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استطالع رقم )35(

فيم��ا تؤي��د األغلبي��ة إج��راء انتخاب��ات محلي��ة وستش��ارك فيه��ا حتى لو 
قاطعتها حماس، وفيما تؤيد األغلبية حل الدولتني فإن الغالبية العظمى 
تعارض إجراء مفاوضات غير مباشرة في غياب جتميد االستيطان في 
الق��دس الش��رقية، كما أن ش��عبية الرئيس وش��رعيته تضع��ف على ضوء 

تقارير الفساد وعلى ضوء انتهاء واليته االنتخابية
ق���ام املرك���ز الفل�ش���طيني للبحوث ال�شيا�ش���ية وامل�ش���حية باإجراء ا�ش���تطالع لل���راأي العام 
الفل�شطين���ي يف ال�شف���ة الغربية وقطاع غزة وذل���ك يف الفرتة ما بني 4-6 اآذار  )مار�س( 
اإج���راء  موع���د  ع���ن  الفل�شطيني���ة  ال�شلط���ة  اإع���الن  بع���د  اال�شتط���الع  اأج���ري   .2010
االنتخاب���ات املحلي���ة يف مت���وز )يولي���و( 2010، و�شدور اتهام���ات بالف�ش���اد والك�شف عن 
ف�شائح داخل ال�شلطة الفل�شطينية من قبل �شابط �شابق يف جهاز املخابرات الفل�شطيني، 
و�ش���دور تقاري���ر عن اجل���دار الفوالذي ال���ذي تقيمه م�ش���ر حتت االأر�س عل���ى حدودها 
مع رف���ح، واحلديث عن اق���رتاح اأمريكي باإج���راء مفاو�ش���ات فل�شطينية-اإ�شرائيلية غري 
مبا�ش���رة. مت اإج���راء املقابالت وجهًا لوجه مع عينة ع�شوائية م���ن االأ�شخا�س البالغني بلغ 
عددها 1270 �شخ�شًا وذلك يف 127 موقعًا �شكنيًا وكانت ن�شبة اخلطاأ %3.                            

النتائج الرئي�سية لال�ستطالع:
ت�ش���ري نتائج الربع االأول من ع���ام 2010 اإىل تراجع يف مكانة الرئي�س حممود عبا�س ورئي�س 
ال���وزراء �ش���الم فيا�س وحت�شن طفي���ف يف مكانة ا�شماعيل هنية وحرك���ة حما�س. وقد يعود 
ذل���ك للتقارير ال�شحفي���ة التي ك�شفت عن ف�شاد وف�شائح داخ���ل ال�شلطة الفل�شطينية وهي 
تقاري���ر اطلع���ت عليها وت�شدقه���ا اأغلبية اجلمه���ور والنتهاء فرتته االنتخابي���ة بدون اإجراء 
انتخاب���ات جدي���دة. رغ���م الرتاج���ع يف مكان���ة عبا����س وال�شلط���ة الفل�شطينية ف���اإن اأغلبية 
اجلمهور وخا�شة يف ال�شفة الغربية توؤيد اإجراء انتخابات حملية حتى قبل امل�شاحلة وحتى 
لو قاطعتها حما�س. كما ت�شري النتائج اإىل اأن االأولوية الرئي�شية االأوىل للجمهور الفل�شطيني 
ه���ي اإعادة الوحدة بني ال�شفة والقطاع. يف ه���ذا ال�شياق ت�شجل حركة فتح نقطة ل�شاحلها 
حي���ث ت�شري النتائج اإىل اأن ن�شبة كبرية تعتق���د اأن فوز فتح يف االنتخابات �شيعزز من فر�س 

الوحدة فيما تعتقد ن�شبة كبرية اأن فوز حما�س �شيعزز من فر�س االنق�شام.
كم���ا ت�ش���ري النتائ���ج اإىل وج���ود معار�ش���ة وا�شع���ة النط���اق لالق���رتاح االأمريك���ي باإجراء 
مفاو�ش���ات غري مبا�شرة بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني بو�شاطة اأمريكية اإذا كان ذلك يعني 
ع���دم جتمي���د لال�شتيط���ان يف القد����س ال�شرقي���ة. لك���ن املعار�ش���ة للع���ودة للمفاو�ش���ات 
ال تعن���ي رف�ش���ًا للت�شوي���ة القائم���ة عل���ى ح���ل الدولت���ني حي���ث اأن االأغلبية توؤي���د املبادرة 
العربي���ة لل�ش���الم وتف�ش���ل ح���ل الدولت���ني عل���ى حل���ول اأخ���رى مثل ح���ل الدول���ة الواحدة 
ن�ش���ف اجلمه���ور  اإن  ب���ل  اإ�شرائيلية-فل�شطيني���ة،  كونفدرالي���ة  عل���ى  القائ���م  اأو احل���ل 
يوؤي���د اعرتاف���ًا متب���اداًل باإ�شرائي���ل كدول���ة لل�شع���ب اليهودي مقاب���ل اع���رتاف بفل�شطني 
يف  الت�ش���اوؤم  نح���و  �شدي���دًا  مي���اًل  تظه���ر  النتائ���ج  لك���ن  الفل�شطين���ي.  لل�شع���ب  كدول���ة 
فر����س قيام دول���ة فل�شطينية اإىل جانب دول���ة اإ�شرائيل خالل ال�شن���وات اخلم�شة املقبلة. 
كم���ا اأن االأغلبي���ة ال�شاحق���ة تعتق���د اأن ه���دف اإ�شرائي���ل عل���ى امل���دى البعي���د ه���و �ش���م 
االأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة وطرد �شكانها العرب اأو حرمانهم م���ن حقوقهم ال�شيا�شية. وتعرب 
ن�شب���ة م�شابه���ة عن القلق م���ن تعر�شها ل���الأذى على اأي���دي اإ�شرائيلية اأو تعر����س اأر�شها 
للم�ش���ادرة اأو بيوته���ا لله���دم. يدف���ع كل ه���ذا اإىل ارتف���اع يف ن�شب���ة تاأيي���د العملي���ات 

امل�شلح���ة �ش���د االإ�شرائيلي���ني رغ���م اأن االأغلبي���ة ال ت���زال تعار����س ذل���ك.

تاأ�ش�س املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية 
وامل�سحي��ة  يف مطلع ع���ام 2000 كمركز م�شتقل 
للبحوث االأكادميي���ة ودرا�شات ال�شيا�شات العامة. 
يهدف املرك���ز لتطوير وتقوية املعرفة الفل�شطينية 
الفل�شطيني���ة  ال�شيا�ش���ات  ث���الث:  جم���االت  يف 
وال�شيا�ش���ة  اال�شرتاتيج���ي  التحلي���ل  الداخلي���ة، 
اخلارجية، البحوث امل�شحية وا�شتطالعات الراأي 
الع���ام.  يق���وم املرك���ز بالعدي���د م���ن الن�شاط���ات 
البحثي���ة: اإعداد الدرا�ش���ات واالأبحاث االأكادميية 
ذات العالق���ة بال�شيا�ش���ات الفل�شطينية الراهنة، 
اإج���راء بح���وث م�شحية ح���ول املواق���ف ال�شيا�شية 
ت�شكي���ل  الفل�شطين���ي،  للمجتم���ع  واالجتماعي���ة 
جمموعات عم���ل لدرا�شة ق�شاي���ا وم�شاكل تواجه 
املجتم���ع الفل�شطيني و�شانع الق���رار وو�شع حلول 
لها، وعق���د املوؤمت���رات واملحا�ش���رات واملوجزات 
املتعلق���ة ب�شوؤون ال�شاع���ة. اإن املرك���ز الفل�شطيني 
للبح���وث ملت���زم باملو�شوعي���ة والن�زاه���ة العلمية 
ويعم���ل عل���ى ت�شجيع وبل���ورة تفهم اأف�ش���ل للواقع 
الفل�شطيني الداخلي وللبيئة الدولية يف اأجواء من 

حرية التعبري وتبادل االآراء.
ياأتي هذا اال�شتطالع �شمن �شل�شلة اال�شتطالعات 

املنتظمة للمركز. 
مت اإجراء اال�ستطالع بالتعاون مع موؤ�س�سة 

كونراد اأديناور يف رام اهلل
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)1(  االأو�ساع الفل�سطينية الداخلية:
% توؤيد اإجراء انتخابات حملية  • اأغلبية من 54	
يف ال�سفة الغربية حتى بدون م�ساحلة وحتى 

