامهت وستساىم، يف حالة العودة إليها، يف حتقيق األىداف الوطنية الفلسطينية. ادلواجهات ادلسلحة قد 

% 71% تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد حققت أىدافا وطنية فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها فيما اعتقدت نسبة من 70أظهرت النتائج أن 
% من الشارع الفلسطيين تتوقع استمرارا 75العامة يف ىذا االستطالع، فإن  أبهنا ستحقق نفس الغرض يف ادلستقبل. وتوافقا مع الصورة التشاؤمية

 بشكل أو آخر للمواجهات ادلسلحة. 



% ترى أهنا قد أضرت بوضعها 80% تعتقد أن االنتفاضة قد أضرت ابالقتصاد الفلسطيين وأن نسبة من 93يف الوقت ذاتو يظهر االستطالع أن 
% تعتقد أن الدعم العريب لالنتفاضة مل يكن كافيا. لكن ىذه النتيجة ال تدفع الشارع الفلسطيين 91من االقتصادي الشخصي. كما أن أغلبية 

 حي  للتقليل من أتييده لالنتفاضة أو ادلواجهات ادلسلحة، ويعود السبب يف ذلك مرة أخرى لرتتيب األولوايت الفلسطينية لدى الشارع الفلسطيين
 يف ادلرتبة الثالثة بعد " اهناء االحتالل"و "زلاربة الفساد وإقامة حكم القانون". أييت ىدف حتسني األوضاع ادلعيشية

إىل ثالث كذلك تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيين ال يعتقد أبن وسائل اإلعالم الفلسطينية تلعب دورا حتريضيا ابجتاه العنف. فقد انقسم الشارع 
تلعب دورا موجها وزلفزا للمواجهات ادلسلحة، فيما اعتقد الثل  أبهنا تلعب دورا مغايرا وأهنا  % أن وسائل اإلعالم30رلموعات متقاربة: أعتقد 

 موجهة حنو إيقاف ادلواجهات واالنتفاضة، فيما اعتقد الربع أبهنا تقدم وصفا صحيحا ودقيقا للواقع.

%(، بني سكان القرى 56%( مقابل الضفة الغربية )67) تظهر النتائج أن التأييد للعودة للمواجهات ادلسلحة يزداد بشكل خاص يف قطاع غزة
%( مقابل مؤيدي 73%(، وبني مؤيدي محاس )56%( مقابل النساء )65%(، بني الرجال )69%( مقابل سكان ادلخيمات )56والبلدات )
 %( . 49%(، وغري ادلنتمني )63فتح )

اجهات ادلسلحة. فمثال يربز التأييد بشكل خاص بني أولئك الذين يقرأون القرآن  كما يظهر االستطالع أن األكثر تدينا مييلون لتأييد العودة للمو 
%( مقابل الذين ال يلتزمون ابلتعاليم الدينية 66%(، وبني ادللتزمني مبعظم التعاليم الدينية )52%( مقابل الذين ال يقرأونو ابدلرة )66كل يوم )

(40.)% 

 فرص ادلصاحلة والسالم الدائم .3

  عملية ادلصاحلة بني الشعبني بعد التوصل التفاق سالم  % تؤيد73نسبة 
  تؤيد حدوداً مفتوحة بني دوليت فلسطني وإسرائيل84نسبة % 
  تؤيد بناء مؤسسات اقتصادية والقيام مبشارع اقتصادية مشًتكة بني فلسطني وإسرائيل60نسبة % 
  ل% تؤيد بناء مؤسسات سياسية مشًتكة بني دوليت فلسطني وإسرائي25نسبة 
  تؤيد سن قوانني يف دولة فلسطني متنع التحريض ضد إسرائيل 31نسبة % 
  تؤيد وضع برامج تعليمية للمدارس يف دولة فلسطني تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينيني 7نسبة % 
  لقبول دعوة زميل  % مستعدة28% مستعدة لدعوة زميل إسرائيلي لزايرهتم يف بيوهتم يف دولة فلسطني و 27نسبة

 إسرائيلي
  تعتقد أهنا غري ممكنة38% تعتقد أن ادلصاحلة بني الشعبني ممكنة ونسبة 49نسبة % 
  منهم تعتقد أهنا ممكنة35% تعتقد أن أغلبية اإلسرائيليني تعتقد أبن ادلصاحلة غري ممكنة وأن 50نسبة % 
  تعتقد أبن أغلبية اإلسرائيليني يعتقدون أبن السالم 24% تعتقد أبن السالم الدائم ممكن بني الشعبني ونسبة 26نسبة %

 الدائم ممكن
  تتوقع صراعا وعنفا بني الفلسطينيني واإلسرائيليني بعد مخس إىل عشر سنوات من األن 59نسبة % 



