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ق���ام املرك���ز الفل�شطين���ي للبح���وث ال�شيا�شي���ة وامل�شحي���ة باإج���راء ا�شتطالع لل���راأي العام 
الفل�شطين���ي يف ال�شف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة وذلك يف الفرتة م���ا ب���ني 16-18 كانون اأول 
)دي�شم���ر( 2010. قب���ل اإجراء الإ�شتط���الع اعتقلت اأجهزة الأم���ن يف ال�شفة الغربية خلية 
حلما����س اتهمتها مبحاول���ة اغتيال حمافظ نابل�س. كما قامت حمكمة يف قطاع غزة باحلكم 
باإع���دام ثالث���ة اأع�شاء من حرك���ة فتح اتهمتهم حما����س بقتل اإمام م�شج���د يف القطاع.كما 
اأن اجتماع���ا للم�شاحل���ة يف دم�ش���ق ف�شل يف التو�ش���ل لتفاق بني فتح وحما����س لإنهاء حالة 
النق�شام.كذل���ك اأعلن���ت الولي���ات املتح���دة ع���ن توقفها عن الطل���ب م���ن اإ�شرائيل جتميد 
ال�شتيط���ان وطلب���ت من الطرف���ني، الفل�شطين���ي والإ�شرائيلي، الدخ���ول يف مفاو�شات غري 
مبا�ش���رة من خاللها. يغطي هذا ال�شتطالع الأو�ش���اع الفل�شطينية الداخلية واأداء حكومتي 
اإ�شماعيل هني���ة و�شالم فيا�س وتوازن القوى الداخلي بني فتح وحما�س وم�شتقبل امل�شاحلة 
وا�شتعادة الوحدة ب���ني ال�شفة والقطاع واآراء اجلمهور يف الغايات العليا لل�شعب الفل�شطيني 
ويف امل�ش���اكل الرئي�شية التي تواجهه، بالإ�شاف���ة لأو�شاع عملية ال�شالم واملوقف من الت�شوية 
الدائم���ة وراأي اجلمهور الفل�شطيني يف مواق���ف اليهود الإ�شرائيليني من مقرتحات القوانني 
والدع���وات العن�شرية املتداول���ة يف اإ�شرائيل اليوم. مت اإجراء املقابالت وجهًا لوجه مع عينة 
ع�شوائي���ة من الأ�شخا����س البالغني بلغ عدده���ا 1270 �شخ�شًا وذل���ك يف 127 موقعًا �شكنيًا 

وكانت ن�شبة اخلطاأ %3. 

النتائج الرئي�سية لال�ستطالع:
ت�ش���ري نتائج الربع الأخري من ع���ام 2010 اإىل ازدياد الت�شاوؤم بفر����س امل�شاحلة وا�شتعادة 
الوحدة واإىل رف�س وا�شع النطاق لأ�شكال بديلة للعالقة بني ال�شفة والقطاع مثل الكونفدرالية 
اأو انتخاب���ات منف�شل���ة للمنطقتني. كما ت�شري اإىل انعدام للثق���ة يف �شلطتي ال�شفة والقطاع 
عندم���ا يتعل���ق الأمر بال�شراع بني فتح وحما����س، حيث وجدنا اأن الربع فق���ط، بل واأقل من 
ذل���ك، يعتقدون ب�شدقية التهام���ات باأن حما�س كانت تخطط لغتيال حمافظ نابل�س اأو اأن 
املتهمني الثالثة من فتح املحكومني بالإعدام يف قطاع غزة قد ح�شلوا على حماكمة عادلة.
كذلك ت�ش���ري النتائج اإىل تدهور بارز وم�شتمر يف اعتقادات اجلمهور الفل�شطيني يف ال�شفة 
والقط���اع يف م�شتوى احلريات منذ النف�شال ب���ني ال�شفة والقطاع يف منت�شف عام 2007. 
فمث���ال، تراجعت تدريجيًا ن�شب���ة العتقاد باأن املواطن الفل�شطين���ي ي�شتطيع انتقاد ال�شلطة 
ب���دون خ���وف يف ال�شفة الغربية من 56% يف اأيلول )�شبتم���ر( 2007 اإىل 27% فقط يف هذا 
ال�شتطالع. وح�شل تراجع تدريجي موازي للقدرة على انتقاد ال�شلطة بدون خوف يف قطاع 
غ���زة م���ن 52% اإىل 19% خالل نف����س الفرتة. من املفيد الإ�شارة هن���ا اإىل اأن ن�شبة 70% من 
اجلمه���ور الفل�شطيني يف ال�شفة والقطاع تعتق���د اأنه ينبغي على حكومة �شالم فيا�س اإجراء 
انتخاب���ات حملية، وذلك على �ش���وء قرار حمكمة العدل العليا القا�ش���ي بعدم �شرعية قرار 
حكومة فيا�س ال�شابق باإلغاء هذه النتخابات التي كانت مقررة ل�شهر متوز )يوليو( املا�شي.

تاأ�ش�س املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية 
وامل�س��حية  يف مطلع عام 2000 كمركز م�شتقل 
للبحوث الأكادميية ودرا�شات ال�شيا�شات العامة. 
يهدف املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفل�شطينية 
الفل�شطيني���ة  ال�شيا�ش���ات  ث���الث:  جم���الت  يف 
وال�شيا�ش���ة  التحلي���ل ال�شرتاتيج���ي  الداخلي���ة، 
البح���وث امل�شحي���ة وا�شتطالع���ات  اخلارجي���ة، 
الراأي العام.  يقوم املركز بالعديد من الن�شاطات 
البحثية: اإعداد الدرا�شات والأبحاث الأكادميية 
ذات العالقة بال�شيا�ش���ات الفل�شطينية الراهنة، 
اإجراء بح���وث م�شحية حول املواق���ف ال�شيا�شية 
ت�شكي���ل  الفل�شطين���ي،  للمجتم���ع  والجتماعي���ة 
جمموعات عمل لدرا�ش���ة ق�شايا وم�شاكل تواجه 
املجتمع الفل�شطين���ي و�شانع القرار وو�شع حلول 
لها، وعق���د املوؤمترات واملحا�ش���رات واملوجزات 
املتعلق���ة ب�شوؤون ال�شاع���ة. اإن املركز الفل�شطيني 
للبح���وث ملت���زم باملو�شوعية والن�زاه���ة العلمية 
ويعم���ل على ت�شجي���ع وبلورة تفه���م اأف�شل للواقع 
الفل�شطين���ي الداخلي وللبيئ���ة الدولية يف اأجواء 

من حرية التعبري وتبادل الآراء.
ياأتي هذا ال�شتطالع �شمن �شل�شلة ال�شتطالعات 

املنتظمة للمركز. 
م��ع  بالتع��اون  اال�س��تطالع  اإج��راء  مت 

موؤ�س�سة كونراد اأديناور يف رام اهلل
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)1( االأو�ساع الفل�سطينية الداخلية: 
• 17% ي�س��فون اأو�س��اع قطاع غ��زة باأنها جيدة 	

اأو جيدة جدًا و35% ي�س��فون اأو�س��اع ال�س��فة 
الغربية باأنها جيدة اأو جيدة جدًا.

• 61% يقول��ون باأنه يوجد ف�س��اد يف املوؤ�س�س��ات 	
احلكومي��ة التابعة للحكوم��ة املقالة يف قطاع 
غزة ون�سبة من 71% يقولون باأنه يوجد ف�ساد 

يف موؤ�س�سات ال�سلطة يف ال�سفة الغربية.
• 60% يقول��ون باأن��ه توجد حرية �س��حافة يف 	

ال�س��فة اأو توجد اإىل حد ما فيما تقول ن�سبة 
م��ن 42% فق��ط باأنه توجد حرية م�س��ابهة يف 

قطاع غزة.
• 27% من �س��كان ال�س��فة والقطاع يقول��ون باأن 	

النا�س يف ال�س��فة الغربية ي�س��تطيعون انتقاد 
ال�سلطة بدون خوف و19% يقولون باأن النا�س 
يف قط��اع غ��زة ي�س��تطيعون انتق��اد ال�س��لطة 

بدون خوف.
•  ن�سبة االإح�سا�س باالأمن وال�سالمة ال�سخ�سية 	

تبل��غ 61% بني �س��كان ال�س��فة الغربية و%58 
بني �سكان قطاع غزة.

• التقيي��م االإيجاب��ي الأداء حكوم��ة ا�س��ماعيل 	
هنية يبلغ 36% وحلكومة فيا�س 43%، كما اأن 
23% يقول��ون اأن حكوم��ة هنية ه��ي احلكومة 
اأن   %29 م��ن  ن�س��بة  تق��ول  فيم��ا  ال�س��رعية 

حكومة فيا�س هي ال�سرعية.
• ن�س��بة الر�سا عن اأداء الرئي�س حممود عبا�س 	

تبلغ 50% وعدم الر�سا %45.
• ل��و ج��رت انتخاب��ات رئا�س��ية جدي��دة عبا�س 	

يح�س��ل على 56% وهنية عل��ى 38% ولو كانت 

17% م���ن �ش���كان ال�شفة والقطاع ي�شفون الأو�شاع يف قطاع غزة باأنها جيدة اأو جيدة جدًا و%62 
ي�شفونها باأنها �شيئة اأو �شيئة جدًا. يف ا�شتطالعنا الأخري قبل ثالثة اأ�شهر، يف اأيلول )�شبتمر(-

ت�شري���ن اأول )اأكتوب���ر(، قالت ن�شبة من 11% فقط اأن الأو�شاع يف قطاع غزة جيدة اأو جيدة جدًا 
وقال���ت ن�شبة 70% اأنها �شيئة اأو �شيئ���ة جدًا. اأما بالن�شبة لل�شفة الغربية فاإن ن�شبة من 35% تقول 
اأن الأو�ش���اع فيها جيدة اأو جيدة ج���دًا ون�شبة من 31% تقول اأنها �شيئة اأو �شيئة جدًا، وكانت هذه 
الن�شب���ة ق���د بلغت قبل ثالثة اأ�شه���ر 33% و34% على التوايل. تقييم �ش���كان ال�شفة لأو�شاع قطاع 
غزة ل يختلف عن تقييم �شكان القطاع. لكن هناك فرقًا يف تقييم �شكان ال�شفة لأو�شاع ال�شفة 
مقارن���ة بتقيي���م �شكان قطاع غزة لهذه الأو�شاع حيث تق���ول ن�شبة من 43% من �شكان القطاع اأن 
اأو�شاع ال�شفة جيدة اأو جيدة جدًا وتقول ن�شبة من 31% فقط من �شكان ال�شفة اأن اأو�شاع ال�شفة 

جيدة اأو جيدة جدًا.

71% من �شكان ال�شفة والقطاع يقولون باأنه يوجد ف�شاد يف موؤ�ش�شات ال�شلطة يف ال�شفة الغربية 
مقاب���ل 61% يقولون باأنه يوج���د ف�شاد يف املوؤ�ش�شات احلكومية التابع���ة للحكومة املقالة يف قطاع 
غ���زة. هذه الن�شب م�شابهة لتلك الت���ي ح�شلنا عليها قبل ثالثة اأ�شهر. بني �شكان ال�شفة الغربية 
تق���ول ن�شبة م���ن 72% اأنه يوجد ف�شاد يف موؤ�ش�شات ال�شلطة يف ال�شف���ة فيما تقول ن�شبة من %68 
م���ن �شكان القطاع باأنه يوجد ف�شاد يف موؤ�ش�ش���ات ال�شلطة يف ال�شفة. يف املقابل ترى ن�شبة اأعلى 
م���ن �ش���كان القطاع انه يوجد ف�شاد يف موؤ�ش�شات احلكومة املقالة يف قطاع غزة مقارنة مع �شكان 

ال�شفة الغربية)66% مقابل 57% على التوايل(.  