لو قاطعتها حما�س.
ال   % • و50	 الف�س��اد  تقاري��ر  ت�س��دق  الغالبي��ة 
يثق��ون بلجن��ة التحقيق الت��ي �س��كلها الرئي�س 
ودور  الفا�س��ح  الفيدي��و  �س��ريط  يف  للنظ��ر 
جه��از املخاب��رات يف ت�س��ويره وثالث��ة اأرب��اع 
الفل�س��طينيني يرف�س��ون قي��ام اأجه��زة االأم��ن 

بدور كهذا.
•ل��و ج��رت انتخابات رئا�س��ية جدي��دة، حممود  	
عبا�س يح�س��ل على 50% واإ�سماعيل هنية على 
40% ولو كانت املناف�س��ة ب��ني مروان الربغوثي 
وهني��ة يح�س��ل االأول عل��ى 63% والث��اين على 

.%32
•ل��و ج��رت انتخابات ت�س��ريعية جدي��دة اليوم،  	
حت�س��ل فت��ح عل��ى 42% من اأ�س��وات امل�س��اركني 
وحما���س على 28% وكاف��ة القوى االأخرى على 

11% و19% مل يقرروا.
 % • و31	 جي��دة  غ��زة  اأو�س��اع  اأن  يقول��ون   %11
اأو�س��اع ال�س��فة الغربي��ة جي��دة،  اأن  يقول��ون 
لكن 70% من �س��كان غزة مقابل 55% من �س��كان 
ال�س��فة يقولون اأن االأمن وال�سالمة ال�سخ�سية 

لهم ولعائالتهم متوفرة.
% من  • اأداء حكوم��ة هنية يالقي ا�ستح�س��ان 39	
�س��كان ال�س��فة والقط��اع واأداء حكوم��ة فيا�س 
يالقي ا�ستح�س��ان 42%، و47% را�سون عن اأداء 

الرئي�س عبا�س و50% غري را�سني.
•االأولوي��ة االأوىل للجمه��ور هي اإع��ادة توحيد  	
ال�س��فة والقطاع تتبعها فت��ح معابر قطاع غزة 

ثم اإعادة اإعمار قطاع غزة.
% يقول��ون اأن الوح��دة ب��ني ال�س��فة وغ��زة  • 	15
االنف�س��ال  اأن  يقول��ون  و%31  قريب��ًا  �س��تعود 
الوح��دة  اأن  يقول��ون  و%47  دائم��ًا  �س��يكون 

�ستعود ولكن بعد فرتة طويلة.

تظه���ر النتائ���ج ا�شتعداًد �شعبي���ًا يف ال�شفة الغربية للع���ودة للعملية االنتخابي���ة فيما يعرت�س 
قط���اع غزة عل���ى ذل���ك: 54% يوؤي���دون و41% يعار�شون اإج���راء انتخابات حملي���ة يف ال�شفة 
الغربي���ة يف �شه���ر مت���وز )يوليو( من هذا الع���ام حتى لو مل تكن امل�شاحلة ب���ني فتح وحما�س 
ق���د مت���ت قبل ذل���ك.  تبلغ ن�شبة التاأيي���د يف ال�شفة الغربية 60% مقاب���ل 46% يف قطاع غزة. 
ول���و جرت ه���ذه االنتخابات يف ال�شفة الغربي���ة يف موعدها املحدد قب���ل امل�شاحلة و�شاركت 
فيه���ا كاف���ة الف�شائل با�شتثن���اء حما�س، فاإن ن�شب���ة امل�شاركة بني �شكان ال�شف���ة �شتبلغ %53 
وع���دم امل�شارك���ة 43%. مل يتم �ش���وؤال املبحوثني يف قط���اع غزة عن امل�شارك���ة يف االنتخابات 

املحلية.
ت���زداد ن�شب���ة تاأيي���د االنتخابات املحلي���ة يف املناط���ق الريفية حي���ث تبل���غ 63% تتبعها املدن 
)53%( واملخيم���ات )52%(. كما تزداد بني الرج���ال )56%( مقارنة بالن�شاء )52%(، وبني 
متو�شط���ي التدي���ن )59%( مقارن���ة باملتديني���ني )48%(، وب���ني موؤي���دي عملي���ة ال�ش���الم 
)60%( مقارن���ة مبعار�شي عملية ال�شالم )36%(، وبني حمل���ة �شهادة البكالوريو�س )%57( 
مقارن���ة باالأمي���ني )43%(، وب���ني املوظف���ني )61%( مقارن���ة برب���ات البي���وت )51%(، وبني 
العامل���ني يف القطاع العام )72%( مقارنة بالعاملني يف القطاع اخلا�س )53%(، وبني الذين 
ينوون الت�شويت حلركة فتح )78%( والذين مل يقرروا ملن �شي�شوتون )59%( مقارنة بالذين 
�شي�شوت���ون حلما����س )31%( واالأحزاب االأخرى )48%(، وب���ني الذين تقل اأعمارهم عن 40 

�شنة )58%( مقارنة بالذين تزيد اأعمارهم عن 40 �شنة )%48(.
اإن كان تاأيي���د اإج���راء االنتخاب���ات ه���و موؤ�شر عل���ى ال�شرعية ف���اإن النتائج ت�ش���ري اإىل موؤ�شر 
معاك�س حيث ت�شري اإىل اأن 72% �شمعوا عن تقارير الف�شاد والف�شائح يف ال�شلطة الفل�شطينية 
اأو �شاه���دوا �شري���ط الفيدي���و ال���ذي اأ�ش���ارت اإلي���ه التقاري���ر، و69% م���ن ه���وؤالء ي�شدق���ون 
ه���ذه التقاري���ر و24% ال ي�شدقونه���ا. يف هذا ال�شياق ف���اإن 41% فقط يثق���ون بلجنة التحقيق 
ح���ول الف�شاد والف�شائح التي �شكلها رئي�س ال�شلط���ة الفل�شطينية و50% ال يثقون بها. كذلك، 
ف���اإن ن�شبة 50% ت�ش���دق التقارير التي تق���ول اأن جهاز املخاب���رات الفل�شطينية هو الذي قام 
بت�شوي���ر ال�شري���ط الفا�ش���ح و38% ال ي�شدق���ون ذل���ك. 74% يرف�ش���ون اأو يرف�ش���ون ب�شدة 
قيام جهاز اأمن يتبع ال�شلطة الفل�شطينية بت�شوير فل�شطيني يف مواقف حمرجة مثلما ورد يف 

ال�شريط الفا�شح و22% يقبلون بذلك. 
ت���زداد ن�شبة رف�س قيام اأجهزة االأمن بلعب دور م�شابه ملا قيل اأن جهاز املخابرات قد قام به 
يف قط���اع غزة )77%( مقارنة بال�شفة الغربية )73%(، بني الن�شاء )77%( مقارنة بالرجال 
)71%(، ب���ني موؤي���دي عملي���ة ال�ش���الم )77%( مقارنة مبعار�ش���ي عملية ال�ش���الم )%64(، 
ب���ني العاملني يف القطاع الع���ام )80%( مقارنة بالعاملني يف القط���اع اخلا�س )72%(، وبني 
موؤي���دي حرك���ة فت���ح )82%( وموؤي���دي اأح���زاب الق���وى الثالث���ة )84%( مقارن���ة مبوؤي���دي 