فرص ادلصاحلة قد جاءت رغم التشاؤم واإلحباط الواسع من فشل عملية السالم ورغم استمرار ادلواجهات ادلسلحة فإن نتائج االستطالع حول 
بعد قمة   2000مفاجأة للتوقعات. ىذه ىي ادلرة الثانية اليت يتم فيها السؤال عن ادلصاحلة، وكانت ادلرة األوىل قد متت قبل سنة يف متوز )يوليو( 

سألة. فقد أظهر االستطالع أن كامب دافيد. ادلفاجأة كانت يف حقيقة عدم حصول تغيريات دراماتيكية على مواقف الشارع الفلسطيين من ىذه ادل
% 84% قبل سنة( ستؤيد عملية ادلصاحلة بني الشعبني بعد التوصل التفاق سالم بني الطرفني، وأن نسبة 75% )مقارنة بـ 73أغلبية كبرية من 

 فلسطني وإسرائيل، وإن % تؤيد بناء مؤسسات اقتصادية مشرتكة والقيام مبشاريع اقتصادية مشرتكة بني دوليت60تؤيد حدودا مفتوحة، ونسبة 
% قبل سنة( مستعدة 41% )مقارنة بـ 27% قبل سنة( تؤيد سن قوانني يف دولة فلسطني متنع التحريض ضد إسرائيل، وأن 38% )مقارنة بـ 31

% ) مقارنة بـ 26سبة % قبل سنة( تعتقد أن ادلصاحلة بني الشعبني شلكنة، وأن ن48% )مقارنة بـ 49لدعوة زميل إسرائيلي لزايرة يف بيتها، وأن 
 % قبل سنة( تعتقد أبن السالم الدائم شلكن بني الشعبني.35

ن. رغم كل ذلك، فإن النظرة التشاؤمية تربز بشكل واضح عند مقارنة التوقعات حول طبيعة العالقة بني الطرفني بعد مخس إىل عشر سنوات من اآل
 % قبل سنة.31تلك النسبة عن % تتوقع صراعا عنيفا فيما مل تزد 59تظهر النتائج أن 

%(، وبني األكربسنا 65%( مقارنة بسكان ادلخيمات )77تزداد نسبة التأييد للمصاحلة بني الشعبني بعد التوصل التفاق سالم بني سكان ادلدن )
%( مقارنة 82ني )%(، وبني ادلزارع67%( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس )85%(، وبني األميني )64%( مقارنة ابألصغر سنا )86)

%( وغري 65%( مقارنة مبؤيدي محاس )85%(، وبني مؤدي فتح)65%( مقارنة ابألكثر دخال )73%(، وبني األقل دخال )52ابلطالب )
 %( 70ادلنتمني )

 األولوايت، الفساد، الدميقراطية، شعبية عرفات، والتعاطف السياسي .4

  لوايهتم، يتبعو حماربة الفساد وإقامة حكم القانون، مث توفري العمل الفلسطينيون يضعون ىدف "إهناء االحتالل" على رأس أو
 وحتسني ظروف ادلعيشة، مث احلفاظ على القيم والعادات الدينية والتقليدية

  من ادلعتقدين بوجود الفساد تعتقد 57% تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية ونسبة 83نسبة %
 على حالوأبنو سيزيد أو سيبقى 

  تعتقد أن أوضاع الدميقراطية ستكون أفضل 39% لكن 21التقييم اإلجيايب ألوضاع الدميقراطية يف فلسطني ال يتجاوز %
 يف ظل دولة فلسطينية

  تعتقد أبن الناس ال يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف51نسبة % 
  قبل سنة46% مقارنة بـ 33شعبية عرفات تبلغ % 
 اليوم 27% قبل سنة إىل 17% قبل سنة، وشعبية القوى اإلسالمية ترتفع من 37% مقارنة بـ 29تح تبلغ شعبية ف % 
 46تفضل حكومة إسالمية مثل إيران بعد قيام دولة فلسطينية % 

فساد وإقامة حكم القانون، % من الشارع الفلسطيين، يتبعو ىدف زلاربة ال50"إهناء االحتالل" ىو اذلدف الفلسطيين ذو األولوية األوىل يف نظر 
من جهة مث توفري العمل وحتسني ظروف ادلعيشة، مث احلفاظ على القيم والعادات الدينية. ولعل ىذا ىو ما يدفع ابجتاه أتييد ادلواجهات ادلسلحة 

امال ضارا ابلوضع االقتصادي كما ويقلل من أتثري العوامل االقتصادية من جهة أخرى. جيدر التأكيد أبن الشارع الفلسطيين يرى يف االنتفاضة ع
 يرى للسالم نتائج اقتصادية إجيابية، سواءا كان ذلك على ادلستوى الوطين أو الشخصي.