60% م���ن �شكان ال�شف���ة و القطاع يقولون باأنه توجد حرية �شحاف���ة يف ال�شفة الغربية، اأو توجد 
اإىل ح���د م���ا، بينما تقول ن�شبة من 34% اأنه ل توجد حرية �شحافة يف ال�شفة الغربية. يف املقابل، 
42% من �شكان ال�شفة و القطاع يقولون باأنه توجد حرية �شحافة يف قطاع غزة اأو توجد اإىل حد 
ما فيما تقول ن�شبة من 47% اأنه ل توجد حرية �شحافة يف قطاع غزة. هذه الن�شب م�شابهة لتلك 
الت���ي ح�شلنا عليه���ا قبل ثالثة اأ�شهر. رغم ذل���ك، فاإن27% فقط يقولون ب���اأن النا�س يف ال�شفة 
الغربي���ة ي�شتطيع���ون انتقاد ال�شلطة بدون خوف. يف املقابل تق���ول ن�شبة من 19% فقط اأن النا�س 
يف قطاع غزة ي�شتطيعون انتقاد ال�شلطة بدون خوف. وكانت هذه الن�شب، كما يظهر من اجلدول 
اأدن���اه، قد �شهدت هبوطًا متوا�شاًل منذ اأيل���ول )�شبتمر( 2007 عندما بلغت ن�شبة العتقاد باأن 
النا����س ي�شتطيعون انتق���اد ال�شلطة يف ال�شف���ة 56% مقابل 52% اعتقدوا ب���اأن النا�س ي�شتطيعون 
انتق���اد ال�شلطة يف قطاع غزة بدون خوف. هبطت هاتان الن�شبتان اإىل 47% للقدرة على النتقاد 
ب���دون خ���وف يف ال�شفة واإىل 42% يف قطاع غزة وذلك يف اآب )اأغ�شط�س( 2008، ثم هبطتا مرة 
اأخ���رى اإىل 30% للق���درة على النتقاد بدون خوف يف ال�شف���ة واإىل 24%  يف قطاع غزة وذلك يف 

اأيلول )�شبتمر( 2010.

ت�ش���ري النتائ���ج اأي�ش���ًا اإىل اأن توازن القوى بني فتح وحما����س قد بقي على حالة كما كان يف الربع الثالث من هذا الع���ام و ينطبق الأمر ذاته على �شعبية 
الرئي����س حمم���ود عبا�س مقابل ا�شماعيل هنية. كما اأن نتائج الربع الأخري من هذا العام مت�شابهًة اإىل حد كبري مع نتائج الربع الأخري من عام 2009، 

اأي اأن تطورات عام 2010 الداخلية واخلارجية مل ترتك اأثرًا يذكر على توازن القوى الداخلي بني فتح وحما�س وعبا�س وهنية.
ت�ش���ري النتائ���ج اأي�شًا اإىل اأن ثلثي الفل�شطينيني يعار�شون الدخول يف مفاو�شات غري مبا�شرة مع اإ�شرائيل برعاية اأمريكية. ومع ذلك، فاإن حوايل %60 
منهم يعتقدون اأن اإ�شرائيل هي الرابح الأكر من عدم العودة للمفاو�شات فيما تعتقد ن�شبة ل تزيد عن 13% اأن الطرف الفل�شطيني �شيكون الرابح من 
ذل���ك. وت�ش���ري النتائ���ج اإىل اأن اجلمهور مل يقرر بعد ما هو البديل الأكرث جناعة يف حالة عدم العودة للمفاو�ش���ات اإذ نراه يوؤيد بن�شب متقاربة خياري 

الذهاب ملجل�س الأمن والعودة ملواجهات م�شلحة فيما تف�شل جمموعة ثالثة خيار تنظيم مواجهات �شلمية، واأخرى تف�شل خيار حل ال�شلطة.
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بني م��روان الربغوث��ي وهنية يح�س��ل االأول 
على 65% والثاين على %31.

• ل��و ج��رت انتخاب��ات برملاني��ة جدي��دة اليوم 	
حت�س��ل حما���س عل��ى 25% وفت��ح عل��ى %44 
وكاف��ة القوائ��م االأخرى جمتمع��ة على %11 

و20% يقرروا بعد.
• ن�س��بة الت�ساوؤم بفر�س امل�ساحلة ترتفع حيث 	

تقول ن�سبة من 39% اأن االنف�سال دائم.
• ل��و ف��ازت حما���س يف انتخاب��ات جدي��دة فاإن 	

فر���س امل�س��احلة وفر�س رفع احل�س��ار �س��وف 
تنخف���س فيم��ا تتع��زز هذه الفر�س يف  و�س��ع 

تفوز فيه فتح باالنتخابات.
• وح��دة 	 ع��ن  بديل��ة  حل��واًل  يرف�س��ون   %65

ال�س��فة  ب��ني  الكونفدرالي��ة(  كامل��ة )مث��ل 
ون�س��بة  توؤيده��ا،   %32 ون�س��بة  والقط��اع 
76% ترف���س انتخابات منف�س��لة يف ال�س��فة 

والقط��اع و22% توؤيده��ا.
• ن�سبة ال تتجاوز الربع تعتقد اأن حركة حما�س 	

كانت تخط��ط فع��اًل الغتيال حماف��ظ نابل�س  
ون�س��بة م��ن 22% فق��ط تعتقد اأن اأع�س��اء فتح 
الثالث��ة الذين حكمت حمكم��ة يف قطاع غزة 

باإعدامهم قد ح�سلوا على حماكمة عادلة.
• لل�س��عب 	 العلي��ا  الغاي��ة  اأن  يعتق��دون   %48

الفل�س��طيني ينبغي اأن تك��ون اإنهاء االحتالل 
وقي��ام الدول��ة ون�س��بة م��ن 21%  تعتق��د اأن 
الغاي��ة العلي��ا االأوىل ه��ي بن��اء ف��رد �س��الح 
وجمتم��ع متدي��ن، و20% يعتق��دون اأنه��ا ح��ق 

العودة و11% يعتقدون اأنها الدميقراطية.
• 70% يعتق��دون اأن عل��ى حكوم��ة �س��الم فيا���س 	

اإجراء انتخابات حملية و24% ال يعتقدون ذلك.

جدول )1(: هبوط م�ضتمر يف ن�ضبة القدرة على انتقاد ال�ضلطة يف كل من ال�ضفة الغربية 
وقطاع غزة منذ انف�ضال قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية

القدرة على انتقاد ال�ضلطة يف التاريخ
ال�ضفة الغربية بدون خوف

القدرة على انتقاد ال�ضلطة يف 
قطاع غزة بدون خوف

19%27%كانون اأول )دي�ضمرب( 2010
24%30%اأيلول )�ضبتمرب( 2010

29%37%اآذار )مار�س( 2009 
42%47%اآب )اأغ�ضط�س( 2008

52%56%اأيلول )�ضبتمرب( 2007

ن�شبة الإح�شا�س بالأمن وال�شالمة ال�شخ�شية تبلغ اليوم 61% بني �شكان ال�شفة الغربية و58% بني 
�شكان قطاع وهي ن�شب قريبة من تلك التي ح�شلنا عليها قبل ثالثة اأ�شهر.

ن�شبة التقييم الإيجابي لأداء حكومتي ا�شماعيل هنية و�شالم فيا�س تبقى على حالها كما كانت قبل 
ثالثة اأ�شهر حيث تبلغ 36% حلكومة هنية و43% حلكومة فيا�س. لكن النتائج ت�شري اإىل ارتفاع يف 
ن�شبة الراغبني يف الهجرة من القطاع من 37% قبل ثالثة اأ�شهر اإىل 45% يف هذا ال�شتطالع. اأما 

يف ال�شفة الغربية فبقيت ن�شبة الرغبة يف الهجرة كما كانت قبل ثالثة اأ�شهر )%24(. 

ن�شب���ة الر�ش���ا عن اأداء الرئي�س حممود عبا�س مل تتغري خ���الل الأ�شهر الثالثة املا�شية حيث تبلغ 
50% فيم���ا تق���ول ن�شب���ة من 45% اأنها غري را�شية ع���ن اأداء الرئي�س. تبلغ ن�شب���ة الر�شا عن اأداء 

الرئي�س 47% يف قطاع غزة و52% يف ال�شفة الغربية. 

23% م���ن �شكان ال�شفة والقط���اع يقولون اأن حكومة هنية هي احلكومة ال�شرعية فيما تقول ن�شبة 
م���ن %29 اأن حكوم���ة فيا����س هي احلكوم���ة ال�شرعية وتق���ول ن�شبة م���ن 34% اأن احلكومتني غري 
�شرعيت���ني. ت�شكل ه���ذه الن�شب هبوطًا طفيفًا يف العتقاد ب�شرعي���ة حكومة هنية. ن�شبة العتقاد 
ب�شرعي���ة حكوم���ة هنية تبلغ 26% يف القط���اع و21% يف ال�شفة. ون�شبة العتق���اد ب�شرعية حكومة 

فيا�س تبلغ 31% يف القطاع و28% يف ال�شفة. 

ل���و ج���رت انتخاب���ات رئا�شية جدي���دة وتر�شح فيه���ا اثنان فقط هم���ا حممود عبا����س وا�شماعيل 
هني���ة، يح�ش���ل الأول على 56% والثاين على 38% من اأ�ش���وات امل�شاركني وتبلغ ن�شبة امل�شاركة يف 
النتخابات يف هذه احلالة 59%. قبل ثالثة �شهور بلغت ن�شبة الت�شويت لعبا�س 57% ولهنية %36. 
يف قط���اع غزة، يح�ش���ل عبا�س يف هذا ال�شتطالع على 53% وهنية على 43% ويف ال�شفة الغربية 
يح�شل عبا�س على 59% وهنية على 34%. اأما لو كانت املناف�شة بني مروان الرغوثي واإ�شماعيل 
هني���ة فيح�شل الأول عل���ى 65% والثاين على 31%  وت�شل ن�شب���ة امل�شاركة يف النتخابات يف هذه 
احلال���ة اإىل 69%. يف قطاع غزة يح�شل الرغوثي على 61% وهنية على 37% ويف ال�شفة الغربية 
يح�شل الرغوثي على 68% و هنية على 27%. هذه الن�شب قريبة جدًا من تلك التي ح�شلنا عليها 
قب���ل ثالثة اأ�شهر. لو كان باإمكان اجلمه���ور الفل�شطيني اختيار نائب لرئي�س ال�شلطة الفل�شطينية 
الي���وم فاإن 27% يختارون مروان الرغوث���ي و18% يختارون ا�شماعيل هنية و16% يختارون �شالم 
فيا����س و11% يخت���ارون م�شطفى الرغوث���ي و5% يختارون �شائب عريقات. ه���ذه الن�شب قريبة 

جدًا من تلك التي ح�شلنا عليها قبل ثالثة اأ�شهر. 