حركة حما�س )%66(.
ل���و جرت انتخاب���ات رئا�شي���ة جدي���دة وتناف�س فيه���ا الرئي�س حمم���ود عبا�س م���ع اإ�شماعيل 
هني���ة يح�شل االأول على 50% والثاين عل���ى 40%. ت�شكل هذه الن�شب هبوطًا يف �شعبية عبا�س 
حي���ث بلغ���ت 54% يف كانون اأول )دي�شم���رب( املا�شي وارتفاعًا يف �شعبي���ة هنية التي كانت قد 
بلغ���ت 38% يف نف�س اال�شتطالع ال�شابق. ولو كان���ت املناف�شة بني مروان الربغوثي واإ�شماعيل 
هني���ة ف�شيح�ش���ل االأول عل���ى 63% والث���اين عل���ى 32% وكانت ه���ذه الن�شب ق���د و�شلت قبل 
ثالثة اأ�شهر 67% و28% على التوايل. ويف املناف�شة على من�شب نائب الرئي�س يح�شل مروان 
الربغوثي على الن�شبة االأعلى )30%( يتبعه اإ�شماعيل هنية )19%( ثم �شالم فيا�س )%14(، 
ث���م م�شطفى الربغوثي )11%(، ثم �شائب عريقات )5%(. اأما لو جرت انتخابات ت�شريعية 
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جدي���دة الي���وم مب�شارك���ة كاف���ة الق���وى ف���اإن 72% �شي�شاركون فيه���ا ومن بني ه���وؤالء حت�شل 
فت���ح عل���ى 42% وحما�س عل���ى 28%، وكافة القوى االأخ���رى عل���ى 11%، و19% مل يقرروا بعد. 
قب���ل ثالث���ة اأ�شهر ح�شلت فتح عل���ى 43% وحما�س على 27% وكافة الق���وى االأخرى على %14 

و17% مل يقرروا بعد.
اأنه���ا  يقول���ون  و%73  ج���دًا  جي���دة  اأو  جي���دة  غ���زة  قط���اع  يف  االأو�ش���اع  اأن  يقول���ون   %11
�شيئ���ة اأو �شيئ���ة ج���دًا. يف املقاب���ل،31% يقول���ون اأن االأو�ش���اع يف ال�شف���ة الغربي���ة جي���دة اأو 
جي���دة ج���دًا و36% يقول���ون اأنه���ا �شيئ���ة اأو �شيئ���ة ج���دًا. كذل���ك، ف���اإن 30% ي�شف���ون اأو�شاع 
الدميقراطي���ة وحق���وق االإن�ش���ان يف ظ���ل حكوم���ة حما����س يف غ���زة باأنه���ا جي���دة اأو جي���دة 
ج���دًا. يف املقاب���ل 37% ي�شفون هذه االأو�شاع يف ظ���ل ال�شلطة الفل�شطيني���ة برئا�شة اأبو مازن 
باأنه���ا جي���دة اأو جيدة ج���دًا. 61% يقول���ون اأن االأمن وال�شالم���ة ال�شخ�شية له���م ولعائالتهم 
متوفرة: تبلغ هذه الن�شبة 55% يف ال�شفة الغربية و70% يف قطاع غزة. رغم هذه الفروقات يف 
تقييم االأو�شاع يف ال�شفة والقطاع فاإن تقييم اأداء حكومتي هنية وفيا�س ال يعك�س ذلك.  %39 
يقيم���ون اأداء حكوم���ة اإ�شماعي���ل هني���ة باأن���ه جيد اأو جي���د ج���دًا و42% يقيم���ون اأداء حكومة 
�ش���الم فيا����س باأن���ه جي���د اأو جيد ج���دًا. يف قطاع غ���زة تقول ن�شب���ة م���ن 44% )مقابل %36 
يف ال�شف���ة الغربي���ة( اأن اأداء حكوم���ة هني���ة جي���د اأو جيد جدًا اأم���ا التقيي���م االإيجابي الأداء 
حكومة فيا�س فيبلغ 40% يف قطاع غزة مقابل 43% يف ال�شفة الغربية. 47% را�شون عن اأداء 
رئي����س ال�شلط���ة حممود عبا�س و50% غري را�شني. اإ�شافة لذلك ف���اإن 28% يقولون اأن حكومة 
اإ�شماعي���ل هنية هي ال�شرعية و26% يقولون اأن حكومة اأب���و مازن و�شالم فيا�س هي ال�شرعية 
ون�شب���ة م���ن 31% تقول اأن احلكومتني غري �شرعيتني. قبل ثالثة اأ�شهر قالت ن�شبة من 26% اأن 
حكوم���ة هنية هي ال�شرعية وقالت ن�شبة من30% اأن حكومة فيا�س هي ال�شرعية. كذلك، فاإن 
53% يقول���ون اأن رئي����س ال�شلط���ة حمم���ود عبا�س ق���د فقد �شرعيت���ه بعد انته���اء واليته و%41 
ال يوافق���ون عل���ى ذل���ك. كذلك، ف���اإن 53% يقول���ون اأن املجل����س الت�شريعي قد فق���د �شرعيته 

بعد انتهاء واليته ولكن 39% ال يوافقون على ذلك.
االأولوي���ة االأوىل يف نظ���ر 59% من اجلمهور الفل�شطيني يف ال�شف���ة والقطاع هي اإعادة توحيد 
ال�شف���ة والقطاع فيما تقول ن�شبة من 24% اأن االأولوية االأوىل هي فتح معابر قطاع غزة وتقول 
ن�شب���ة من 17% اأنها اإنهاء اإع���ادة اإعمار غزة. يف هذا ال�شياق، لو فازت حما�س يف االنتخابات 
القادم���ة ف���اإن ن�شب���ة م���ن 61% يعتق���دون اأن ذل���ك �شي���وؤدي اإىل ت�شديد احل�ش���ار واملقاطعة 
الدولي���ة و12% يقول���ون اأنه �شيوؤدي اإىل رفع احل�شار، ولو فازت فت���ح فاإن 9% يقولون اأن ذلك 
�شي���وؤدي اإىل ت�شدي���د احل�ش���ار فيم���ا تق���ول ن�شبة م���ن 57% اأنه �شي���وؤدي اإىل رف���ع احل�شار. 
كذل���ك، ل���و ف���ازت حما����س يف االنتخاب���ات القادمة، ف���اإن ن�شبة م���ن 46% يعتق���دون اأن ذلك 
�شي���وؤدي اإىل تعزي���ز االنق�شام ب���ني ال�شفة والقطاع فيما تقول ن�شبة م���ن 19% اأنه �شيوؤدي اإىل 
تعزي���ز الوح���دة. اأم���ا ل���و ف���ازت فت���ح يف االنتخابات ف���اإن ن�شب���ة م���ن 27% فقط تعتق���د اأنه 

�شيوؤدي اإىل تعزيز االنق�شام فيما تقول ن�شبة من 32% اأن ذلك �شيوؤدي اإىل تعزيز الوحدة.
31% يقول���ون اأن الوح���دة بني ال�شفة وغ���زة لن تع���ود و�شين�شاأ كيانان منف�ش���الن فيما تقول 
ن�شب���ة م���ن 15% اأن الوح���دة �شتع���ود قريب���ًا وتقول ن�شب���ة م���ن 47% اأن الوحدة �شتع���ود ولكن 
بع���د ف���رتة زمنية طويلة. يف ه���ذا ال�شياق، تقول ن�شب���ة من 14% اأن حما�س ه���ي امل�شوؤولة عن 
ا�شتمرار االنق�شام وتقول ن�شبة من 12% اأن فتح هي امل�شوؤولة عن ذلك، وتقول غالبية من %64 
اأن االثنت���ني مع���ًا هما امل�شوؤولتان. كذلك، فاإن 24% يقولون اأن حما�س هي امل�شوؤولة عن تعطيل 
اإج���راء االنتخابات يف موعدها فيما تقول ن�شبة من 12% ب���اأن فتح هي امل�شوؤولة. 31% يلومون 

اإ�شرائيل على ذلك.
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)2(   اجلدار الفوالذي على احلدود 
مع م�سر:

وراء  م��ن  م�س��ر  ه��دف  اأن  يعتق��دون   % • 	35
حما���س  عل��ى  ال�س��غط  ه��و  اجل��دار  بن��اء 
لتوقي��ع ورق��ة امل�س��احلة و28% يعتقدون اأن 
اله��دف ه��و حماي��ة اأم��ن م�س��ر م��ن املهربني، 
لتعزي��ز  يه��دف  اأن��ه  يعتق��دون   %31 ولك��ن 

احل�س��ار على غزة.
•�س��كان قط��اع غ��زة مييل��ون للثق��ة بنوايا م�س��ر  	
م��ن وراء بن��اء اجل��دار اأكرث من �س��كان ال�س��فة 

الغربية.