تح. فقد تظهر النتائج أن تقييم الشارع لألوضاع الفلسطينية الداخلية مييل حنو التشاؤم وأنو رمبا لذلك ىبطت شعبية الرئيس ايسر عرفات وحركة ف
% قبل سنة( تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية وأن نسبة من 76% )مقارنة بـ 83أن نسبة من  وجد االستطالع

ة يف % من ادلعتقدين بوجود الفساد تعتقد أن ىذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حالو يف ادلستقبل. أما ابلنسبة للتقييم اإلجيايب للدميقراطي57
% 63%(، فيما ىبطت نسبة الذين يعتقدون أبن الناس ال يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف من 21الو منذ سنة )فلسطني فقد بقي على ح

 % يف ىذا االستطالع. ورمبا كانت االنتفاضة وما يتبعها من ضعف يف قدرة السلطة الفلسطينية ىي ادلسؤولة عن ىذا التغيري. 51قبل سنة إىل 

%. أما شعبية اإلسالميني عموما فقد ازدادت 29% إىل 37% وشعبية فتح من 33% إىل 46سنة من  ىبطت شعبية الرئيس عرفات خالل
 %.27% إىل 17خالل سنة بشكل ملحوظ من 

  



 (2نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيين رقم )
2002تموز  5-9  

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

ميتشل ووقف إطالق النار. ىل تؤيد أم تعارض ىذه اخلطوة الفلسطينية؟(  قبل اجلانب الفلسطيين بتقرير 1  
( أؤيدىا بشدة 1  7.7 7.6 7.7 

( أؤيدىا2  41.9 45.9 35.4 

( أعارضها3  30.3 29.9 30.8 

( أعارضها بشدة4  16.0 12.3 21.9 

( ال رأي / ال أعرف5  4.2 4.2 4.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

مبا أن اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي قد قبال تقرير ميتشل ووقف إطالق النار، ماذا تتوقع أن حيصل اآلن بعد ىذا القبول من ( 2
 الطرفني ؟

( سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ادلواجهات ادلسلحة1  16.7 17.0 16.2 

ستستمر ( سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ادلواجهات ادلسلحة2  35.2 34.3 36.8 

( لن تتوقف ادلواجهات ادلسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات3  39.9 38.7 41.9 

( ال رأي / ال أعرف4  8.1 10.0 5.1 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

تؤيد أم تعارض العودة  الفورية  للمفاوضات ( مبا أن اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي قد قبال تقرير ميتشل ووقف إطالق النار،  ىل 3
اإلسرائيلية ؟  -الفلسطينية    
( أؤيدىا بشدة 1  11.0 9.9 12.8 

( أؤيدىا2  51.7 54.6 47.0 

( أعارضها3  23.0 23.6 21.9 

( أعارضها بشدة4  12.1 9.4 16.4 

( ال رأي / ال أعرف5  2.3 2.6 1.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

4)  لو فشل وقف إطالق النار ومل يتم العودة  للمفاوضات قريبا، ىل ستؤيد يف ىذه احلالة العودة للمواجهات ادلسلحة؟ 
( سأؤيد العودة للمواجهات ادلسلحة1  60.0 55.6 67.3 
( سأؤيد العودة للمواجهات الشعبية غري ادلسلحة فقط2  18.6 19.6 16.8 

 13.6 19.5 17.3   مواجهات مسلحة أو غري مسلحة( لن أؤيد العودة ألية 3
( ال رأي / ال أعرف 4  4.1 5.3 2.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 



( ىل تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها ؟5  
ابلتأكيد نعم ( 1  25.1 19.6 34.0 

( نعم  2  44.5 47.5 39.7 

( ال3  22.2 24.0 19.4 

(  ابلتأكيد ال4  4.5 3.9 5.3 

( ال رأي / ال أعرف5  3.6 4.9 1.6 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

حتقيقها ؟( ىل تعتقد  أن العودة  للمواجهات ادلسلحة اآلن ستؤدي لتحقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف 6  
( ابلتأكيد نعم  1  23.2 16.4 34.3 

( نعم  2  48.0 52.3 41.0 

( ال3  20.3 21.3 18.8 

(  ابلتأكيد ال4  2.9 2.7 3.2 

( ال رأي / ال أعرف5  5.5 7.3 2.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

للشعب الفلسطيين. ىل تعتقد أن ىذا التأييد:( منذ بداية االنتفاضة الراىنة عربت الدول العربية عن أتييدىا 7  
( كاف جدا 1  1.1 0.7 1.6 
( كاف2  7.4 7.8 6.9 

( غري كاف3  42.0 44.3 38.1 

 53.2 45.8 48.6   رة( غري كاف ابدل4

( ال رأي / ال أعرف5  0.9 1.4 0.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

يف نظرك فيما يتعلق بفرص التوصل لسالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ؟( ماذا سيحصل يف ادلستقبل البعيد 8  
( على ادلدى البعيد سيتم التوصل التفاق مشابو للموقف الفلسطيين يف كامب دافيد 1

 وطااب. 
4.5 4.4 4.5 

( سيتم التوصل حلل وسط بني ادلوقفني الفلسطيين واإلسرائيلي الذين عرضا يف كامب 2
 دافيد وطااب.  