ل���و ج���رت انتخابات برملانية جديدة مبوافق���ة جميع القوى ال�شيا�شية ف���اإن 69% �شي�شاركون فيها 
حي���ث حت�شل قائم���ة التغيري والإ�شالح التابع���ة حلما�س على 25% من اأ�ش���وات امل�شاركني وفتح 
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عل���ى 44% وحت�شل كافة القوائ���م الأخرى جمتمعة على 11%، وتقول ن�شبة من 20% اأنها مل تقرر 
بع���د ملن �شت�ش���وت. هذه النتائج قريبة جدًا من تلك التي ح�شلن���ا عليها قبل ثالثة اأ�شهر. ن�شبة 
الت�شويت حلما�س يف هذا ال�شتطالع يف قطاع غزة تبلغ 26% ويف ال�شفة الغربية 24%. اأما ن�شبة 

الت�شويت حلركة فتح يف هذا ال�شتطالع يف قطاع غزة فتبلغ 48% ويف ال�شفة الغربية %42. 

بع���د ف�شل لقاء دم�شق الثاين بني فتح وحما�س فاإن اجلمه���ور يبقى مت�شائمًا مب�شتقبل امل�شاحلة 
وا�شتع���ادة الوحدة: ن�شبة العتقاد باأن النف�شال دائم ترتفع من 30% قبل ثالثة اأ�شهر اإىل %39 
يف ه���ذا ال�شتط���الع. ن�شب���ة املعتقدين باأن الوحدة �شتع���ود قريبًا تهبط م���ن 14% اإىل 8% ون�شبة 
العتقاد باأن الوحدة �شتعود ولكن بعد فرتة زمنية طويلة تبلغ اليوم 49% مقارنة ب� 51% قبل ثالثة 
اأ�شه���ر. وجد ال�شتطالع اأن 15% ي�شعون اللوم على ا�شتمرار النف�شال على حركة حما�س و%13 
عل���ى حركة فت���ح و62% يلومون الطرفني معًا. لكن عند ال�شوؤال ع���ن م�شتقبل الوحدة بني ال�شفة 
والقطاع فيما لو فازت حما�س يف انتخابات جديدة فاإن 55% يقولون اأن ذلك �شيعزز النف�شال. 
اأما لو فازت فتح يف النتخابات فاإن 31% فقط يقولون اأن ذلك �شيعزز النف�شال. ن�شبة من %13 
تق���ول اأن فوز حما����س �شيعزز فر�س الوحدة لكن ن�شبة من 30% تق���ول اأن فوز فتح �شيعزز فر�س 
الوحدة. كذلك، فاإنه عند ال�شوؤال عن م�شتقبل احل�شار واملقاطعة الدولية فيما لو فازت حما�س 
يف انتخاب���ات ت�شريعي���ة ورئا�شي���ة جديدة، فاإن 86% يقول���ون اأن ذلك �شي���وؤدي اإىل ت�شديدهما اأو 
اإىل بق���اء الأو�شاع كما ه���ي الآن. اأما لو فازت فتح يف النتخابات فاإن 41% فقط يقولون اأن ذلك 
�شي���وؤدي اإىل ت�شديد احل�شار واملقاطعة اأو اإىل بقاء الأو�شاع كما هي الآن. 55% يعتقدون اأن فوز 
فت���ح �شي���وؤدي اإىل رفع احل�شار واملقاطع���ة و10% فقط يعتقدون اأن فوز حما����س �شيوؤدي اإىل رفع 

احل�شار واملقاطعة. 

65% يرف�ش���ون و32% يوؤي���دون بدياًل ع���ن الوحدة الكاملة بني ال�شفة وغ���زة، مثل الكونفدرالية، 
حتى لو كان ذلك بدياًل موؤقتًا بانتظار عودة الوحدة الكاملة. يف النظام الكونفدرايل الذي رف�شه 
الثلثان ت�شتمر حكومة هنية باإدارة �شوؤون قطاع غزة وحكومة فيا�س ت�شتمر باإدارة �شوؤون ال�شفة 
الغربي���ة فيما يكون الرئي�س حممود عبا�س رئي�شًا لل�شفة والقطاع معًا. ن�شبة التاأييد لهذا البديل 
تبل���غ 26% يف قط���اع غزة مقابل 36% يف ال�شف���ة الغربية. كذلك، فاإن 22% فق���ط يوؤيدون و%76 
يعار�ش���ون اإج���راء انتخابات منف�شلة واحدة لل�شفة جتريها حكوم���ة فيا�س وواحدة لقطاع غزة 
جتريها حكومة هنية حتى لو كان ذلك لنتخاب جمل�س ت�شريعي واحد ورئي�س واحد للمنطقتني. 

ن�شبة التاأييد لهذه النتخابات تبلغ 19% يف قطاع غزة و24% يف ال�شفة. 

ن�شبة ل تتجاوز الربع )24%( تعتقد اأن حركة حما�س كانت تخطط فعاًل لغتيال حمافظ نابل�س 
ون�شبة من 41% ل تعتقد ذلك ون�شبة من 35% تقول اأنها ل تعرف اأو لي�شت متاأكدة. ن�شبة العتقاد 
باأن حما�س كانت تخطط فعاًل لغتيال املحافظ ترتفع يف قطاع غزة لت�شل اإىل 30% مقابل %21 
يف ال�شف���ة الغربي���ة. يف املقابل، فاإن ن�شبة من 22% فقط تعتق���د اأن اأع�شاء فتح الثالثة املتهمني 
بقت���ل اإم���ام م�شجد والذي���ن حكمت حمكمة يف قطاع غ���زة باإعدامهم قد ح�شل���وا على حماكمة 
عادل���ة فيما تقول ن�شبة من 46% اأنهم مل يح�شلوا على حماكمة عادلة وتقول ن�شبة من 32% اأنها 
ل تعرف اأو لي�شت متاأكدة. ن�شبة العتقاد باأن املحاكمة قد كانت عادلة بلغت 28% يف قطاع غزة 

مقابل 19% يف ال�شفة الغربية.

الن�شب���ة الأك���ر )48%( تعتقد اأن الغاية العليا الأوىل لل�شع���ب الفل�شطيني ينبغي اأن تكون حتقيق 
ان�شح���اب اإ�شرائيلي حل���دود عام 1967 واإقامة دول���ة فل�شطينية يف ال�شف���ة والقطاع وعا�شمتها 
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القد�س ال�شرقية. يف املقابل تقول ن�شبة من 21% اأن الغاية الأوىل ينبغي اأن تكون بناء فرد �شالح 
وجمتم���ع متدين يلت���زم بتعاليم الإ�شالم كامل���ة. كذلك فاإن 20% يقول���ون اأن الغاية الأوىل يجب 
اأن تك���ون احل�ش���ول على حق العودة لالجئ���ني وعودتهم لقراهم وبلداتهم الت���ي خرجوا منها يف 
ع���ام 1948. وتق���ول ن�شبة من 11% اأن اله���دف الأول يجب اأن يكون بن���اء نظام حكم دميقراطي 
يحرتم حريات وحقوق الإن�شان الفل�شطيني. اأما عند ال�شوؤال عن الغاية الثانية فاإن الن�شبة الأكر 
)39%( تعتق���د اأن الغاي���ة العليا الثانية ينبغي اأن تكون احل�شول على حق العودة فيما تقول ن�شبة 
م���ن 24% اأن الغاية العليا الثانية ينبغي اأن تكون اإنهاء الحتالل وبناء الدولة يف ال�شفة والقطاع. 
ن�شبة من 22% تقول اأن الغاية الثانية ينبغي اأن تكون بناء الفرد ال�شالح واملجتمع املتدين ون�شبة 

من 16% تعتقد اأن الغاية الثانية ينبغي اأن تكون اإقامة نظام حكم دميقراطي. 

امل�شكل���ة الأ�شا�شية الأوىل التي تواجه املجتمع الفل�شطيني اليوم هي تف�شي البطالة والفقر وذلك 
يف نظ���ر 28% من اجلمهور فيما تقول ن�شبة من 26% اأنها غياب الوحدة الوطنية ب�شبب النق�شام 
ب���ني ال�شفة وغزة، وتقول ن�شبة من 24% اأن امل�شكل���ة الأوىل هي ا�شتمرار الحتالل وال�شتيطان، 
وتق���ول ن�شبة من 10% اأن امل�شكلة الأوىل هي ا�شتمرار ح�ش���ار قطاع غزة واإغالق معابره، وتقول 

ن�شبة من 10% اأن امل�شكلة الأوىل هي تف�شي الف�شاد يف بع�س املوؤ�ش�شات العامة. 

ت�ش���ري نتائج ال�شتطالع اإىل اأن 70% من اجلمهور الفل�شطيني يعتقد باأنه على �شوء قرار حمكمة 
الع���دل العليا القا�شي بعدم �شرعي���ة قرار حكومة �شالم فيا�س ال�شابق باإلغاء النتخابات املحلية 
فاإن على هذه احلكومة الآن اإجراء هذه النتخابات فيما تعتقد ن�شبة من 24% باأنه ل ينبغي على 
احلكوم���ة اإجراء النتخابات. وجد ال�شتطالع اأن ن�شبة املطالبة باإجراء النتخابات املحلية اأعلى 
يف ال�شف���ة الغربي���ة حيث بلغ���ت 79%، منها يف قطاع غ���زة حيث بلغت 57%. م���ن املفيد الإ�شارة 
اإىل اأن اأغلبي���ة من 56% من �ش���كان ال�شفة الغربية كانت قد اأعرب���ت يف ا�شتطالعنا يف حزيران 
)يوني���و( املا�ش���ي عن رغبته���ا يف امل�شارك���ة يف النتخابات املحلي���ة واأن 51% من �ش���كان ال�شفة 
والقط���اع اعتقدوا اآنذاك اأن تلك النتخاب���ات �شتكون نزيهة فيما اعتقدت ن�شبة من 37% اأنها لن 
تك���ون نزيهة. وكانت ن�شبة تاأييد اإجراء انتخابات حملية قد بلغت يف اآذار )مار�س( املا�شي %54 

)60% يف ال�شفة الغربية و46% يف قطاع غزة(.

تظهر النتائج تاأييدًا من الأغلبية )54%( للمبادرة العربية لل�شالم فيما تعار�شها ن�شبة من %42. 
لك���ن الأغلبي���ة )58%( تعار�س رزمة حل دائم تق���وم على اأ�شا�س اأفكار كلينت���ون ومبادرة جنيف 
فيم���ا تبل���غ ن�شبة تاأييد هذه الرزمة 40%. وكانت ن�شبة التاأييد له���ذه الرزمة قد بلغت 38% يف اآب 

)اأغ�شط�س( 2009 ثم ارتفعت اإىل 49% يف حزيران )يونيو( 2010. 