)3(   عملية ال�سالم:
•يف حال��ة ع��دم توق��ف اإ�س��رائيل ع��ن البناء يف  	
يوؤي��دون  فق��ط   %26 ف��اإن  ال�س��رقية،  القد���س 
و73% يعار�س��ون م�س��اركة الطرف الفل�س��طيني 
يف مفاو�س��ات غري مبا�س��رة كما تقرتح الواليات 

املتحدة.
% يعار�س��ون املبادرة العربية  • 60% يوؤيدون و37	

لل�سالم.
% يف�س��لون  • 57% يف�س��لون ح��ل الدولت��ني، و29	
ح��ل الدول��ة الواح��دة، و26% يف�س��لون قي��ام 

كونفدرالية بني اإ�سرائيل وفل�سطني. 
% يعار�س��ون اعرتافًا متباداًل  • 50% يوؤيدون و49	
باإ�س��رائيل كدول��ة لل�س��عب اليهودي وفل�س��طني 
التو�س��ل  بع��د  الفل�س��طيني  لل�س��عب  كدول��ة 

التفاق �سالم.
% تعتق��د اأن فر�س قيام دولة  • لكن ن�س��بة من 71	
فل�س��طينية خ��الل ال�س��نوات اخلم�س��ة املقبل��ة 
اأن  يعتق��دون  و%28  منعدم��ة  اأو  �س��ئيلة 

الفر�س متو�سطة اأو عالية.
عل��ى  اإ�س��رائيل  ه��دف  اأن  يعتق��دون   % • 	63
امل��دى البعي��د ه��و اإقام��ة دول��ة من نه��ر االأردن 

يختل���ف قطاع غزة ع���ن ال�شفة الغربي���ة يف تقييمه لوظيفة اجلدار الف���والذي الذي تقوم 
م�ش���ر ببنائ���ه حت���ت االأر�س على حدوده���ا مع رفح حيث ميي���ل القطاع اأك���ر من ال�شفة 
الإظه���ار تفهم الأه���داف م�شر. تظه���ر النتائج اأن اجلمه���ور يف ال�شفة والقط���اع منق�شم 
لل�شغ���ط  يه���دف  اأن���ه  يعتق���دون   %35 الف���والذي:  اجل���دار  بن���اء  الأه���داف  روؤيت���ه  يف 
عل���ى حركة حما�س لتوقيع ورقة امل�شاحل���ة )43% يف قطاع غزة و30% يف ال�شفة(، و%31 
يعتق���دون اأن���ه ي�شع���ى للم�شاهم���ة يف ح�شار قط���اع غ���زة )25% يف قطاع غ���زة و35% يف 
ال�شف���ة الغربي���ة(، و28% يعتق���دون اأنه يه���دف حلماية اأم���ن م�شر م���ن املهربني )%29 

يف قطاع غزة و27% يف ال�شفة الغربية(.
 ت���زداد ن�شب���ة االعتق���اد ب���اأن ه���دف اجل���دار ه���و امل�شاهم���ة يف ح�ش���ار قطاع غ���زة بني 
الرج���ال )33%( مقارن���ة بالن�ش���اء )29%(، ب���ني املتديني���ني )35%( مقارن���ة مبتو�شطي 
التدي���ن )27%(، ب���ني معار�شي عملي���ة ال�ش���الم )46%( مقارنة مبوؤي���دي عملية ال�شالم 
)26%(، بني االأميني )33%( مقارنة بحملة �شهادة البكالوريو�س )24%(، بني العاملني يف 
القط���اع اخلا����س )35%( مقارن���ة بالعاملني يف القط���اع العام )26%(، ب���ني الذين تزيد 
اأعمارهم عن 50 عامًا )43%( مقارنة بالذين ترتاوح اأعمارهم بني 18-22 عامًا )%32(، 
وب���ني موؤي���دي حما����س )40%( وموؤيدي اأح���زاب القوى الثالث���ة )39%( مقارن���ة مبوؤيدي 

فتح )%20(.

تظه���ر النتائ���ج معار�شة وا�شعة النطاق تبلغ 73% لعودة الط���رف الفل�شطيني للمفاو�شات 
م���ع اإ�شرائي���ل طامل���ا ا�شتم���رت عملية ا�شتيط���ان القد����س ال�شرقي���ة وحتى ل���و كانت هذه 
املفاو�ش���ات غ���ري مبا�ش���رة كم���ا تق���رتح االإدارة االأمريكي���ة. تبل���غ ن�شب���ة تاأيي���د اإج���راء 
مفاو�ش���ات غ���ري مبا�شرة م���ع اإ�شرائيل يف ظل ا�شتم���رار اال�شتيط���ان يف القد�س ال�شرقية 
26% فق���ط. تزداد ن�شب���ة معار�شة املفاو�شات غري املبا�شرة ب���ني معار�شي عملية ال�شالم 
)91%( مقارن���ة مبوؤي���دي عملي���ة ال�ش���الم )66%(، ب���ني الذي���ن تزيد اأعماره���م عن 40 
�شن���ة )75%( مقارن���ة بالذي���ن ترتاوح اأعمارهم ب���ني 18-22 �شن���ة )66%(، وبني موؤيدي 

حما�س )87%( مقارنة مبوؤيدي فتح )%59(.

ال تعن���ي معار�شة اإجراء املفاو�شات رف�شًا لت�شوية دائمة تق���وم على اأ�شا�س حل الدولتني. 
تظه���ر النتائ���ج اأن 60% يوؤي���دون و37% يعار�ش���ون املب���ادرة العربي���ة لل�ش���الم التي تدعو 
قي���ام  بع���د  العربي���ة  وال���دول  اإ�شرائي���ل  ب���ني  العالق���ات  والتطبي���ع يف  الدولت���ني  حل���ل 
دول���ة فل�شطينية اإىل جان���ب اإ�شرائيل وان�شح���اب اإ�شرائيل اإىل خط���وط حزيران )يونيو( 
1967. كم���ا اأن االأغلبي���ة تف�ش���ل ح���ل الدولت���ني مقارن���ة بحلول اأخ���رى مثل ح���ل الدولة 
الواح���دة اأو احل���ل القائ���م عل���ى كونفدرالي���ة فل�شطينية-اإ�شرائيلي���ة. تبل���غ ن�شب���ة تاأييد 
ح���ل الدولت���ني 57% فيم���ا تبل���غ ن�شب���ة تاأيي���د ح���ل الدول���ة الواح���دة 29% وتبل���غ ن�شب���ة 
 %50 اأن  النتائ���ج  تظه���ر  كم���ا  فق���ط.   %26 فل�شطينية-اإ�شرائيلي���ة  كونفدرالي���ة  تاأيي���د 
يوؤي���دون و49% يعار�ش���ون اعرتافًا متب���اداًل باإ�شرائي���ل كدولة لل�شعب اليه���ودي وفل�شطني 

كدولة لل�شعب الفل�شطيني بعد ت�شوية كافة ق�شايا ال�شراع وقيام دولة فل�شطينية.

ت���زداد ن�شبة تف�شيل حل الدولتني يف ال�شفة الغربية )59%( مقارنة بقطاع غزة )%54(، 
ب���ني الرج���ال )60%( مقارن���ة بالن�ش���اء )55%(، بني متو�شط���ي التدي���ن )60%( مقارنة 
باملتدين���ني )53%(، ب���ني موؤي���دي عملي���ة ال�ش���الم )66%( مقارن���ة مبعار�ش���ي عملي���ة 
ال�ش���الم )33%( بني املوظف���ني )65%( والتجار )67%( مقارن���ة بالطالب )40%(، وبني 
العامل���ني يف القطاع الع���ام )67%( مقارن���ة بالعاملني يف القطاع اخلا����س )59%(، وبني 
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الذي���ن تزيد اأعمارهم ع���ن 50 �شن���ة )68%( مقارنة بالذين تبل���غ اأعمارهم بني 22-18 
�شن���ة )44%(، وب���ني موؤيدي حرك���ة فتح )73%( وموؤي���دي اأحزاب الق���وى الثالثة )%62( 