14.0 14.9 12.5 

 16.2 16.0 16.1 ( سيتم التوصل التفاق أقرب للموقف اإلسرائيلي الذي عرض يف كامب دافيد وطااب. 3

( سيتم التوصل التفاق أفضل للموقف الفلسطيين الذي عرض يف كامب دافيد وطااب. 4  7.6 7.0 8.5 
( ىذه هناية عملية السالم، ولن يتم التوصل التفاقات يف السنوات القادمة. 5  
 

45.6 43.2 49.6 

( ال رأي/ ال أعرف 6  
 

12.2 14.4 8.7 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 
عشر سنوات من اآلن ؟ ىلكيف ستكون العالقة يف نظرك بني اإلسرائيليني والفلسطينيني بعد مخس إ( 9  



( أكثر سالما وتعاوان1  11.1 12.1 9.5 
( أقل سالما وتعاوان2  22.4 23.5 20.6 
( صراع وعنف  3  58.5 54.4 65.0 
( أخرى، حدد )_______(4  8.0 10.0 5.0 

%الضفة الغربية  اجملموع %   قطاع غزة % 

( كيف تقيم  أتثري االنتفاضة وادلواجهات على الوضع االقتصادي احلايل للضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك ابلنسبة لك ولعائلتك  ؟10  
( الوضع االقتصادي للضفة والقطاع10-1  
( إجيايب جدا1  0.2 0.1 0.4 
( إجيايب2  2.0 1.6 2.6 
( ال إجيايب وال سليب3  5.2 4.8 5.9 
( سليب4  34.2 33.7 35.0 
( سليب جدا5  58.3 59.6 56.1 
( ال رأي/ الأعرف6  0.1 0.1 0.0 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( الوضع االقتصادي لك ولعائلتك10-2  
( إجيايب جدا1  0.2 0.4 0.0 
( إجيايب2  2.4 1.7 3.4 
( ال إجيايب وال سليب3  17.1 14.9 20.8 
( سليب4  34.2 36.7 30.2 
( سليب جدا5  46.0 46.2 45.7 
( ال رأي/ الأعرف6  0.1 0.1 0.0 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

إسرائيلي، ماذا سيكون أتثريه االقتصادي يف نظرك على الشعب الفلسطيين وعليك   -( فيما لو مت التوصل التفاق سالم فلسطيين 11
 وعلى عائلتك  ؟

أتثريه على الوضع االقتصادي للضفة والقطاع( 11-1  
( مفيد جدا1  23.3 24.4 21.5 
( مفيد بعض الشيء2  58.0 58.5 57.1 
( بدون أتثري3  6.8 5.7 8.7 
( سيئا بعض الشيء4  5.6 5.3 6.1 
( سيئا جدا5  4.3 3.7 5.3 
( ال رأي/ الأعرف6  2.0 2.5 1.2 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( أتثريه على الوضع االقتصادي لك ولعائلتك11-2  
( مفيد جدا1  21.6 22.4 20.4 
( مفيد بعض الشيء2  52.0 54.6 48.0 
( بدون أتثري3  16.3 14.2 19.8 



( سيئا بعض الشيء4  4.6 3.7 5.9 
( سيئا جدا5  3.6 2.8 4.7 
( ال رأي/ الأعرف6  1.9 2.3 1.2 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

. عندما يعود الطرفان 2000( يقول ادلفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون أهنم حققوا تقدما يف مفاوضاهتم يف طااب يف يناير 12
 للمفاوضات، ىل تؤيد أم تعارض استمرار ادلفاوضات من النقطة اليت توقفت عندىا يف طااب  ؟

( أؤيد بشدة 1  11.1 9.9 13.0 

( أؤيد2  46.4 47.3 44.9 

( أعارض3  20.9 21.2 20.4 

( أعارض بشدة4  12.5 10.0 16.4 

( ال رأي / ال أعرف5  9.2 11.6 5.3 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل ستؤيد أم ستعارض 13
 عملية ادلصاحلة بني الشعبني؟