مت تق���دمي مب���ادئ كلينتون للح���ل الدائم يف اجتماع فل�شطيني – اإ�شرائيل���ي قبل ع�شر �شنوات يف 
23 كان���ون اأول )دي�شم���ر( 2000 وذلك بعد ف�شل قمة كام���ب دافيد يف متوز )يوليو( 2000. اأما 
مب���ادرة جني���ف ذات املب���ادئ امل�شابهة فقد مت الإعالن عنه���ا يف نهاية ع���ام 2003. تتناول هذه 
املبادئ الق�شايا الأ�شا�شية لل�شراع الفل�شطيني – الإ�شرائيلي مبا يف ذلك )1( احلدود النهائية 
وتبادل الأرا�شي، )2( الالجئني، )3( القد�س، )4( دولة فل�شطينية بدون ت�شليح، )5( ترتيبات 
اأمني���ة، و)6( اإنهاء ال�شراع. كنا قد فح�شن���ا مواقف اجلمهور الفل�شطيني من هذه الق�شايا يف 
م���رات �شابقة وذلك منذ كانون اأول )دي�شمر( 2003 وقمنا يف هذا ال�شتطالع بفح�س املواقف 

من جديد وذلك على �شوء جتدد الن�شاط الأمريكي الدبلوما�شي الراهن. 

)2( عملية ال�سالم:  
• املب��ادرة 	 يعار�س��ون  و%42  يوؤي��دون   %54

العربية )ال�سعودية( لل�سالم.
• 40% يوؤيدون و58% يعار�سون رزمة حل دائم 	

تق��وم عل��ى اأ�س��ا�س اأف��كار كلينت��ون ومب��ادرة 
جنيف. ن�س��بة التاأييد االأعلى )58%( تذهب 
لبند اإنهاء ال�س��راع والن�س��بة االأق��ل )%24( 
تذهب للبند املتعلق بنزع �سالح الدولة وكونها 

بدون جي�س.
• اعرتاف��ًا 	 يعار�س��ون  و%49  يوؤي��دون   %49

مقاب��ل  اليه��ودي  لل�س��عب  كدول��ة  باإ�س��رائيل 
اعرتاف بفل�س��طني كدولة لل�سعب الفل�سطيني 
وذلك بعد انهاء ال�سراع وقيام دولة فل�سطينية.
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ت�شري النتائج كما يف اجلدول التايل اإىل اأن اجلمهور يرف�س كافة بنود هذا احلل الدائم با�شتثناء 
البند املتعلق باإنهاء ال�شراع. فيما يلي ملخ�س بكافة البنود ومبواقف اجلمهور منها:

)اأ( احل���دود النهائي���ة وتب���ادل الأرا�ض���ي: 49% يوؤي���دون اأو يوؤي���دون ب�ش���دة و50% يعار�ش���ون اأو 
يعار�ش���ون ب�شدة ان�شحاب اإ�شرائيل من كامل قطاع غ���زة واإخالء جميع امل�شتوطنات يف القطاع. 
اأم���ا يف ال�شفة الغربية فتن�شحب اإ�شرائيل وتخلي امل�شتوطنات من كافة مناطقها املحتلة، ما عدا 
بع����س املناط���ق ال�شتيطانية التي تبلغ اأقل من 3% من ال�شفة حيث يتم تبادل اأرا�ٍس مع اإ�شرائيل 
تنق���ل مبوجبه م�شاحة مماثلة من اإ�شرائيل لفل�شط���ني وذلك ح�شب خريطة قدمت للم�شتطلعني. 
ه���ذه اخلريطة مطابقة خلريطة قدم���ت للم�شتطلعني يف ا�شتطالع حزي���ران )يونيو( 2010. يف 

ذلك الوقت اأيد هذا احلل 60% وعار�شه %38.

)ب( الالجئ���ون: 41% يوؤي���دون و57% يعار�ش���ون ت�شوية يت���م فيها حل م�شكل���ة الالجئني باإقرار 
الطرفني باأن احلل �شيتم على اأ�شا�س قراري الأمم املتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى الالجئون 
خم�ش���ة خي���ارات لالإقامة الدائمة ه���ي )1( دولة فل�شطني، )2( واملناط���ق يف اإ�شرائيل التي يتم 
نقله���ا لدولة فل�شطني يف تبادل الأرا�شي، )3( ول يك���ون هناك قيود على عودة الالجئني لهاتني 
املنطقت���ني. )4( اأما املناطق الث���الث الأخرى فتكون الإقامة فيها خا�شعة لقرار من دولها وهي: 
دول اأخ���رى يف العامل تبدي ا�شتع���دادًا لقبول الالجئني، ودولة اإ�شرائي���ل، والدول امل�شيفة. )5( 
يك���ون ع���دد الالجئني الذي���ن يع���ودون اإىل اإ�شرائيل مبنيًا عل���ى اأ�شا�س متو�شط ع���دد الالجئني 
ال���ذي يتم قبولهم يف مناطق اأخ���رى مثل ا�شرتاليا وكندا واأوروبا وغريه���ا. ويحق لالجئني كافة 
احل�ش���ول على تعوي�س عن جلوئهم وعن فقدانهم للممتل���كات. ح�شلت هذه الت�شوية على تاأييد 

48% ومعار�شة 49% يف ا�شتطالع حزيران )يونيو( 2010.

)ج( القد����س: 36% يوؤي���دون و63% يعار�شون ت�شوية لق�شية القد�س بحيث تكون القد�س ال�شرقية 
عا�شم���ة لدولة فل�شطني وت�شبح الأحي���اء العربية حتت ال�شيادة الفل�شطيني���ة والأحياء اليهودية 
حت���ت ال�شيادة الإ�شرائيلية وت�شب���ح البلدة القدمية مبا يف ذلك احل���رم ال�شريف حتت ال�شيادة 
الفل�شطيني���ة م���ا عدا احلي اليه���ودي وحائط املبك���ى التي ت�شبح حت���ت ال�شي���ادة الإ�شرائيلية. 

ح�شلت هذه الت�شوية على تاأييد 37% ومعار�شة 62% يف حزيران )يونيو( 2010.

)د( دول���ة فل�ض���طينية بدون جي�س: 24% يوؤيدون و74% يعار�ش���ون قيام دولة فل�شطينية م�شتقلة 
يف املناط���ق الت���ي تن�شحب منه���ا اإ�شرائيل يف ال�شفة والقطاع ول يكون ل���دى دولة فل�شطني جي�س 
ولك���ن حتتفظ بقوات اأمن قوي���ة وتقوم قوات دولية متعددة اجلن�شيات بحماية �شالمة واأمن دولة 
فل�شط���ني، ويقوم الطرفان باللت���زام باإيقاف كاف���ة اأ�شكال العنف �شد بع�شهم���ا. ح�شلت هذه 
الت�شوي���ة على تاأييد 28% ومعار�شة 70% يف ا�شتطالع حزيران )يونيو( 2010.يح�شل هذا البند 
على اأقل ن�شبة تاأييد بني الفل�شطينيني، ولكنه على عك�س بندي القد�س والالجئني، ل يح�شل على 
اهتم���ام كاف يف نقا�ش���ات الت�شوية الدائمة. قد يكون من ال�ش���روري البحث يف هذا اجلانب من 

الت�شوية لأنه قد ي�شكل عقبة رئي�شية يف امل�شتقبل. 

)ه����( ترتيب���ات اأمني���ة: 38% يوؤي���دون و61% يعار�ش���ون ت�شوي���ة يكون فيه���ا للدول���ة الفل�شطينية 
�شي���ادة على اأر�شها ومياهها الإقليمي���ة و�شمائها، لكن ي�شمح لإ�شرائيل با�شتخدام املجال اجلوي 
الفل�شطين���ي لأغرا����س التدريب، كما حتتفظ اإ�شرائيل مبحطت���ي رادار لالإنذار املبكر يف ال�شفة 
الغربي���ة ملدة 15 �شنة، وتبقى قوات دولية متعددة اجلن�شيات يف الدولة الفل�شطينية لفرتة زمنية 
غ���ري مقيدة بحيث تكون مهم���ة القوات الدولية هي �شمان تنفيذ التفاق ومراقبة احلدود الرية 

• 75% قلق��ون و25% غ��ر قلقني اأنه��م اأو اأفراد 	
اأي��دي  عل��ى  ل��الأذى  �سيتعر�س��ون  اأ�س��رتهم 
اإ�س��رائيليني يف حياتهم اليومية اأو اأن اأر�سهم 

�ستتم م�سادرتها اأو اأن بيوتهم �سيتم هدمها.
• 71% يعتق��دون اأن قيام دولة فل�س��طينية اإىل 	

جانب دولة اإ�سرائيل خالل ال�سنوات اخلم�سة 
املقبل��ة ه��و اأم��ر م�س��تبعد و28% يقول��ون اأن 

فر�س ذلك عالية اأو متو�سطة.
• الع��ودة 	 يوؤي��دون  و%30  يعار�س��ون   %67

للمفاو�س��ات م��ع ا�س��تمرار اال�س��تيطان، لك��ن 
59% يعتق��دون اأن امل�س��تفيد االأول م��ن غياب 

املفاو�سات هو اإ�سرائيل.
• يف غي��اب املفاو�س��ات، 31% يف�س��لون الذهاب 	

ملجل�س االأمن و29% يف�سلون العودة ملواجهات 
�س��لمية  مواجه��ات  يف�س��لون  و%16  م�س��لحة 

و16% يف�سلون حل ال�سلطة.
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والبحرية للدولة الفل�شطينية مبا يف ذلك التواجد يف املعابر احلدودية الفل�شطينية. ح�شلت هذه 
الت�شوية على تاأييد 41% ومعار�شة 57% يف ا�شتطالع حزيران )يونيو( 2010.

)و( نهاي���ة ال�ض���راع: 58% يوؤي���دون و41% يعار�ش���ون ت�شوية ت�شرتط اأنه عن���د النتهاء من تنفيذ 
اتفاقي���ة احل���ل الدائم فاإن ذل���ك يعني ت�شوية جمي���ع مطالب الطرفني واإنه���اء ال�شراع ول يجوز 
لأي ط���رف التقدم مبطالب اإ�شافية ويقر الطرفان باأن فل�شط���ني واإ�شرائيل هما وطنا �شعبيهما. 

ح�شلت هذه الت�شوية على تاأييد 63% ومعار�شة 35% يف ا�شتطالع حزيران )يونيو( 2010.

جدول )2(: ملخ�س النتائج الرئي�ضية
التغيريات يف تاأييد بنود اإطار الت�ضوية الدائمة كما جاءت يف اأفكار كلينتون ومبادرة جنيف 

)2010-2003(

كانون 
الأول

)دي�ضمرب( 
2003

كانون 
الأول

)دي�ضمرب(  
2004

كانون 
الأول

)دي�ضمرب(  
2005

كانون 
الأول

)دي�ضمرب(  
2006

كانون 
الأول

)دي�ضمرب(  
 2007

كانون 
الأول

)دي�ضمرب(  
 2008

اآب 
)اأغ�ضط�س( 

 2009

حزيران 
)يونيو(

2010

كانون اأول 
)دي�ضمرب( 

2010

49%60%49%54%56%61%55%63%57%1( احلدود النهائية وتبادل  الأرا�ضي
41%48%37%40%39%41%40%46%25%2( الالجئون

36%37%31%36%36%39%33%44%46%3( القد�س
24%28%24%27%23%28%20%27%36%4( دولة فل�ضطينية بدون جي�س

38%41%34%35%51%42%43%53%23%5( الرتتيبات الأمنية
58%63%55%55%66%62%64%69%42%6( نهاية ال�ضراع

40%49%38%41%47%48%46%54%39%7( جممل البنود كرزمة واحدة

ت�ش���ري النتائج اأي�شًا اإىل اأن الغالبية العظمى )75%( قلق���ة من تعر�شها اأو تعر�س اأفراد اأ�شرتها 
ل���الأذى على اأيدي اإ�شرائيلي���ني يف حياتهم اليومية اأو اأن اأر�شهم �شتت���م م�شادرتها اأو اأن بيوتهم 
�شيت���م هدمها. ن�شبة القل���ق يف قطاع غزة اأعلى قلياًل منها يف ال�شف���ة الغربية )77% و75% على 
الت���وايل(. كما ت�شري النتائج اإىل اأن الغالبية العظمى مت�شائمة حيال فر�س قيام دولة فل�شطينية 
اإىل جان���ب دول���ة اإ�شرائيل خالل ال�شن���وات اخلم�شة املقبلة حيث تعتقد ن�شب���ة من 71% اأن فر�س 

ذلك منعدمة اأو �شئيلة فيما تقول ن�شبة من 28% اأن الفر�س متو�شطة اأو عالية.