مقارنة مبوؤيدي حما�س )%38(.
رغ���م تف�شي���ل االأغلبي���ة حلل الدولت���ني ف���اإن الغالبية العظم���ى )71%( تعتق���د اأن فر�س 
قي���ام دولة فل�شطينية اإىل جانب دولة اإ�شرائيل خالل ال�شن���وات اخلم�شة املقبلة �شئيلة اأو 
منعدم���ة فيم���ا تعتق���د ن�شب���ة م���ن 28% اأن الفر�س متو�شط���ة اأو عالي���ة. كم���ا اأن الغالبية 
العظم���ى )81%( تعتق���د اأن ه���دف اإ�شرائي���ل عل���ى امل���دى البعي���د ه���و �ش���م االأرا�ش���ي 
الفل�شطيني���ة الإ�شرائيل وطرد ال�شكان العرب منه���ا )كما تعتقد ن�شبة من 63%( اأو �شمها 
الإ�شرائي���ل وحرمان �شكانها العرب من حقوقهم ال�شيا�شي���ة )كما تعتقد ن�شبة من %18(. 
وكان���ت ن�شبةاالعتق���اد ب���اأن هدف اإ�شرائي���ل هو �شم االأرا�ش���ي املحتلة وط���رد �شكانها اأو 
حرمانه���م م���ن حقوقه���م ال�شيا�شية ق���د بلغ���ت 76% يف ا�شتطالعن���ا ال�شاب���ق قبل ثالثة 
اأ�شه���ر.  ال تزي���د ن�شب���ة الذي���ن يعتق���دون اأن اأ�شرائي���ل تريد �شم���ان اأمنه���ا واالن�شحاب 
م���ن االأرا�ش���ي املحتلة ع���ام 1967 اأو االن�شحاب من جزء منها ع���ن 16% فقط. وفوق كل 
ذل���ك، ف���اإن الغالبي���ة العظم���ى )77%( قلق���ة اأو قلق���ة ب�ش���دة اأن تتعر����س اأو اأن يتعر�س 
اأح���د اأف���راد اأ�شرته���ا يف حياته���م اليومية لالأذى عل���ى اأي���دي اإ�شرائيلي���ني اأو اأن تتعر�س 
اأر�شه���م للم�ش���ادرة اأو بيوتهم لله���دم فيما تقول ن�شبة من 23% فق���ط اأنها لي�شت قلقة اأو 

لي�شت قلقة باملرة.
اأخ���ريًا تظه���ر النتائ���ج ارتفاعًا ملحوظ���ًا يف تاأيي���د العملي���ات امل�شلحة �ش���د اإ�شرائيليني 
داخ���ل اإ�شرائيل حيث تبلغ اليوم 47% مقارنة م���ع 43% يف ا�شتطالعنا ال�شابق قبل حوايل 

ثالثة اأ�شهر.

اإىل البحر املتو�س��ط وطرد ال�سكان العرب 
ه��و  هدفه��ا  اأن  يعتق��دون  و%18  منه��ا، 
ال�س��فة  يف  الفل�س��طينية  املناط��ق  �س��م 
الغربي��ة وحرمان �س��كانها الفل�س��طينيني 
م��ن حقوقه��م ال�سيا�س��ية، يف املقابل %16 
فق��ط يعتق��دون اأن ه��دف اإ�س��رائيل ه��و 
االن�س��حاب من االأرا�س��ي العربية املحتلة 

اأو من جزء منها بعد �سمان اأمنها.
% قلقون اأو قلقون ب�س��دة اأن يتعر�سوا  • 	77
اأو يتعر�س اأحد اأفراد اأ�سرتهم يف حياتهم 
اليومي��ة لالأذى على اأيدي اإ�س��رائيليني اأو 
اأن تتعر���س اأر�س��هم للم�س��ادرة اأو بيته��م 

للهدم.
�س��د  امل�س��لحة  العملي��ات  تاأيي��د  •ن�س��بة  	

اإ�سرائيل تبلغ 47% واملعار�سة %50.
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نتائج ا�ستطالع الراأي العام رقم )35(
4-6 آذار )مارس( 2010

قطاع غزة%ال�سفة الغربية%املجموع% 

00(  من بني املحطات الف�سائية االإخبارية التالية، اأيها كانت املحطة التي �ساهدتها اأكرث من املحطات االأخرى خالل ال�سهرين املا�سيني؟
112.011.113.4( العربية 

253.759.344.4( اجلزيرة
30.20.00.5( احلرة
43.34.21.7( املنار

59.38.011.4( الف�شائية الفل�شطينية
69.85.117.3( ف�شائية االأق�شى

77.76.89.3( ال اأ�شاهد التلفزيون
83.14.31.1( اأخرى

90.60.90.0( ال يوجد �شحن القط
100.50.30.9( ال راي/ ال اأعرف

1(    ب�سكل عام، كيف ت�سف و�سع الفل�سطينيني يف قطاع غزة اليوم؟
12.02.21.6( جيد جدا                     

28.97.910.5( جيد
313.512.315.5( و�شط  

440.144.333.2( �شيء
533.129.339.2( �شيء جدا

62.43.90.0( ال راأي / ال اأعرف

2(     ب�سكل عام، كيف ت�سف و�سع الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية اليوم؟     
16.95.010.2( جيد جدا                     

223.921.727.6( جيد
328.933.820.9( و�شط  

426.130.119.5( �شيء
59.79.310.4( �شيء جدا

64.40.211.3( ال راأي / الاأعرف

3(    ب�سكل عام، هل ت�سف نف�سك على اأنك.......
145.840.554.5( متدين

251.355.943.8( متو�شط التدين
32.93.71.6( غري متدين

40.00.00.0( ال راأي/ ال اأعرف

4(    ب�سكل عام، هل ت�سف نف�سك على اأنك ...........    
167.362.675.0( موؤيد لعملية ال�شالم

217.218.215.5( معار�س لعملية ال�شالم
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قطاع غزة%ال�سفة الغربية%املجموع% 

313.616.58.8( بني التاأييد واملعار�شة
41.92.70.7( ال راأي/ ال اأعرف

5(   هل تعتقد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية التابعة لرئي�س ال�سلطة اأبو مازن؟
168.368.767.5( نعم

217.615.621.0( ال       
314.115.611.5( ال راأي/ ال اأعرف

6(   مع مرور االأيام، هل �سيزيد الف�ساد اأم �سينق�س يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة التابعة لرئي�س ال�سلطة اأبو مازن؟
146.854.434.1(  �شيزيد

217.616.419.7( �شيبقى كما هو
327.622.236.6(  �شينق�س

48.07.19.7( ال راأي/ ال اأعرف

7(   لو اأردت تقييم اأحوال الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة الرئي�س اأبو مازن، فاإنك تراها:
16.14.29.1( جيدة جدًا        

230.728.334.6( جيدة  
328.029.525.6( لي�شت جيدة ولي�شت �شيئة

419.821.217.4( �شيئة
511.913.49.4(  �شيئة جدًا        

63.53.43.8( ال راأي/ ال اأعرف

8(   لو اأردت تقييم اأحوال الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف قطاع غزة يف ظل حكومة ا�سماعيل هنية، فاإنك تراها
15.85.76.0( جيدة جدًا

223.720.129.4( جيدة  
319.918.921.5( لي�شت جيدة ولي�شت �شيئة

424.726.022.5( �شيئة
515.513.419.0(  �شيئة جدًا

610.415.91.6( ال راأي/ ال اأعرف

9(   هل ت�سعر هذه االأيام باأن االأمن و ال�سالمة ال�سخ�سية لك والأفراد اأ�سرتك متوفرين اأم غري متوفرين؟
19.74.318.8( متوفران ب�شكل كامل   

251.351.151.5( متوفران
331.336.922.0( غري متوفران   

47.67.67.6( غري متوفران باملرة
50.10.00.2( ال راأي / ال اأعرف

10( ما هو تقييمك الأداء حكومة ا�سماعيل هنية املقالة يف قطاع غزة؟ هل هو جيد اأم �سييء؟
18.97.511.1( جيد جدًا

230.228.533.0( جيد
321.418.725.9( لي�س جيدا ولي�س �شيئا

420.922.019.2( �شيئ
57.25.410.3( �شيئ جدا

611.317.90.0( ال راأي / ال اأعرف
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11( و قل لنا ما هو تقييمك الأداء احلكومة التي يرتاأ�سها �سالم فيا�س هل هو جيد ام �سيء؟

18.88.69.2( جيد جدا         
233.334.731.1( جيد

323.825.121.8( لي�س جيدا ولي�س �شيئا
418.617.819.9( �شيئ

57.15.69.4( �شيئ جدا
68.38.28.6( ال راأي ال اأعرف

12(  هل اأنت را�س اأم غري را�س عن اأداء اأبو مازن منذ انتخابه رئي�سا ؟
17.66.210.0( را�س جدا  