( سأؤيدىا بشدة 1  12.2 9.7 16.2 

( سأؤيدىا2  60.8 62.7 57.9 

( سأعارضها3  16.6 19.1 12.6 

( سأعارضها بشدة4  8.7 6.8 11.9 

( ال رأي / ال أعرف5  1.6 1.7 1.4 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، مىت ميكن يف اعتقادك ( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف 14
 لعملية ادلصاحلة بني الشعبني أن تتم؟

( لن يكون شلكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني1  38.4 36.3 41.7 

( ميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد عدة أجيال2  14.6 14.3 15.0 

مع اجليل القادم( ميكن حصول ادلصاحلة 3  9.2 9.6 8.5 

( ميكن حصول ادلصاحلة خالل عشر سنوات4  6.7 6.9 6.3 

( ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات القليلة ادلقبلة5  18.0 17.8 18.4 

( ال رأي / ال أعرف6  13.1 15.1 10.1 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

مىت يعتقدون يف نظرك أبن ادلصاحلة بني الشعبني ممكنة ؟  ىل يعتقدون مثال أنو:( وماذا عن أغلبية اإلسرائيليني، 15  
( لن يكون شلكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني1  50.1 46.3 56.1 



( ميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد عدة أجيال2  10.0 10.8 8.7 

( ميكن حصول ادلصاحلة مع اجليل القادم3  7.0 7.4 6.3 

ادلصاحلة خالل عشر سنوات ( ميكن حصول4  4.3 4.8 3.6 

( ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات القليلة ادلقبلة5  13.6 14.0 12.8 

( ال رأي / ال أعرف6  15.0 16.6 12.5 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

واعًتاف إسرائيل هبا، ميكن للخطوات التالية ( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني 16
 ادلسامهة يف تعزيز العالقات  بني إسرائيل ودولة فلسطني. قل لنا إن كنت تؤيد أم تعارض كل منها:؟

( حدود مفتوحة وحرية حركة بني الدولتني لألفراد والبضائع16-1  
( أؤيد بشدة 1  24.4 18.9 33.2 

( أؤيد2  60.0 64.9 52.2 

أعارض( 3  11.5 12.6 9.7 

( أعارض بشدة4  2.7 2.0 3.8 

( ال رأي / ال أعرف5  1.5 1.7 1.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( بناء مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية مشًتكة16-2  
( أؤيد بشدة 1  13.8 9.5 20.8 

( أؤيد2  46.6 48.8 43.1 

( أعارض3  29.9 32.3 26.1 

( أعارض بشدة4  7.1 6.2 8.5 

( ال رأي / ال أعرف5  2.6 3.2 1.6 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( بناء مؤسسات سياسية )كربدلان( مشًتكة هتدف لقيام احتاد كونفدرايل بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل الحقا16-3  
( أؤيد بشدة 1  3.3 2.2 4.9 

( أؤيد2  21.2 23.1 18.2 

( أعارض3  43.7 47.1 38.1 

( أعارض بشدة4  25.9 20.5 34.6 

( ال رأي / ال أعرف5  6.0 7.2 4.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( عمل قوانني فلسطينية متنع التحريض ضد إسرائيل16-4  
( أؤيد بشدة 1  3.2 2.5 4.3 



( أؤيد2  28.1 28.3 27.7 

( أعارض3  41.0 46.1 32.8 

( أعارض بشدة4  22.4 16.4 32.0 

( ال رأي / ال أعرف5  5.3 6.7 3.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( وضع برامج تعليمية دلدارس الدولة الفلسطينية تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينيني16-5  
( أؤيد بشدة 1  0.7 0.6 0.8 

( أؤيد2  6.5 6.7 6.3 

أعارض( 3  39.6 44.8 31.2 

( أعارض بشدة4  50.7 44.6 60.5 

( ال رأي / ال أعرف5  2.5 3.3 1.2 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا،  ىل أنت مثال على 17
األجواء من السالم  لدعوة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة عرفتو يف السابق لزايرتك يف بيتك؟استعداد يف ظل تلك   

( ابلتأكيد نعم1  4.6 4.2 5.3 

( نعم2  22.5 24.4 19.4 

( ال3  31.8 36.3 24.7 

( ابلتأكيد ال4  39.0 32.7 49.2 

( ال رأي / ال أعرف5  2.1 2.5 1.4 

%قطاع غزة  الضفة الغربية % اجملموع %   

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل أنت على استعداد يف 18
 ظل تلك األجواء من السالم لزايرة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة  عرفتو/ىا يف السابق يف بيتو/بيتها يف إسرائيل؟