كما ت�شري النتائج اإىل اأن ثلثي اجلمهور يعار�شون الدخول يف مفاو�شات غري مبا�شرة مع اإ�شرائيل 
برعاية اأمريكا فيما توؤيد ذلك ن�شبة 30% فقط. ومع ذلك، فاإن اأغلبية وا�شحة )59%( تعتقد اأن 
امل�شتفيد من عدم العودة للمفاو�شات هو اإ�شرائيل فيما ل تزيد ن�شبة املعتقدين اأن الفل�شطينيني 
هم امل�شتفيدين من ذلك عن 13%. تقول ن�شبة من 16% اأن الطرفني لن ي�شتفيدا من ذلك وتقول 

ن�شبة من 9% اأن الطرفني �شي�شتفيدا من ذلك.

اأخريًا، ت�شري النتائج اإىل اأن البديل املف�شل عن املفاو�شات ل يبدو وا�شحًا حتى الآن حيث تنق�شم 
الآراء ب���ني موؤي���دي اللجوء ملجل�س الأمن )31%( اأو العودة ملواجه���ات م�شلحة )29%(، اأو اللجوء 
ملواجه���ات �شلمية غري م�شلح���ة )16%( اأو حل ال�شلطة الفل�شطيني���ة )16%(. بينما تت�شابه ن�شب 
تاأييد اللجوء ملجل�س الأمن بني �شكان ال�شفة والقطاع )32% و30% على التوايل( فاإن هناك فرقًا 
كب���ريًا يف تاأيي���د املواجهات امل�شلحة حي���ث توؤيدها ن�شبة من 39% من �ش���كان القطاع مقابل %24 
فق���ط من �ش���كان ال�شفة. كذلك ترتفع ن�شبة تاأييد املواجه���ات ال�شلمية يف ال�شفة )18%( مقابل 

القطاع )13%( وتت�شابه ن�شب تاأييد حل ال�شلطة )15% يف القطاع و17% يف ال�شفة(.



8

قمن���ا يف ه���ذا ال�شتطالع ب�ش���وؤال اجلمه���ور الفل�شطيني ع���ن تقدي���ره لآراء الأغلبي���ة اليهودية 
الإ�شرائيلي���ة جت���اه جمموعة من الق�شاي���ا ذات ال�شمة العن�شرية مثل الطل���ب مبنع تاأجري بيوت 
للعرب اأو مقرتحات القوانني التي ت�شمح بالتمييز �شد غري اليهود. ت�شري النتائج اإىل اأن الغالبية 
العظم���ى من الفل�شطينيني تعتقد اأن اأغلبية اليه���ود يف اإ�شرائيل توؤيد هذه اخلطوات العن�شرية. 
تقول ن�شبة من 71% اأن اأغلبية اليهود توؤيد الدعوة التي اأطلقتها جمموعة كبرية من احلاخامات 
الت���ي تدع���و لعدم تاأجري بيوت و�شقق �شكني���ة للعرب فيما تقول ن�شبة م���ن 24% اأن اأغلبية اليهود 

الإ�شرائيليني ل توؤيدها.

وج���د ال�شتطالع اأي�شًا اأن ن�شبة 75% تعتق���د اأن اأغلبية اليهود الإ�شرائيليني توؤيد القانون املقرتح 
ال���ذي ي�شمح لقرى وبلدات اإ�شرائيلية برف�س ال�شماح ل�ش���كان غري يهود يف هذه القرى والبلدات 
فيم���ا تق���ول ن�شبة من 20% اأن اأغلبية اليهود الإ�شرائيليني ل توؤيده���ا. ووجد اأن 79% يعتقدون اأن 
اأغلبي���ة اليهود الإ�شرائيليني توؤي���د القانون املقرتح الذي مينع الن�شاء من لب�س الرقع )اأي غطاء 
الوج���ه والراأ����س معًا( يف الأماكن العامة يف اإ�شرائيل فيما تق���ول ن�شبة من 17% اأن اأغلبية اليهود 
الإ�شرائيلي���ني ل توؤي���ده. كما وجدنا اأن 71% يعتقدون اأن اأغلبية اليه���ود الإ�شرائيليني توؤيد قانونًا 
مقرتح���ًا ثالث���ًا يتطلب من كل من هو غري يهودي يرغب يف احل�ش���ول على اجلن�شية الإ�شرائيلية 
اأن يق���دم الولء لإ�شرائي���ل كدولة يهودية ودميقراطية فيما تقول ن�شبة من 23% اأن اأغلبية اليهود 

الإ�شرائيليني ل توؤيده.

)3( العن�سرية يف املجتمع االإ�سرائيلي:  
• 71% يعتقدون اأن اأغلبية اليهود االإ�سرائيليني 	

توؤي��د الدع��وة لع��دم تاأج��ر �س��قق للعرب يف 
مدينة �سفد.

• 75% يعتقدون اأن اأغلبية اليهود االإ�سرائيليني 	
توؤيد القانون االإ�سرائيلي املقرتح الذي ي�سمح 
لتجمعات �س��كانية برف�س ال�س��ماح ملجموعات 

مثل العرب بال�سكن يف هذه التجمعات.
• 79% يعتقدون اأن اأغلبية اليهود االإ�سرائيليني 	

توؤيد القانون االإ�سرائيلي املقرتح الذي يحظر 
على الن�ساء لب�س الربقع يف االأماكن العامة.

• 71% يعتقدون اأن اأغلبية اليهود االإ�سرائيليني 	
ال��ذي  املق��رتح  االإ�س��رائيلي  القان��ون  توؤي��د 
يفر���س عل��ى املتقدم��ني بطلب اجلن�س��ية من 
غ��ر اليهود بتقدمي الوالء الإ�س��رائيل كدولة 

يهودية ودميقراطية.
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قطاع غزة%         ال�سفة الغربية%               املجموع%  

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

252.461.737.3( اجلزيرة 
30.60.50.9( احلرة 
42.32.42.0( املنار 
513.713.214.4( الف�شائية الفل�شطينية 
69.55.116.7( ف�شائية الق�شى   
75.25.64.5( ل اأ�شاهد التلفزيون 
82.62.13.3( اأخرى )حدد_______( 
90.80.61.2( ل يوجد �شحن لقط 
100.10.10.2( ل راأي/ ل اأعرف 
ب�سكل عام، كيف ت�سف و�سع الفل�سطينيني يف قطاع غزة اليوم؟01(

13.44.12.3( جيد جدا
213.512.814.8( جيد   
319.119.119.3( و�شط   
439.042.533.4( �شيء 
522.618.130.2( �شيء جدا 
 62.23.6( ل راأي / لاأعرف 
ب�سكل عام، كيف ت�سف و�سع الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية اليوم؟02(

16.55.48.2( جيد جدا
228.825.234.6( جيد   
330.334.323.7( و�شط   
423.325.419.9( �شيء 
57.89.25.6( �شيء جدا 
63.30.48.0( ل راأي / لاأعرف 
ب�سكل عام، هل ت�سف نف�سك على اأنك............03(

148.147.049.9( متدين
248.450.145.6( متو�شط التدين 
33.42.84.4( غري متدين 
40.10.10.2( ل راأي/ ل اأعرف 
ب�سكل عام، هل ت�سف نف�سك على اأنك ...........04(

163.259.968.5( موؤيد لعملية ال�شالم
218.721.015.0( معار�س لعملية ال�شالم 
317.018.015.4( بني التاأييد واملعار�شة 
41.11.11.1( ل راأي/ ل اأعرف 

نتائج ا�ستطالع الراأي العام رقم )38(
–  18 كانون اأول )دي�شمر( 2010  16
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قطاع غزة%         ال�سفة الغربية%               املجموع%  

هل تعتقد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية التابعة لرئي�س ال�سلطة اأبو مازن؟05(
170.572.167.8( نعم

217.715.721.0( ل 
311.812.111.3( ل راأي/ ل اأعرف 
)M1هل تعتقد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية التابعة للحكومة املقالة يف قطاع غزة ؟

160.657.166.3( نعم
220.117.923.8( ل 
319.325.09.9( ل راأي/ ل اأعرف 
)M2براأيك هل توجد حرية �سحافة يف ال�سفة الغربية؟

122.719.228.6( نعم
237.638.436.3( اإىل حد ما 
333.937.627.9(  ل 
45.84.87.3( ل راأي/ ل اأعرف 
)M3براأيك هل توجد حرية �سحافة يف قطاع غزة؟

113.711.517.2( نعم
228.626.631.9( اإىل حد ما 
346.645.847.8(  ل 
411.116.13.0( ل راأي/ ل اأعرف 
)M8 هناك دعوات  داخلية وخارجية الإجراء اإ�سالحات وتغيرات  فل�سطينية داخلية وا�سعة وجذرية على موؤ�س�سات واأجهزة

ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، هل توؤيد اأم تعار�س هذه الدعوات؟
132.537.524.3( اأوؤيدها ب�شدة           

256.754.260.9( اأوؤيدها  
37.55.910.2( اأعار�شها        
41.10.71.8( اأعار�شها ب�شدة       
52.21.72.8( ل راأي / ل اأعرف 
لو اأردت تقييم اأحوال الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة الرئي�س اأبو مازن، فاإنك تراها06(

15.44.46.9( جيدة جدًا
231.930.933.6( جيدة 
329.629.130.3( لي�شت جيدة ولي�شت �شيئة 
419.722.115.9( �شيئة 
510.910.611.4(  �شيئة جدًا 
62.52.92.0( ل راأي/ ل اأعرف 
هل ت�سعر هذه االأيام باأن االأمن و ال�سالمة ال�سخ�سية لك والأفراد اأ�سرتك متوفرين اأم غر متوفرين؟07(

16.95.010.2( متوفران ب�شكل كامل  
252.855.947.7( متوفران 
334.433.635.8( غري متوفرين    
45.95.66.3( غري متوفرين  باملرة 

5( ل راأي / ل اأعرف
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)M4براأيك، هل ي�ستطيع النا�س اليوم يف ال�سفة الغربية انتقاد ال�سلطة بدون خوف؟
126.825.728.7( نعم

266.770.161.1( ل 
36.54.210.2( ل راأي/ ل اأعرف 
)M5براأيك، هل ي�ستطيع النا�س اليوم يف قطاع غزة انتقاد ال�سلطة يف قطاع غزة بدون خوف؟