239.241.235.7( را�س
336.738.034.5( غري را�س

413.411.217.0( غري را�س باملرة  
53.13.32.8( ال راأي/ ال اأعرف

13( ل��و ج��رت انتخاب��ات رئا�س��ية جديدة لل�س��لطة الفل�س��طينية، وتر�س��ح حممود عبا�س ع��ن حركة فتح، واإ�س��ماعيل هني��ه عن حركة 
حما�س، ملن ت�سوت؟

150.450.150.9( حممود عبا�س
240.239.940.6( ا�شماعيل هنية

49.410.18.5( ال راأي ال اعرف         

14(  ولو كان التناف�س بني مروان الربغوثي عن حركة فتح، ا�سماعيل هنية عن حما�س، ملن ت�سوت؟
162.763.961.0( مروان الربغوثي   

232.329.436.3( ا�شماعيل هنية
45.16.72.7( ال راأي ال اعرف  

15( لو اأردت اأن تختار نائبًا لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية من بني املر�سحني التالية ا�سمائهم، من تختار؟
118.915.325.0( ا�شماعيل هنية

213.816.69.3( �شالم فيا�س
330.029.430.9( مروان الربغوثي

410.610.111.4( م�شطفى الربغوثي
55.04.26.2( �شائب عريقات

68.18.28.0( اأخرى
713.516.29.2( ال راأي/ ال اأعرف

17(  لو جرت انتخابات جديدة اليوم مبوافقة جميع القوى ال�سيا�س��ية وتر�س��حت نف�س القوائم التي �س��اركت يف االنتخابات الت�سريعية 
التي جرت يف 25 كانون ثاين )يناير( 2006، ملن �ست�سوت؟     

1( قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب 
2.03.00.6ال�شعب وفدا  وم�شتقلني(

23.03.52.3( قائمة فل�شطني امل�شتقلة » م�شطفى الربغوثي وامل�شتقلون »
32.83.51.7( قائمة ال�شهيد اأبو علي م�شطفى
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50.20.40.0( قائمة احلرية والعدالة االجتماعية
627.725.730.7( قائمة التغيري واال�شالح

70.10.20.00( االئتالف الوطني للعدالة والدميقراطية )وعد(
82.23.20.8( قائمة الطريق الثالث

90.70.80.6( قائمة احلرية واال�شتقالل            
100.20.20.3( قائمة العدالة الفل�شطينية

1141.939.246.0( حركة فتح
1219.120.417.0( ال اأحد مما �شبق )مل اأقرر بعد(

  18(  بع��د ف�س��ل ال�س��لطة يف ال�س��فة والقط��اع مت�س��كت حما���س وحكوم��ة ا�س��ماعيل هنية بال�س��لطة يف غ��زة ، حيث اعتربت نف�س��ها 
احلكوم��ة ال�س��رعية فيم��ا �س��كل الرئي���س اب��و م��ازن حكومة جدي��دة برئا�س��ة �س��الم فيا�س اعت��ربت نف�س��ها انها هي �س��احبة 
ال�س��رعية تبعته��ا حكوم��ة اخ��رى براأ�س��ة �س��الم فيا�س. اأي م��ن احلكومت��ني تراها انت �س��احبة ال�س��رعية ، حكوم��ة هنية ام 

حكومة  ابو مازن  و�س��الم فيا�س؟ 
128.428.528.2( حكومة هنية هي ال�شرعية  

226.326.426.2( حكومة اأبو مازن و�شالم فيا�س هي ال�شرعية
39.49.68.9( احلكومتان �شرعيتان

430.529.332.3( احلكومتان غري �شرعيتني   
55.56.14.4( ال راأي/ ال اأعرف 

19(     م��ن ب��ني االأولوي��ات الفل�س��طينية الثالث��ة التالي��ة، م��ا ه��ي بنظ��رك االأولوي��ة االأك��رث اأهمي��ة؟           
116.718.014.5( اإعادة اإعمار ما دمره الهجوم االإ�شرائيلي على غزة

259.360.157.9( توحيد ال�شفة وغزة
323.821.727.3( العودة للتهدئة وفتح معابر قطاع غزة

40.20.20.2( ال راأي/ ال اأعرف

20(  اإىل اأي درج��ة اأن��ت قل��ق اأن تتعر���س يف حيات��ك اليومي��ة اأن��ت اأو اأح��د اأف��راد اأ�س��رتك ل��الأذى عل��ى اأي��دي اإ�س��رائيليني اأو اأن 
تتعر�س اأر�س��ك للم�س��ادرة اأو بيتك للهدم؟

133.931.138.6( �شديد القلق
242.844.140.8( قلق  

317.318.715.0( غري قلق
45.86.15.3( غري قلق باملرة

50.10.10.2( ال راأي/ ال اأعرف

 21(     يف ظل زيارة نبيل �س��عث اىل قطاع غزة ال�س��هر املا�س��ي ماهي توقعاتك مل�س��تقبل ال�س��فة والقطاع؟  
114.811.919.5( �شتعود الوحدة بينهما يف وقت قريب

246.646.945.9( �شتعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة
330.832.028.9( لن تعود الوحدة و�شين�شاأ كيانني منف�شلني يف ال�شفة وغزة

47.89.25.7( ال راأي/ ال اأعرف
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22( انته��ت ف��رتة الرئي�س حممود عبا�س كرئي�س لل�س��لطة الفل�س��طينية يف يناير 2010 املا�س��ي بدون اجراء انتخابات رئا�س��ية جديدة 

يف ذلك التاريخ، هل فقد اأم مل يفقد الرئي�س عبا�س �سرعيته كرئي�س لل�سلطة؟
118.114.424.1( بالتاأكيد يفقد

234.837.430.4( يفقد
334.837.031.2( ال يفقد            

46.44.69.5( بالتاأكيد ال يفقد
55.96.64.8( ال راأي/ ال اأعرف

23(  كذل��ك انته��ت ف��رتة املجل���س الت�س��ريعي يف يناير2010 املا�س��ي دون اج��راء  انتخابات ت�س��ريعية جديدة يف ذل��ك التاريخ، هل فقد 
اأم مل يفقد املجل�س الت�سريعي احلايل �سرعيته؟

115.713.119.9( بالتاأكيد يفقد
237.840.034.2( يفقد

333.935.032.2( ال يفقد            
44.62.97.4( بالتاأكيد ال يفقد

58.19.16.4( ال راأي/ ال اأعرف

24( بنظرك من يتحمل م�سوؤولية ا�ستمرار انق�سام ال�سلطة بني غزة وال�سفة؟ حما�س اأم فتح؟
114.211.318.8( حما�س

211.810.913.2( فتح
364.365.462.4( االثنان معا

42.93.71.7(  ال اأحد منهما  
54.45.42.8( اأخرى

62.53.21.2(  ال راأي/ ال اأعرف

25(  اأعلن��ت جلن��ة االنتخاب��ات عن ع��دم قدرتها على اإجراء االنتخاب��ات يف موعدها يف كانون ثاين )يناير( 2010 املا�س��ي. من بنظرك 
امل�سوؤول عن تعطيل اإجراء االنتخابات يف موعدها؟ 

111.511.511.6( فتح
224.015.637.8( حما�س

39.110.37.0( جلنة االنتخابات
430.932.728.0(  اإ�شرائيل  

515.719.39.6( اأخرى 
68.910.66.0( ال راأي/ ال اأعرف

26( ل��و ج��رت انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جدي��دة اليوم وف��ازت فيها حما�س، هل �س��يوؤدي ذلك بنظ��رك اإىل رفع احل�س��ار واملقاطعة 
الدولية اأم �سيوؤدي اإىل ت�سديدها على احلكومة الفل�سطينية؟

112.111.313.3( �شيوؤدي ذلك اإىل رفع احل�شار
261.060.761.6( �شيوؤدي ذلك اإىل ت�شديد احل�شار     

322.622.922.0( �شتبقى االأو�شاع كما هي اليوم
44.35.13.1( ال راأي/ ال اأعرف
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27(  وم��اذا ع��ن الوح��دة ب��ني ال�س��فة الغربي��ة وقطاع غ��زة لو ف��ازت حما���س يف انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جديدة، ه��ل يف نظرك 

�ستتعزز الوحدة بني املنطقتني اأم �سيتعزز االنف�سال بينهما؟
118.517.320.6( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز الوحدة