( نعم ابلتأكيد1  5.2 4.4 6.5 

نعم( 2  22.5 23.1 21.5 

( ال3  31.6 37.0 22.9 

( ال ابلتأكيد4  39.2 33.4 48.4 

( ال رأي / ال أعرف5  1.5 2.1 0.6 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( يف نظرك،  ىل ميكن قيام سالم دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني؟19  
( شلكن ابلتأكيد 1   2.1 1.2 3.4 
( شلكن2  24.3 26.0 21.6 



( غري شلكن3  31.8 36.0 25.1 

( غري شلكن ابلتأكيد4  38.4 32.3 48.1 

( ال رأي / ال أعرف5  3.4 4.4 1.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

واإلسرائيليني؟( وماذا ابلنسبة ألغلبية اإلسرائيليني، ىل ىم يف نظرك يعتقدون إبمكانية قيام سالم دائم بني الفلسطينيني 20  
( نعم ابلتأكيد1  3.2 2.7 4.0 

( نعم2  20.7 21.0 20.4 

( ال3  30.8 34.9 24.1 

( ال ابلتأكيد4  37.1 32.3 44.7 

( ال رأي / ال أعرف5  8.3 9.1 6.9 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( كيف تقيم أحوال الدميقراطية يف إسرائيل؟21  
( جيدة جدا  1  21.5 19.2 25.1 

( جيدة2  27.6 27.6 27.5 

( وسط3  16.4 17.1 15.2 
 17.0 18.6 18.0 ( سيئة4
( سيئة جدا5  9.5 8.8 10.7 

( ال رأي/ ال أعرف6  7.1 8.6 4.5 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد أىداف إسرائيلية فإنك ؟22  
( تؤيدىا بشدة 1  48.2 40.4 60.7 

( تؤيدىا2  37.7 43.5 28.5 

( تعارضها3  9.4 10.8 7.1 

( تعارضها بشدة4  1.9 1.4 2.8 

( ال رأي / ال أعرف5  2.8 4.0 1.0 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد جنود إسرائيليني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟23  
( تؤيدىا بشدة 1  56.0 49.3 66.6 

( تؤيدىا2  35.7 40.2 28.7 

( تعارضها3  5.3 6.9 2.8 

( تعارضها بشدة4  1.3 1.1 1.6 



( ال رأي / ال أعرف5  1.7 2.5 0.4 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  فإنك ؟24  
( تؤيدىا بشدة 1  30.3 23.5 41.3 

( تؤيدىا2  27.8 31.0 22.5 

( تعارضها3  33.1 36.2 28.1 

( تعارضها بشدة4  5.9 5.4 6.5 

( ال رأي / ال أعرف5  3.0 3.8 1.6 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

رتب األىداف التالية حسب أولوايهتا حبيث حيصل ( يف ظل الظروف الراىنة، ما ىو اذلدف الفلسطيين األكثر أمهية يف نظرك؟ 25
( ؟4( واذلدف ذي األولوية األدىن على رقم )1اذلدف ذي األولوية األعلى على رقم )  

 ( توفري العمل وحتسني ظروف ادلعيشة25-1
( األول1  11.8 11.6 12.1 

( الثاين2  22.7 22.9 22.5 

( الثال 3  29.5 29.9 28.9 

( الرابع4  34.5 34.0 35.4 

( ال رأي / ال أعرف5  1.1 1.4 0.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( حماربة الفساد وإقامة حكم القانون25-2  
( األول1  16.8 13.7 21.7 

( الثاين2  35.3 34.7 36.2 

( الثال 3  30.2 32.1 27.1 

( الرابع4  16.4 17.8 14.2 

( ال رأي / ال أعرف5  1.2 1.5 0.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( إهناء االحتالل25-3  
( األول1  50.0 52.2 46.4 

( الثاين2  21.2 21.1 21.3 

( الثال 3  14.9 14.1 16.2 

( الرابع4  12.5 10.9 15.2 

( ال رأي / ال أعرف5  1.1 1.5 0.6 



 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

علىالقيم والعادات الدينية والتقليدية للمجتمع( احلفاظ 25-4  
( األول1  20.2 20.5 19.6 

( الثاين2  19.2 19.8 18.4 

( الثال 3  23.9 22.2 26.5 

( الرابع4  35.3 35.7 34.6 

( ال رأي / ال أعرف5  1.2 1.5 0.8 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

اإلسالمية دور كبري يف وضع سياسة الدولة الفلسطينية القادمة(  جيب أن يكون لألحكام والتعاليم 26  
( أؤيدىا بشدة 1  58.4 51.0 70.2 

( أؤيدىا2  37.6 43.7 27.9 

( أعارضها3  2.5 3.3 1.2 

( أعارضها بشدة4  0.6 0.7 0.4 

( ال رأي / ال أعرف5  0.9 1.2 0.4 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