118.818.419.3( نعم
271.167.876.5( ل 
310.213.84.2( ل راأي/ ل اأعرف 
هل تدفعك االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية واالقت�سادية الراهنة للرغبة يف الهجرة اإىل خارج الوطن؟08(

113.68.621.9( بالتاأكيد اأرغب يف الهجرة      
218.215.522.6( ارغب بالهجرة 
331.429.135.2( ل ارغب بالهجرة 
436.746.820.3( بالتاأكيد، ل اأرغب بالهجرة 
 50.10.1( ل راأي/ ل اأعرف 
ما هو تقييمك الأداء حكومة ا�سماعيل هنية املقالة يف قطاع غزة؟ هل هو جيد اأم �سييء؟09(

17.97.78.2( جيد جدا
228.227.828.8( جيد 
326.124.628.6( لي�س جيدا ولي�س �شيئا 
419.218.121.1( �شيئ 
58.15.412.7( �شيئ جدا 
610.416.40.7( ل راأي ل اأعرف 
وقل لنا ما هو تقيمك الأداء احلكومة التي يرتاأ�سها �سالم فيا�س هل هو جيد ام �سيء؟10(

18.28.08.7( جيد جدا
234.936.732.0( جيد 
330.031.727.2( لي�س جيدا ولي�س �شيئا 
416.513.820.9( �شيئ 
55.23.48.2( �شيئ جدا 
65.26.53.0( ل راأي ل اأعرف 
هل اأنت را�س اأم غر را�س عن اأداء اأبو مازن منذ انتخابه رئي�سا ؟12(

16.56.27.0( را�س جدا  
243.746.040.0( را�س 
333.733.434.3( غري را�س 
411.78.716.6( غري را�س باملرة   
54.45.82.2( ل راأي/ ل اأعرف 
لو جرت انتخابات رئا�س��ية جديدة لل�س��لطة الفل�سطينية، وتر�سح حممود عبا�س عن حركة فتح، واإ�سماعيل هنيه عن حركة 13(

حما�س، ملن ت�سوت؟
156.458.953.1( حممود عبا�س

237.933.743.2( ا�شماعيل هنية 
35.77.33.7( لن اأ�شارك يف النتخابات 
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 ولو كان التناف�س بني مروان الربغوثي عن حركة فتح، ا�سماعيل هنية عن حما�س، ملن ت�سوت؟14(
164.767.660.8( مروان الرغوثي

230.926.736.7( ا�شماعيل هنية 
34.35.72.5( لن اأ�شارك يف النتخابات 

4( ل راأي ل اعرف
لو اأردت اأن تختار نائبًا لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية من بني املر�سحني التالية ا�سمائهم، من تختار؟15(

118.414.125.6( ا�شماعيل هنية
215.515.615.4( �شالم فيا�س 
326.928.823.9( مروان الرغوثي 
11.211.610.5  4( م�شطفى الرغوثي 
55.15.24.9( �شائب عريقات 
66.17.24.3( اأخرى )__________( 
716.817.515.5( ل راأي/ ل اأعرف 
ل��و ج��رت انتخاب��ات جديدة الي��وم مبوافقة جمي��ع القوى ال�سيا�س��ية وتر�س��حت نف�س القوائ��م التي �س��اركت يف االنتخابات 17(

الت�سريعية التي جرت يف 25 كانون ثاين )يناير( 2006، ملن �ست�سوت؟
1( قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب ال�شعب 

      وفدا  وم�شتقلني( 
1.71.71.7

22.73.71.4( قائمة فل�شطني امل�شتقلة » م�شطفى الرغوثي وامل�شتقلون » 
33.32.54.4( قائمة ال�شهيد اأبو علي م�شطفى 
40.70.11.4( قائمة ال�شهيد اأبو العبا�س            
0.5 50.2( قائمة احلرية والعدالة الجتماعية 
624.823.926.1( قائمة التغيري وال�شالح 
 70.20.4( الئتالف الوطني للعدالة والدميقراطية )وعد(    
82.23.10.8( قائمة الطريق الثالث برئا�شة �شالم فيا�س 
 90.10.2( قائمة احلرية وال�شتقالل  
100.00.00.0( قائمة العدالة الفل�شطينية 
1144.442.147.8( حركة فتح 

1219.722.415.8( ل اأحد مما �شبق )مل اأقرر بعد(
  بعد ف�س��ل ال�س��لطة يف ال�س��فة والقطاع مت�س��كت حما�س وحكومة ا�س��ماعيل هنية بال�س��لطة يف غزة ، حيث اعتربت نف�س��ها 18(

احلكوم��ة ال�س��رعية فيم��ا �س��كل الرئي���س ابو م��ازن حكومة جديدة برئا�س��ة �س��الم فيا�س اعتربت نف�س��ها انها هي �س��احبة 
ال�س��رعية تبعته��ا حكومة اخرى برئا�س��ة �س��الم فيا�س. اأي م��ن احلكومتني تراها انت �س��احبة ال�س��رعية ، حكومة هنية ام 

حكومة ابو مازن و�سالم فيا�س؟
122.821.025.7( حكومة هنية هي ال�شرعية

229.027.631.3( حكومة اأبو مازن و�شالم فيا�س هي ال�شرعية 
310.413.35.7( احلكومتان �شرعيتان 
433.632.835.0( احلكومتان غري �شرعيتني    
54.25.32.4( ل راأي/ ل اأعرف 
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بنظرك من يتحمل م�سوؤولية ا�ستمرار انق�سام ال�سلطة بني غزة وال�سفة؟ حما�س اأم فتح؟19(
115.411.422.1( حما�س

213.010.017.8( فتح 
361.965.556.0( الثنان معا 
44.25.22.5(  ل اأحد منهما   
52.84.20.4( اأخرى_______ 
62.73.71.1(  ل راأي/ ل اأعرف 
لو جرت انتخابات ت�سريعية ورئا�سية جديدة اليوم وفازت فيها حما�س، هل �سيوؤدي ذلك بنظرك اإىل رفع احل�سار واملقاطعة 20(

الدولية اأم �سيوؤدي اإىل ت�سديدها على احلكومة الفل�سطينية؟
19.69.010.5( �شيوؤدي ذلك اإىل رفع احل�شار

267.167.466.7( �شيوؤدي ذلك اإىل ت�شديد احل�شار      
319.218.819.9( �شتبقى الأو�شاع كما هي اليوم 
44.24.93.0( ل راأي/ ل اأعرف 
وماذا عن الوحدة بني ال�س��فة الغربية وقطاع غزة لو فازت حما�س يف انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جديدة، هل يف نظرك 21(

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

254.750.960.9( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز النف�شال        
327.228.724.6( �شتبقى الأو�شاع كما هي اليوم     
45.26.13.7( ل راأي/ل اأعرف 
وم��اذا ل��و ج��رت انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جدي��دة اليوم وف��ازت فيها فتح، هل �س��يوؤدي ذل��ك بنظرك اإىل رفع احل�س��ار 22(

واملقاطعة الدولية اأم �سيوؤدي اإىل ت�سديدها على احلكومة الفل�سطينية؟
155.242.975.4( �شيوؤدي ذلك اإىل رفع احل�شار

211.711.711.6( �شيوؤدي ذلك اإىل ت�شديد احل�شار    
329.441.49.8( �شتبقى الأو�شاع كما هي اليوم 
43.74.03.2( ل راأي/ ل اأعرف 
وم��اذا ع��ن الوح��دة بني ال�س��فة الغربية وقطاع غ��زة لو فازت فتح يف انتخابات ت�س��ريعية ورئا�س��ية جدي��دة، هل يف نظرك 23(

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

231.128.435.5( �شيوؤدي ذلك اإىل تعزيز النف�شال  
334.842.921.5( �شتبقى الأو�شاع كما هي اليوم    
44.05.22.1( ل راأي/ل اأعرف 
 يواجه املجتمع الفل�س��طيني اليوم العديد من امل�س��اكل مثل ا�س��تمرار االحتالل واال�ستيطان، وتف�سي البطالة والفقر، وغياب 24(

الوحدة الوطنية ب�س��بب االنق�س��ام بني ال�س��فة وغزة، وا�ستمرار ح�س��ار  قطاع غزة واغالق معابره، وتف�سي الف�ساد يف بع�س 
املوؤ�س�سات العامة، وغرها. ما هي امل�سكلة اال�سا�سية التي يجب ان حتظى باالولوية لل�سلطة الفل�سطينية؟ 

124.225.622.0( ا�شتمرار الحتالل وال�شتيطان 
228.131.322.8( تف�شي البطالة والفقر 
326.024.428.6( غياب الوحدة الوطنية ب�شبب النق�شام بني ال�شفة وغزة  
410.34.519.9( ا�شتمرار ح�شار قطاع غزة واغالق معابره 
59.512.44.6( تف�شي الف�شاد يف بع�س املوؤ�ش�شات العامة 
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60.90.61.3( ل راأي/ ل اأعرف  
71.01.00.9( اأخرى )حدد ________(  
 الغاية االأوىل )�سع رقم الغاية من اخليارات ال�سابقة ��������(1-25(

1( ان�شحاب اإ�شرائيلي حلدود عام 67 واإقامة دولة فل�شطينية 
      م�شتقلة يف ال�شفة والقطاع وعا�شمتها القد�س ال�شرقية

48.146.251.3

2( احل�شول على حق العودة لالجئني وعودتهم لقراهم وبلداتهم  
      التي خرجوا منها يف عام 1948 

19.515.925.4

3( اإقامة نظام حكم دميقراطي يحرتم حريات وحقوق الإن�شان  
      الفل�شطيني

11.012.48.6

421.425.514.6( بناء فرد �شالح وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم الإ�شالم كاملة 
الغاية الثانية )�سع رقم الغاية من اخليارات ال�سابقة___________ (2-25(

1( ان�شحاب اإ�شرائيلي حلدود عام 67 واإقامة دولة فل�شطينية 
      م�شتقلة يف ال�شفة والقطاع وعا�شمتها القد�س ال�شرقية

23.623.723.4

2( احل�شول على حق العودة لالجئني وعودتهم لقراهم وبلداتهم  
      التي خرجوا منها يف عام 1948 

38.638.838.3

3( اإقامة نظام حكم دميقراطي يحرتم حريات وحقوق الإن�شان  
     الفل�شطيني

16.216.915.0

421.620.623.3( بناء فرد �شالح وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم الإ�شالم كاملة 
االآن، وبعد اأن قررت حمكمة العدل العليا يف ال�سلطة الفل�سطينية بعدم �سرعية قرار حكومة �سالم فيا�س باإلغاء االنتخابات 26(

املحلية، بنظرك هل ينبغي اأو ال ينبغي على احلكومة اإجراء انتخابات حملية؟
121.028.29.3( بالتاأكيد ينبغي

249.250.447.3( ينبغي 
320.715.529.3( ل ينبغي 
43.32.74.3( بالتاأكيد ل ينبغي 
55.73.29.8( ل راأي/ ل اأعرف 
بع��د ف�س��ل اجلول��ة االأخرة م��ن حوار امل�س��احلة بني فتح وحما���س والتي جرت يف دم�س��ق، ما هي توقعاتك مل�س��تقبل ال�س��فة  27(