246.343.650.7( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز االنف�شال       
329.332.524.1( �شتبقى االأو�شاع كما هي اليوم    

45.86.64.6( ال راأي/ال اأعرف

28( ل��و ج��رت انتخاب��ات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جدي��دة الي��وم وف��ازت فيها فت��ح، هل �س��يوؤدي ذلك بنظ��رك اإىل رف��ع احل�س��ار واملقاطعة 
الدولية اأم �سيوؤدي اإىل ت�سديدها على احلكومة الفل�سطينية؟

156.746.373.9( �شيوؤدي ذلك اإىل رفع احل�شار
28.910.76.0( �شيوؤدي ذلك اإىل ت�شديد احل�شار     

329.738.016.0( �شتبقى االأو�شاع كما هي اليوم
44.75.04.1( ال راأي/ ال اأعرف

29( وم��اذا ع��ن الوح��دة بني ال�س��فة الغربية وقطاع غزة لو فازت فتح يف انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جديدة، هل يف نظرك �س��تتعزز 
الوحدة بني املنطقتني اأم �سيتعزز االنف�سال بينهما

132.126.142.0( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز الوحدة
227.025.329.8( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز االنف�شال       

334.641.922.6( �شتبقى االأو�شاع كما هي اليوم    
46.36.75.7( ال راأي/ال اأعرف

30( ا�س��در جمل�س الوزراء برئا�س��ة �س��الم فيا�س قرارا باجراء انتخابات حملية للبلديات واملجال�س القروية يف ال�سفة الغربية يف �سهر 
يوليو)مت��وز( م��ن ه��ذا الع��ام حتى لو  مل تكن امل�س��احلة بني فتح وحما�س قد متت قبل ذلك . وقد وافقت كافة الف�س��ائل با�س��تثناء 
حما�س على امل�ساركة فيها وربطت حما�س م�ساركتها بامتام امل�ساحلة . ما راأيك انت ، هل توؤيد ام تعار�س اجراء االنتخابات املحلية 

يف املوعد املقرر حتى لو مل تكن امل�ساحلة قد اجنزت؟
111.411.111.8( بالتاأكيد اأوؤيد

242.948.533.8( اأوؤيد
327.025.828.9( اأعار�س

414.010.120.3( بالتاأكيد اأعار�س
54.74.45.2( ال راأي/ ال اأعرف

31( )ي�ساأل ل�سكان ال�سفة الغربية فقط ( لو جرت هذه االنتخابات املحلية يف ال�سفة الغربية قبل التو�سل للم�ساحلة و�ساركت فيها كافة 
الف�سائل با�ستثناء حما�س . هل �ست�سارك ام لن ت�سارك يف هذه االنتخابات؟

115.315.3( بالتاأكيد �شاأ�شارك
237.737.7(�شاأ�شارك

331.531.5( لن اأ�شارك
411.311.3( بالتاأكيد لن ا�شارك

54.14.1( ال راي ال اعرف
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32( هناك تقارير �س��حفية عن ف�س��اد وف�سائح يف ال�سلطة الفل�سطينية وقد عر�س �سريط م�سور بذلك يف التلفزيون اال�سرائيلي قيل ان 
جه��از املخاب��رات الفل�س��طينية قد قام بت�س��ويره . وقد ق��ام رئي�س ال�س��لطة بتوقيف مدير مكتبه عن العمل ب�س��بب تل��ك التقارير 
ال�س��حفية و�س��كل جلنة للتحقيق فيها ، لكن ال�س��لطة تقول ان احلديث عن الف�ساد والف�سائح هي مبالغات وافرتائات ا�سرائيلية �سد 

ال�سلطة هل �سمعت عن هذه التقارير؟
140.043.334.5( نعم �شمعت و�شاهدت �شريط فيديو    

231.530.633.0 (�شمعت وقراأت عنها فقط   
   )Q 34 328.225.832.0(مل ا�شمع ومل اقراأ عنها �شيء ) انتقل اىل

40.30.30.4( ال راي /ال اعرف

33( وما راأيك انت هل ت�سدق او ال ت�سدق هذه التقارير؟
146.548.343.2( بالتاأكيد ا�شدق التقارير حول الف�شاد والف�شائح يف ال�شلطة
222.823.721.1( اأميل لت�شديق التقارير حول الف�شاد والف�شائح يف ال�شلطة

312.211.014.2( اأميل لالعتقاد انه مبالغات ا�شرائيلية �شد ال�شلطة
411.710.813.3( بالتاأكيد هي مبالغات وافرتائات ا�شرائيلية �شد ال�شلطة

56.86.18.1( ال راي / ال اعرف

34( كم��ا ذكرن��ا اع��اله ، �س��كل رئي�س ال�س��لطة جلن��ة للتحقيق يف التقارير حول الف�س��اد والف�س��ائح . ق��ل لنا اىل اأي م��دى لديك ثقة يف 
م�سداقية عمل جلنة التحقيق هذه؟

114.113.215.6( ثقتي بها كبرية     
227.027.726.0( لدي ثقة بدرجة متو�شطة   

317.419.513.8( ثقتي بها �شئيلة       
432.731.534.5( لي�س لدي بها ثقة   

58.88.110.0( ال راي /ال اعرف

35( وكم��ا ذكرن��ا اأع��اله ، قي��ل ان �س��ريط الفيدي��و امل�س��جل ملدي��ر مكت��ب رئي�س ال�س��لطة وهو يف و�س��ع حمرج هو ت�س��وير ق��ام به جهاز 
املخابرات الفل�سطينية . قل لنا اواًل هل ت�سدق او ال ت�سدق هذه الرواية ؟

123.325.220.1( بالتاأكيد ا�شدقها     
226.929.423.0( اميل لت�شديقها       

320.518.124.4(اميل لعدم ت�شديقها   
417.016.118.4( بالتاأكيد ال ا�شدقها    

512.411.314.2( ال راي / ال اعرف

36( واالن قل لنا راأيك يف امل�س��األة ، هل تقبل او ترف�س قيام جهاز اأمن يتبع ال�س��لطة الفل�س��طينية بت�س��وير فل�سطيني يف مواقف حرجة 
كما قد يكون ح�سل مع مدير مكتب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ؟

111.414.46.5( بالتاأكيد اأقبل    
210.710.910.4( اميل للقبول     
321.121.021.1( اميل للرف�س    
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453.351.755.9( بالتاأكيد ارف�س      
53.51.96.1( ال راي / ال اعرف

37( يتح��دث النا���س ع��ن اه��داف اجل��دار الفوالذي ال��ذي تقوم م�س��ر ببنائه حتت االر���س على حدودها مع رف��ح . قل لنا م��ا راأيك انت 
يف الهدف امل�سري من هذا العمل ؟ هل يهدف:

131.034.924.6( للم�شاهمة يف ح�شار قطاع غزة
234.729.643.1( لل�شغط على حركة حما�س لتوقيع ورقة امل�شاحلة

327.927.029.2( حلماية امن م�شر من املهربني  
43.44.90.8( اخرى / اكر من �شبب من اال�شباب املذكورة اعاله حدد__         

53.13.62.3( ال راي / ال اعرف

38( هناك اقرتاح اأنه بعد قيام دولة فل�س��طينية م�س��تقلة والتو�س��ل حلل دائم لكافة م�س��اكل ال�س��راع مع اإ�س��رائيل، مبا يف ذلك القد�س 
والالجئ��ني، اأن يك��ون هناك اعرتاف متبادل باإ�س��رائيل كدولة لل�س��عب اليهودي، وفل�س��طني كدولة لل�س��عب الفل�س��طيني. هل توافق 

اأم ال توافق على هذا االقرتاح ؟  
18.27.110.1( بالتاأكيد موافق
241.544.636.4( موافق             

333.534.731.6( غري موافق
415.411.721.4( بالتاأكيد غري موافق  

51.31.80.4( ال راأي / ال اأعرف

39(  وماذا عن راأي اأغلبية الفل�سطينيني يف هذا املو�سوع؟ هل توؤيد اأم تعار�س اأغلبية الفل�سطينيني يف ال�سفة و القطاع اعرتافا باإ�سرائيل 
كدولة لل�سعب اليهودي، وفل�سطني كدولة لل�سعب الفل�سطيني عند التو�سل لت�سوية نهائية لل�سراع؟