أي درجة تعطي للدين أمهية يف حياتك؟ ىل( إ27  
( مهم جدا  1  83.0 77.8 91.5 

( مهم  2  15.9 20.8 8.1 

( غري مهم3  0.6 0.9 0.2 

( غري مهم ابدلرة4  0.4 0.5 0.2 

( ال رأي / ال أعرف5  0.1 0.1 0.0 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

مرة تقرأ القرآن ؟( ]ال يسأل ىذا السؤال للمسيحيني[  كم 28  
( كل يوم  1  32.1 31.8 32.6 

( أحياان  2  39.9 39.4 40.7 

( كل أسبوع  3  16.6 15.6 18.2 

( ال أقرأه ابدلرة4  11.3 13.2 8.5 

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

أي درجة تلتزم ابلتعاليم الدينية؟ ىل( بشكل عام، إ29  
( ألتزم هبا كلها   1   40.7 39.0 43.4 

( ألتزم مبعظمها2  37.0 35.9 38.6 



( ألتزم ببعضها   3  21.0 23.2 17.6 

( ال ألتزم أبي منها  4  1.1 1.6 0.4 

( ال رأي / ال أعرف5  0.2 0.2 0.0 

 

لو جرت انتخاابت مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أمساؤىم، فمن ستختار؟( 30  
حيدر عبد الشايف (1  7.3 6.4 8.7 

(  ايسر عرفات 2   32.5 31.3 34.4 

(  أمحد ايسني3  12.9 11.6 14.8 

(( غري ذلك )حدد_____4  1.7 2.1 1.0 

( ال أحد شلن سبق وسأقرر يف حينو5  30.4 31.8 28.3 

( لن أشارك يف االنتخاابت6  12.6 13.6 11.1 

( ال رأي / ال أعرف7  2.7 3.2 1.8 

أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟( 31  
حزب الشعب( 1   0.9 0.9 1.0 

( اجلبهة الشعبية2  2.5 2.1 3.2 

( فتح3   28.5 29.7 26.5 

( محاس4  16.7 15.2 19.0 

 0.8 0.9 0.8 اجلبهة الدميقراطية (5

 5.5 7.8 6.9 اجلهاد اإلسالمي (6

 0.8 0.2 0.5 فدا (7

 3.4 3.2 3.3 مستقل إسالمي (8

 3.8 5.3 4.7  مستقل وطين (9

 32.2 26.1 28.5            ال أحد شلا سبق ( 10

 4.0 8.4 6.7 )_____________( غري ذلك حدد (11

    

فمن ستختار ؟  لو جرت انتخاابت مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية،( 32  
( صائب عريقات1  7.3 8.5 5.4 

( حنان عشراوي2  1.4 1.5 1.4 

( حيدر عبد الشايف3  8.0 5.7 11.7 

( أمحد ايسني4  3.6 2.6 5.2 

( فاروق القدومي5  1.4 1.7 1.0 



( مروان الربغوثي6  2.3 2.7 1.6 

( أمحد قريع7  1.4 1.7 1.0 

( زلمود عباس8  2.4 2.2 2.8 

( ال أحد شلا سبق، ساقرر يف حينو9  4.7 6.7 1.6 

( لن أشارك يف االنتخاابت10  0.8 1.2 0.0 

11)  11.7 12.5 12.2 )_____________( غري ذلك حدد 

( ال رأي / ال أعرف12  54.3 52.8 56.7 
 

لسلطة الفلسطينية؟اىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة ( 33  
( نعم1  83.4 80.5 88.1 

( ال2  7.8 8.4 6.9 

رأي/ ال أعرف ( ال3  8.7 11.1 4.9 

ىل سيزيد الفساد أم سينقص يف مؤسسات وأجهزة السلطةمع مرور األايم، ( 34  الفلسطينية؟ 
 50.0 48.5 49.1     ( سيزيد1
( سيبقى كما ىو2  8.3 8.4 8.1 
( سينقص3  33.6 34.9 31.8 
( ال رأي / ال أعرف4  8.9 8.1 10.1 

فانك تراىا :لو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، ( 35  
( جيدة جدا  1  3.1 3.8 2.0 
( جيدة2  17.5 20.1 13.2 
( وسط3  29.9 30.7 28.7 
( سيئة4  25.2 23.2 28.5 
( سيئة جدا5  19.4 15.2 26.1 
( ال رأي/ ال أعرف6  4.9 6.9 1.6 

( وكيف ستكون أحوال الدميقراطية يف ظل الدولة الفلسطينية خالل السنوات العشر القادمة؟36  
( جيدة جدا  1  7.1 8.7 4.7 
( جيدة2  31.6 31.1 32.2 
( وسط3  20.9 21.5 20.0 
( سيئة4  12.4 12.7 11.9 
( سيئة جدا5  7.9 6.6 10.1 
( ال رأي/ ال أعرف6  20.1 19.4 21.1 

برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف؟( 37  



( نعم 1  45.4 44.4 46.8 
( ال2  50.7 50.6 50.8 
( ال رأي/ ال أعرف3  4.0 5.0 2.4 
؟( أي من أنواع احلكومات التالية تفضل لدولة فلسطني بعد قيامها38  
( حكومة وطنية مثل دول عربية أخرى يف مصر أو سوراي أو األردن   1  22.5 21.4 24.2 
ادلتحدة ودول أورواب أو إسرائيل( حكومة دميقراطية مثل الوالايت 2  21.2 22.0 19.8 
( حكومة إسالمية مثل إيران3  45.6 43.9 48.3 
( أخرى )حدد______________(4  10.7 12.6 7.7 

 
( يف وصفها  للمواجهات مع اإلسرائيليني، فإن :39  
( وسائل اإلعالم الفلسطينية موجهة من قبل السلطة الفلسطينية وىي تدعو 1

 الستمرار ادلواجهات ادلسلحة واجلماىريية
19.8 22.8 15.1 

( وسائل اإلعالم الفلسطينية تدعو أحياان للمواجهات ادلسلحة واجلماىريية2  10.6 10.3 10.9 
( تقدم وسائل اإلعالم الفلسطينية وصفا صحيحا ودقيقا للواقع3  26.0 27.4 23.8 
للهدوء وإيقاف ادلواجهات ادلسلحة ( وسائل اإلعالم الفلسطينية تدعو أحياان 4

 واجلماىريية
15.5 15.2 15.9 

( وسائل اإلعالم الفلسطينية موجهة من قبل مؤيدي عملية السالم مع إسرائيل 5
 وىي تدعو للهدوء وإيقاف ادلسلحة واجلماىريية

17.2 12.8 24.2 

( ال رأي/ ال أعرف 6  10.9 11.5 10.1 
؟يلي ( كم مرة يف األسبوع تقوم مبا40  
( مشاىدة األخبار يف التلفزيون الفلسطيين أو التلفزيون احمللي يف منطقة سكناك40-1  
( كل يوم تقريبا1  56.1 56.2 55.8 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  9.0 9.3 8.5 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  14.7 13.8 16.0 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  19.9 20.1 19.6 
( ال رأي/ ال أعرف5  0.3 0.5 0.0 

( مشاىدة األخبار على التلفزيون اإلسرائيلي40-2  
( كل يوم تقريبا1  24.1 21.8 27.9 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  6.6 7.1 5.9 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  23.2 23.6 22.6 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  45.5 47.0 43.2 
( ال رأي/ ال أعرف5  0.5 0.5 0.4 



األخبار يف صحيفة القدس( تقرأ 40-3  
( كل يوم تقريبا1  12.0 14.2 8.5 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  6.7 8.7 3.6 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  24.4 26.3 21.5 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  55.8 49.9 65.2 
( ال رأي/ ال أعرف5  1.0 0.9 1.2 
اجلديدة( تقرأ األخبار يف صحيفة األايم أو احلياة 0-4  
( كل يوم تقريبا1  9.0 7.3 11.7 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  5.1 4.6 5.8 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  19.2 18.4 20.3 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  65.2 67.9 61.0 
( ال رأي/ ال أعرف5  1.5 1.8 1.2 

( تقرأ افتتاحية الصحيفة40-5  
( كل يوم تقريبا1  23.0 25.2 19.7 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  12.6 15.4 8.2 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  33.1 32.2 34.4 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  30.4 26.8 35.8 
( ال رأي/ ال أعرف5  1.0 0.5 1.8 

( تقرأ قسم االقتصاد وادلال يف الصحيفة40-6  
( كل يوم تقريبا1  7.5 8.6 5.8 
مرات  كل أسبوع  3-4( 2  3.4 4.4 1.8 
( مرة أو مرتني كل أسبوع 3  18.0 19.8 15.3 
( ال أقوم بذلك ابدلرة 4  69.0 65.7 74.2 
( ال رأي/ ال أعرف5  2.0 1.4 2.9 

؟( كم مرة تستمع لألخبار على الراديو 41  
( كل ساعة تقريبا1  12.7 13.7 10.9 
مرات يوميا 5-6( 2  6.9 7.3 6.3 
مرات يوميا 3-4( 3  12.3 11.9 12.9 
( مرة أو مرتني يوميا4  34.1 36.0 31.0 
( تقريبا ال أستمع ابدلرة لألخبار على الراديو5  34.1 31.1 38.9 

 