والقطاع؟
18.36.311.6( �شتعود الوحدة بينهما يف وقت قريب

249.150.347.3( �شتعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة 
338.939.338.2( لن تعود الوحدة و�شين�شاأ كيانني منف�شلني يف ال�شفة وغزة 
43.64.12.9( ل راأي/ ل اأعرف 
بانتظار عودة الوحدة بني ال�س��فة وغزة هل توؤيد اأم تعار�س قيام اأ�س��كال اأخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�سطيني 28(

كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى حكومة ا�سماعيل هنية تدير �سوؤون قطاع غزة وحكومة فيا�س تدير �سوؤون ال�سفة الغربية 
فيما يكون الرئي�س عبا�س رئي�س��ًا لل�س��فة وغزة مع بانتظار عودة الوحدة بني ال�س��فة وغزة هل توؤيد اأم تعار�س قيام اأ�سكال 
اأخرى من العالقة بني جناحي الكيان الفل�سطيني كالكونفدرالية مثال بحيث تبقى حكومة ا�سماعيل هنية تدير �سوؤون قطاع 

غزة وحكومة فيا�س تدير �سوؤون ال�سفة الغربية فيما يكون الرئي�س عبا�س رئي�سًا لل�سفة وغزة معًا؟
13.94.53.1( بالتاأكيد اأوؤيد

228.331.523.1( اأوؤيد  
347.243.253.7( اأعار�س 
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417.817.817.8( بالتاأكيد اأعار�س  
52.83.12.3( ل راأي/ ل اأعرف 
ه��ل توؤي��د اأم تعار���س يف هذه احلالة اإجراء انتخابات منف�س��لة واحدة لل�س��فة جتريها حكومة فيا���س وواحدة لقطاع غزة 29(

جتريها حكومة هنية النتخاب جمل�س ت�سريعي واحد ورئي�س واحد للمنطقتني؟
12.61.93.8( بالتاأكيد اأوؤيد

219.121.714.9( اأوؤيد  
357.054.161.6( اأعار�س 
419.120.317.1( بالتاأكيد اأعار�س  
52.22.02.7( ل راأي/ ل اأعرف 
هل تعتقد اأن �سكان قطاع غزة �سيوؤيدون اأم �سيعار�سون اإجراء انتخابات منف�سلة كهذه؟30(

12.12.22.0( بالتاأكيد �شيوؤيدون
221.321.820.6( �شيوؤيدون  
356.652.463.4( �شيعار�شون 
410.110.010.1( بالتاأكيد �شيعار�شون  
59.913.63.9( ل راأي/ ل اأعرف 
وماذا عن �سكان ال�سفة الغربية هل تعتقد اأنهم �سياأيدون اأم �سيعار�سون اإجراء انتخابات منف�سلة يف ال�سفة والقطاع؟31(

13.33.03.7( بالتاأكيد �شيوؤيدون
223.525.819.7( �شيوؤيدون  
352.449.756.8( �شيعار�شون 
414.114.314.0( بالتاأكيد �شيعار�شون  
56.77.35.7( ل راأي/ ل اأعرف 
 ن�سرت و�سائل االإعالم خربًا مفاده قيام ال�سلطة الفل�سطينية يف نابل�س باعتقال خلية م�سلحة  من حما�س اتهمتها بالتخطيط 32(

الغتيال حمافظ نابل�س. باعتقادك هل كانت حما�س تخطط فعاًل الغتيال املحافظ كما ذكرت اأجهزة االأمن الفل�سطينية؟
19.87.014.5( بالتاأكيد كانت تخطط لذلك

214.313.915.1( كانت تخطط لذلك 
324.126.420.3( حما�س مل تخطط لذلك 
416.417.714.2( بالتاأكيد حما�س مل تخطط لذلك 

535.435.036.0( ل راأي ل اأعرف
ن�س��رت و�س��ائل االإعالم خربًا اأن حمكمة يف قطاع غزة قد حكمت باإعدام ثالثة اأع�س��اء يف حركة فتح بعد اأن اتهمتهم بقتل 33(

اإمام م�سجد. هل تعتقد اأن هوؤالء الثالثة قد ح�سلوا اأو مل يح�سلوا على حماكمة عادلة؟
17.76.210.3( بالتاأكيد كانت املحاكمة عادلة

214.312.517.2( اأعتقد اأن املحاكمة كانت عادلة 
323.725.620.7( اأعتقد اأن املحاكمة مل تكن عادلة 
421.824.118.1( بالتاأكيد املحاكمة مل تكن عادلة 
532.431.733.8( ل راأي / ل اأعرف 
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يف مقابلة مع تلفزيون فل�س��طني قال الرئي�س حممود عبا�س اإن حل ال�س��لطة الفل�س��طينية هو اإحدى اخلطوات التي قد يقوم 34(
بها يف حالة رف�س��ت اإ�س��رائيل جتميد اال�ستيطان اأو يف حالة ف�سلت املفاو�سات. هل توؤيد اأم تعار�س حل ال�سلطة الفل�سطينية 

يف مثل هذه احلالة؟
110.111.18.4( بالتاأكيد اأوؤيد

237.136.238.7( اأوؤيد 
339.537.742.5( اأعار�س 
48.110.04.9( بالتاأكيد اأعار�س 
55.25.05.6( ل راأي/ ل اأعرف 
م��اذا تتوق��ع اأن يح��دث بني الطرفني االإ�س��رائيلي والفل�س��طيني االآن بعد رف�س اإ�س��رائيل جتميد اال�س��تيطان ورف�س الطرف 35(

الفل�سطيني العودة للمفاو�سات املبا�سرة؟
118.920.516.3( �شت�شتمر املفاو�شات قريبا و�شتتوقف املواجهات امل�شلحة       

241.737.948.1( �شت�شتمر املفاو�شات لكن بع�س املواجهات امل�شلحة �شت�شتمر 
335.136.732.5( لن تتوقف املواجهات امل�شلحة ولن يعود الطرفان للمفاو�شات 
44.25.03.1( ل راأي / ل اأعرف 
االن وبع��د م��رور اكرث من 40 عاما على االحتالل اال�س��رائيلي لل�س��فة والقطاع، ما هي بنظرك فر�س قيام دولة فل�س��طينية 36(

م�ستقلة اىل جانب دولة ا�سرائيل خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة؟ هل هي عالية اأم متو�سطة اأم �سئيلة اأم غر موجودة.
132.935.628.5( غري موجودة

237.735.142.0( �شئيلة  
324.124.323.8( متو�شطة 
43.43.43.3( عالية       
51.91.62.3( ل راأي ل اعرف 
هل تعتقد اأنه من املمكن اأم من امل�ستحيل يف هذه االأيام التو�سل لت�سوية دائمة لل�سراع مع اإ�سرائيل؟37(

11.90.83.8( بالتاأكيد ممكن
225.124.925.3( اأعتقد اأن ذلك ممكن   
344.141.847.9( اأعتقد اأن ذلك م�شتحيل   
427.631.121.8( بالتاأكيد م�شتحيل 
51.31.41.1( ل راأي/ ل اأعرف 
اإىل اأي درجة اأنت قلق اأن تتعر�س يف حياتك اليومية اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�س��رتك لالأذى على اأيدي اإ�س��رائيليني اأو اأن تتعر�س 38(

اأر�سك للم�سادرة اأو بيتك للهدم؟
130.330.430.2( �شديد القلق

245.144.346.4( قلق 
320.321.418.6( غري قلق 
44.23.94.8( غري قلق باملرة 
 50.00.1( ل راأي/ ل اأعرف 
ما هي براأيك اأهداف وتطلعات اإ�سرائيل على املدى البعيد؟39(

1( الن�شحاب من كامل الأرا�شي العربية املحتلة يف عام 67 بعد 
      �شمان اأمنها                    

7.75.411.5

2( الن�شحاب من جزء من الأرا�شي العربية املحتلة عام 67 بعد  
      �شمان اأمنها

10.610.111.5
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3( �شم الأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة وحرمان �شكانها من  
      حقوقهم ال�شيا�شية

18.117.918.5

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

62.465.357.5

51.11.21.1( ل راأي/ ل اأعرف 
تقول املبادرة ال�سعودية اأن على اإ�سرائيل االن�سحاب من كافة املناطق التي احتلتها عام 1967 وهي قطاع غزة وال�سفة الغربية 40(

والقد�س وه�سبة اجلوالن ويتم اإقامة دولة فل�سطينية. يتم حل ق�سية الالجئني حاًل عاداًل ومتفقًا عليه من خالل مفاو�سات 
مبني��ة عل��ى قرار االأمم املتحدة رقم 194. يف املقابل تعرتف كافة الدول العربية باإ�س��رائيل وبحقها يف العي�س يف حدود اآمنة 

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

247.646.948.7(  اأوافق 
332.032.531.2( اأعار�س 
410.210.49.7( بالتاأكيد اأعار�س   
53.83.44.3( ل راأي/ ل اأعرف 
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 41(

القد�س والالجئني، اأن يكون هناك اعرتاف متبادل باإ�س��رائيل كدولة لل�س��عب اليهودي، وفل�سطني كدولة لل�سعب الفل�سطيني. 
هل توافق اأم ال توافق على هذا االقرتاح ؟

15.34.66.3( بالتاأكيد موافق
244.043.045.8( موافق 
332.632.532.7( غري موافق 
416.618.313.7( بالتاأكيد غري موافق   
51.61.61.6( ل راأي / ل اأعرف 
 عند عودة الطرفني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي للمفاو�سات النهائية قد تطرح البنود التالية على املفاو�سني كبنود حلل و�سط 42(

دائم؟ قل لنا ما راأيك يف كل بند فيها ثم ما راأيك يف البنود جمتمعة؟
1(ان�شحاب اإ�شرائيل من كامل قطاع غزة واإخالء جميع امل�شتوطنات يف القطاع. اأما يف ال�شفة الغربية فتن�شحب اإ�شرائيل وتخلي امل�شتوطنات من 
كافة مناطقها املحتلة منذ عام 1967  ما عدا بع�س املناطق ال�شتيطانية التي تبلغ اأقل من 3% من ال�شفة حيت يتم تبادل اأرا�ٍس مع اإ�شرائيل 

تنقل مبوجبه م�شاحة مماثلة من اإ�شرائيل لفل�شطني وذلك ح�شب اخلريطة املرفقة.
2( تقام دولة فل�شطينية م�شتقلة يف املناطق التي تن�شحب منها اإ�شرائيل يف ال�شفة والقطاع ول يكون لدى دولة فل�شطني جي�س ولكن حتتفظ بقوات 
اأمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة اجلن�شيات بحماية �شالمة واأمن دولة فل�شطني، ويقوم الطرفان باللتزام باإيقاف كافة اأ�شكال العنف �شد 

بع�شهما. 
3( تكون القد�س ال�شرقية عا�شمة لدولة فل�شطني وت�شبح الأحياء العربية حتت ال�شيادة الفل�شطينية والأحياء اليهودية حتت ال�شيادة الإ�شرائيلية 
حتت  ت�شبح  التي  املبكى  وحائط  اليهودي  احلي  عدا  ما  الفل�شطينية  ال�شيادة  حتت  ال�شريف  احلرم  ذلك  يف  مبا  القدمية  البلدة  وت�شبح 