144.946.043.1( توؤيد االأغلبية ذلك
246.944.650.9( تعار�س االأغلبية ذلك

38.29.46.1( ال راأي / ال اأعرف

40( وم��اذا ع��ن راأي االأغلبية يف اإ�س��رائيل، هل تعتقد اأنها توؤيد اأم تعار�س االعرتاف بفل�س��طني كدولة لل�س��عب الفل�س��طيني، واإ�س��رائيل 
كدولة لل�سعب اليهودي عند التو�سل لت�سوية نهائية لل�سراع؟

135.532.840.0( توؤيد االأغلبية ذلك
254.956.752.0( تعار�س االأغلبية ذلك

39.510.58.0( ال راأي / ال اأعرف

41(  االن وبعد مرور 40 عاما على االحتالل اال�سرائيلي لل�سفة والقطاع، ما هي بنظرك فر�س قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة اىل جانب 
دولة ا�سرائيل خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة؟ هل هي عالية اأم متو�سطة اأم �سئيلة اأم غري موجودة

134.634.534.8( غري موجودة
235.937.633.2( �شئيلة

322.823.022.5( متو�شطة
44.93.08.0( عالية       

51.71.81.6( ال راأي ال اعرف
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42( تق��ول املب��ادرة ال�سعودي��ة اأن عل��ى اإ�سرائيل االن�سحاب من كافة املناط��ق التي احتلتها عام 1967 وهي قطاع غ��زة وال�سفة الغربية 
والقد���س وه�سب��ة اجل��والن ويتم اإقامة دول��ة فل�سطينية. يتم ح��ل ق�سية الالجئني حاًل ع��اداًل ومتفقًا عليه من خ��الل مفاو�سات 
مبني��ة عل��ى ق��رار االأمم املتح��دة رق��م 194. يف املقابل تعرتف كاف��ة الدول العربية باإ�س��رائيل وبحقه��ا يف العي�س يف ح��دود اآمنة 

وتقوم بتوقيع اتفاقات �سالم وباإقامة عالقات دبلوما�سية طبيعية معها. هل توافق اأو ال توافق على هذه املبادرة؟
18.16.410.8( بالتاأكيد اأوافق

251.854.048.2(  اأوافق
325.525.425.8( اأعار�س

411.110.012.8( بالتاأكيد اأعار�س  
53.54.22.4( ال راأي/ ال اأعرف

43( ما هي براأيك اأهداف وتطلعات اإ�سرائيل على املدى البعيد؟ 
1( االن�شحاب من االأرا�شي العربية املحتلة يف عام 67 بعد 

8.06.99.8�شمان اأمنها  

بعد  املحتلة  العربية  االأرا�شي  2( االن�شحاب من جزء من 
اأمنها 8.49.66.3�شمان 

3(  �شم االأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة وحرمان �شكانها من 
17.817.618.1حقوقهم ال�شيا�شية 

4(  اإقامة دولة اإ�شرائيل من نهر االأردن اإىل البحر املتو�شط وطرد 
63.262.863.7ال�شكان العرب منها

52.63.02.0(  ال راأي/ ال اأعرف

44(  م��اذا تتوق��ع اأن يح��دث ب��ني الطرف��ني االإ�س��رائيلي والفل�س��طيني االآن وبع��د اغتيال املبح��وح يف دبي واع��الن ا�س��رائيل عن احلرم 
االبراهيمي يف اخلليل وم�سجد بالل يف بيت حلم كمواقع للرتاث التاريخي اال�سرائيلي؟

114.416.411.3( �شيعود الطرفان للمفاو�شات قريبا و�شتتوقف املواجهات امل�شلحة       
236.534.240.2( �شيعود الطرفان للمفاو�شات لكن بع�س املواجهات امل�شلحة �شت�شتمر

343.342.644.3( لن تتوقف املواجهات امل�شلحة ولن يعود الطرفان للمفاو�شات
45.86.84.1( ال راأي / ال اأعرف

45( هل تعتقد اأنه من املمكن اأم من امل�ستحيل يف هذه االأيام التو�سل لت�سوية دائمة لل�سراع مع اإ�سرائيل؟
12.42.02.9( بالتاأكيد ممكن

224.824.724.9( اأعتقد اأن ذلك ممكن  
341.840.144.6( اأعتقد اأن ذلك م�شتحيل  

429.931.926.6( بالتاأكيد م�شتحيل
51.11.20.9( ال راأي/ ال اأعرف

46( هل توؤيد ام تعار�س احلل القائم على اأ�سا�س قيام دولة فل�سطني اىل جانب دولة ا�سرائيل و هو ما يعرف بحل الدولتني؟
18.57.89.5( بالتاأكيد اأوؤيد

248.951.444.8( اأوؤيد
329.628.930.7( اأعار�س

411.610.513.4( بالتاأكيد اأعار�س
51.51.41.6( ال راأي/ ال اأعرف
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47(  يعتقد البع�س ان احلل االف�س��ل لل�س��راع هو الذي يتم فيه توحيد اأ�س��رائيل مع ال�س��فة الغربية وقطاع غزة لتاأ�س��ي�س دولة واحدة 

يكون فيها العرب الفل�سطينيون واليهود اال�سرائيليون مت�ساوون . هل توؤيد اأم تعار�س هذا احلل ؟
14.14.43.6( بالتاأكيد اأوؤيد

224.730.016.0( اأوؤيد
347.546.449.3( اأعار�س

421.616.530.1( بالتاأكيد اأعار�س
52.12.71.1( ال راأي/ ال اأعرف

48( و ما هو راأيك باحلل الذي تقوم فيه دولة فل�س��طني اإىل جانب ا�س��رائيل ولكن مع وجود موؤ�س�س��ات �سيا�س��ية م�س��رتكة بحيث تتحول 
الدولتان يف نهاية املطاف اإ�سرائيل وفل�سطني اىل وحدة كونفدرالية. هلى توؤيد ام تعار�س هذا احلل؟

13.33.33.4( بالتاأكيد اأوؤيد
223.025.818.4( اأوؤيد

351.052.448.7( اأعار�س
418.213.625.9( بالتاأكيد اأعار�س
54.45.03.6( ال راأي/ ال اأعرف

49( براأيك ماهو احلل االأكرث �سعوبة على التحقيق بني هذه احللول الثالثة؟
131.731.931.4( حل الدولتني امل�شتقلتني

242.443.141.2( حل الدولة الواحدة مع احلقوق املت�شاوية     
318.117.419.2(حل الدولتني املوحدتني يف كونفدرالية  

47.87.68.1(ال راأي/ ال اأعرف

55(  هناك دعوة اأمريكية للطرف الفل�س��طيني للعودة ملفاو�س��ات ال�س��الم مع الطرف اال�س��رائيلي بدون قيام ا�سرائيل بوقف اال�ستيطان 
يف القد�س ال�س��رقية ولكن بحيث تكون املفاو�س��ات غري مبا�س��رة وبو�س��اطة امريكية . قل لنا هل توؤيد ام تعار�س م�س��اركة الطرف 

الفل�سطيني يف هذه املفاو�سات غري املبا�سرة؟
12.41.54.0( بالتاأكيد اأوؤيد

223.023.222.8( اأوؤيد
346.551.438.3( اأعار�س

426.021.633.2( بالتاأكيد اأعار�س
52.12.41.6( ال راأي/ ال اأعرف

63( بالن�سبة للعمليات امل�سلحة �سد مدنيني اإ�سرائيليني داخل اإ�سرائيل  فاإنك ؟
117.912.027.5( توؤيدها ب�شدة

229.328.830.1( توؤيدها
340.245.831.0( تعار�شها

410.010.09.9( تعار�شها ب�شدة
52.73.41.5( ال راأي/ ال اأعرف

64(  اأيا من االجتاهات واالأحزاب التالية توؤيد ؟ ]اخرت واحدًا فقط[
10.71.00.2( حزب ال�شعب

22.52.32.9( اجلبهة ال�شعبية
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330.129.631.0(  فتح
421.719.125.9(حما�س

50.81.20.00(  اجلبهة الدميقراطية
61.10.81.6(  اجلهاد االإ�شالمي

70.000.000.00(  فدا
81.11.30.8( املبادرة الوطنية
92.72.03.7(  م�شتقل اإ�شالمي

105.96.35.4( م�شتقل وطني
1132.635.428.0(  ال اأحد مما �شبق    

120.91.10.6( غري ذلك 