ال�شيادة الإ�شرائيلية. 
4( يتم حل م�شكلة الالجئني باإقرار الطرفني باأن احلل �شيتم على اأ�شا�س قراري الأمم املتحدة رقم 194 ورقم 242 ومبادرة ال�شالم العربية ويعطى 
الالجئون خم�شة خيارات لالإقامة الدائمة هي )1( دولة فل�شطني، )2( واملناطق يف اإ�شرائيل التي يتم نقلها لدولة فل�شطني يف تبادل الأرا�شي، 
)3( ول يكون هناك قيود على عودة الالجئني لهاتني املنطقتني. )4( اأما املناطق الثالث الأخرى فتكون الإقامة فيها خا�شعة لقرار من دولها 
اإ�شرائيل، والدول امل�شيفة. )5( يكون عدد الالجئني الذين يعودون اإىل  وهي: دول اأخرى يف العامل تبدي ا�شتعدادًا لقبول الالجئني، ودولة 
اإ�شرائيل مبنيًا على اأ�شا�س متو�شط عدد الالجئني الذين يتم قبولهم يف مناطق اأخرى مثل ا�شرتاليا وكندا واأوروبا وغريها. ويحق لالجئني كافة 

احل�شول على تعوي�س عن جلوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. 
5( عند النتهاء من تنفيذ اتفاقية احلل الدائم فاإن ذلك يعني ت�شوية جميع مطالب الطرفني واإنهاء ال�شراع ول يجوز لأي طرف التقدم مبطالب 

اإ�شافية ويقر الطرفان باأن فل�شطني واإ�شرائيل هما وطنا �شعبيهما.  
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6( يكون للدولة الفل�شطينية �شيادة على اأر�شها ومياهها الإقليمية و�شمائها، لكن ي�شمح لإ�شرائيل با�شتخدام املجال اجلوي الفل�شطيني لأغرا�س 
التدريب، كما حتتفظ اإ�شرائيل مبحطتي رادار لالإنذار املبكر يف ال�شفة الغربية ملدة 15 �شنة، وتبقى قوات دولية متعددة اجلن�شيات يف الدولة 
للدولة  والبحرية  الرية  ومراقبة احلدود  التفاق  تنفيذ  الدولية هي �شمان  القوات  تكون مهمة  زمنية غري مقيدة بحيث  لفرتة  الفل�شطينية 

الفل�شطينية مبا يف ذلك التواجد يف املعابر احلدودية الفل�شطينية.

بند رقم )1( - ان�سحاب حلدود 1967 مع تبادل لالأرا�سي1-42(
17.57.08.4( موافق ب�شدة 

241.635.152.3( موافق 
336.742.128.0( غري موافق   
412.814.310.2( غري موافق ب�شدة  
51.41.61.1( ل راأي / ل اأعرف 
بند رقم )2( - دولة بدون جي�س لكن مع قوات دولية حلمايتها2-42(

12.61.15.0( موافق ب�شدة 
221.819.326.0( موافق 
354.155.751.3( غري موافق   
420.122.416.3( غري موافق ب�شدة  
51.41.41.4( ل راأي / ل اأعرف 
بند رقم )3( - القد�س ال�سرقية عا�سمة لدولة فل�سطني بعد تق�سيمها3-42(

14.12.56.8( موافق ب�شدة 
231.429.135.3( موافق 
344.946.242.7( غري موافق   
418.220.714.3( غري موافق ب�شدة  
51.31.50.9( ل راأي / ل اأعرف 
بند رقم )4( - الالجئون مع خم�سة خيارات لالإقامة الدائمة4-42(

15.02.39.5( موافق ب�شدة 
235.535.835.0( موافق 
341.240.841.8( غري موافق   
415.918.411.9( غري موافق ب�شدة  
52.32.71.8( ل راأي / ل اأعرف 
بند رقم )5( - اإنهاء ال�سراع5-42(

18.16.410.9( موافق ب�شدة 
249.547.952.1( موافق 
329.531.426.2( غري موافق   
411.312.79.1( غري موافق ب�شدة  
51.61.61.6( ل راأي / ل اأعرف 
بند رقم )6( -  دولة ذات �سيادة مع ترتيبات اأمنية6-42(

15.63.29.5( موافق ب�شدة 
232.624.745.6( موافق 
343.750.632.3( غري موافق   
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416.820.011.4( غري موافق ب�شدة  
51.41.51.1( ل راأي / ل اأعرف 
البنود جمتمعة كحل دائم7-42(

14.32.67.0( موافق ب�شدة 
235.832.142.0( موافق 
342.046.335.0( غري موافق   
416.417.614.4( غري موافق ب�شدة  
51.51.41.6( ل راأي / ل اأعرف 
وماذا عن راأي اأغلبية الفل�سطينيني يف هذا احلل الو�سط ببنوده جمتمعة كحل دائم؟ هل يوؤيد اأم يعار�س معظم  الفل�سطينيني 43(

هذا احلل الو�سط؟
140.135.947.0( توؤيد الأغلبية ذلك

251.154.645.4( تعار�س الإغلبية ذلك 
38.89.57.6( ل راأي / ل اأعرف 
 وماذا عن راأي االأغلبية يف اإ�سرائيل، هل يوؤيد اأم يعار�س معظم االإ�سرائيليني هذا احلل الو�سط ببنوده جمتمعة كحل دائم؟44(

135.333.238.8( توؤيد الأغلبية ذلك
253.356.348.3( تعار�س الإغلبية ذلك 
311.410.512.8( ل راأي / ل اأعرف 
االآن وبعد اأن اأوقفت الواليات املتحدة الطلب من اإ�س��رائيل جتميد البناء اال�س��تيطاين ك�س��رط للعودة للمفاو�سات املبا�سرة، 45(

وبعد اأن عادت اإ�س��رائيل للبناء يف امل�س��توطنات، هل توؤيد اأم تعار�س دخول الطرف الفل�سطييني يف مفاو�سات غر مبا�سرة مع 
اإ�سرائيل من خالل الواليات املتحدة؟

13.63.43.7( بالتاأكيد اأوؤيد
226.324.828.8( اأوؤيد 
349.550.747.5( اأعار�س    
417.118.015.5( بالتاأكيد اأعار�س 
3.63.14.5  5( ل راأي / ل اأعرف 
من بنظرك �سيخرج رابحًا اأكرث يف حال عدم عودة الطرف الفل�سطيني ملفاو�سات غر مبا�سرة مع اإ�سرائيل من خالل الواليات 46(

املتحدة! هل هو الطرف االإ�سرائيلي اأم الفل�سطيني اأم االثنني معًا؟
158.962.952.3( الإ�شرائيلي

213.412.115.5( الفل�شطيني  
38.56.212.2( الثنان معا    
415.915.915.7( ل اأحد منهما 
3.42.94.3  5( ل راأي / ل اأعرف 
اإذا كن��ت تعار�س العودة ملفاو�س��ات غر مبا�س��رة م��ن خالل الطرف االأمريك��ي، ماهو اقرتاحك الإنهاء االحت��الل وقيام دولة 47(

فل�سطينية لو خرت بني االأولويات التالية، اأي منهما تف�سل؟
131.232.129.8( الذهاب ملجل�س الأمن واحل�شول على اعرتاف بدولة فل�شطينية

229.423.539.0( العودة ملواجهات وعمليات م�شلحة �شد اإ�شرائيل 
316.218.412.5( تنظيم مواجهات وا�شعة �شلمية غري م�شلحة 
416.116.914.7( حل ال�شلطة الفل�شطينية 
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52.23.10.7( اأخرى )حدد_____(      
64.95.83.3( ل راأي / ل اأعرف 
 دعا بع�س االإ�س��رائيليني �س��كان �سفد اليهود لعدم تاأجر بيوت و�سقق �سكنية للعرب. هل تعتقد اأن اأغلبية اليهود يف اإ�سرائيل 48(

توؤيد اأو تعار�س هذه الدعوة؟
122.625.318.2( بالتاأكيد الأغلبية توؤيد

248.846.452.7( الأغلبية توؤيد 
322.422.821.8( الأغلبية تعار�س 
41.92.11.6(بالتاأكيد الأغلبية تعار�س        
54.33.55.8( ل راأي / ل اأعرف 
 هناك م�س��روع قانون يف اإ�س��رائيل يتطلب من كل من هو غر يهودي يرغب يف احل�س��ول على اجلن�س��ية االإ�س��رائيلية اأن يقدم 49(

الوالء الإ�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية. هل تعتقد اأن اأغلبية اليهود يف اإ�سرائيل توؤيد اأم تعار�س م�سروع القانون هذا؟
122.423.820.1( بالتاأكيد الأغلبية توؤيد

248.745.254.4( الأغلبية توؤيد 
321.725.715.2( الأغلبية تعار�س 
41.41.21.6(بالتاأكيد الأغلبية تعار�س        
55.84.08.7( ل راأي / ل اأعرف 
 هناك م�س��روع قانون اأخر يف اإ�س��رائيل ي�سمح لقرى وبلدات اإ�سرائيلية برف�س ال�سماح ل�سكان غر يهود بال�سكن يف هذه القرى 50(

والبلدات. هل تعتقد اأن اأغلبية اليهود يف اإ�سرائيل توؤيد اأم تعار�س م�سروع القانون هذا؟
121.122.818.4( بالتاأكيد الأغلبية توؤيد

254.253.255.9( الأغلبية توؤيد 
318.619.517.0( الأغلبية تعار�س 
41.51.71.2(بالتاأكيد الأغلبية تعار�س        
54.62.87.4( ل راأي / ل اأعرف 
 هناك م�س��روع قانون اإ�س��رائيلي اأخر  مينع الن�س��اء من لب�س الربقع/ اخلمار )تغطية الوجه والراأ�س معًا( يف االأماكن العامة 51(

يف اإ�سرائيل. هل تعتقد اأن اأغلبية اليهود يف اإ�سرائيل توؤيد اأم تعار�س م�سروع القانون هذا؟
127.528.226.4( بالتاأكيد الأغلبية توؤيد

251.151.850.0( الأغلبية توؤيد 
315.014.815.3( الأغلبية تعار�س 
41.71.52.2(بالتاأكيد الأغلبية تعار�س        
54.73.86.1( ل راأي / ل اأعرف 
بالن�سبة للعمليات امل�سلحة �سد مدنيني اإ�سرائيليني داخل اإ�سرائيل فاإنك؟52(

113.89.720.6( توؤيدها ب�شدة   
234.426.247.7( توؤيدها 
340.247.927.5( تعار�شها 
47.911.32.2( تعار�شها ب�شدة 
53.84.91.9( ل راأي/ ل اأعرف 
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 اأيا من االجتاهات واالأحزاب التالية توؤيد ؟ ]اخرت واحدًا فقط[53(
10.70.21.4( حزب ال�شعب

23.92.26.5( اجلبهة ال�شعبية 
331.530.034.0(  فتح 
418.817.520.8(  حما�س 
50.70.80.6(  اجلبهة الدميقراطية  
62.52.22.9(  اجلهاد الإ�شالمي 
70.00.00.0(  فدا 
81.31.21.5( املبادرة الوطنية 
92.42.22.8(  م�شتقل اإ�شالمي 
102.22.81.4( م�شتقل وطني  
111.41.70.9 (  الطريق الثالث برئا�شة �شالم فيا�س             
1233.938.326.9(  ل اأحد مما �شبق     

130.70.80.5( غري ذلك حدد )___(


