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  (4استطالع الرأي العام رقم ) نتائج

يف ظل ىبوط التأييد للعمليات التفجريية ومطالبة كبرية ابإلصالح، أغلبية تعارض 
اعتقال مرتكيب التفجريات وتعارض كافة االتفاقات اليت عقدت لرفع احلصار عن 

 ادلقاطعة وكنيسة ادلهد ومقر األمن الوقائي
 2002أيار)مايو(  51-51

( الذي أجراه ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحيةيف الفًتة ما 4ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )
. تناول االستطالع مواضيع: عملية السالم وادلصاحلة بني الشعبني، 2002أاير )مايو(  18-15بني 

لرئيس عرفات وفتح ادلوقف من ادلواجهات ادلسلحة، تقييم أداء السلطة والدعوة لإلصالح، وشعبية ا
عاما فما فوق،  18( شخصا ممن تًتاوح أعمارىم ما بني 1317واحلركات اإلسالمية. بلغ حجم العينة )

موقعاً سكنياً.   تصل نسبة  120( يف قطاع غزة وذلك يف 507( يف الضفة الغربية، و ) 810منها ) 
  %. 3اخلطأ إىل + 

 النتائج الرئيسية لالستطالع:

بشكل كبري على  االستطالع أنو بينما مل يؤثر االجتياح اإلسرائيلي األخري للضفة الغربيةنتائج ىذا  تظهر
القضااي الداخلية كان كبرياً . لقد   مواقف الشارع الفلسطيين من قضااي السالم والعنف فإن أتثريه على

ح. كان من دافعاً الشارع للمطالبة الصارخة ابإلصال كشف االجتياح نواقص وعيوب السلطة الفلسطينية
الداخلي مسألة مهمة حبد ذاهتا، بل وميكن ذلا أن تسري جنباً إىل  نتيجة ذلك أن أصبحت قضية اإلصالح

 االحتالل. ىذا ىو االستنتاج الرئيسي ذلذا االستطالع. جنب مع قضية إهناء

 (عوليت السالم والوصالحت بين الشعبين1)

 66عالقات طبيعية 1967حدودادلبادرة السعودية:  دولتني،  % ىي نسبة أتييد ، 
 70دولة فلسطينية % أتييد للمصاحلة بني الشعبني بعد اتفاق سالم وقيام 
 54لو الوالايت ادلتحدة  % أتييد دلشاركة فلسطينية يف مؤمتر السالم الذي دعت 
  توقع انتهاء ادلواجهات ادلسلحة والعودة للمفاوضات % فقطت17لكن نسبة 
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الالجئني. فقد  عاإلشارة دلوضو ن التأييد للمبادرة السعودية حىت عندما ال يتم وجود درجة عالية م جتظهر النتائ
( قيام دولتني، فلسطني 1عناصر ثالثة فقط: ) % ىذه ادلبادرة اليت مت تعريفها من خالل66أيدت نسبة من 

دول ( إقامة عالقات طبيعية كاملة وسالم شامل بني ال3، و )1967( انسحاب إسرائيل حلدود2وإسرائيل، )
للمصاحلة % من الشارع الفلسطيين 77ىذا التوجو احلمائمي قد مت أتكيده من خالل أتييد  العربية وإسرائيل. إن

الشعبني يف ظل اتفاق سالم وقيام دولة فلسطينية تعًتف هبا دولة إسرائيل، ومن خالل أتييد ادلشاركة  بني
. إن من ادلهم مالحظة اإلشارة للدور ةالوالايت ادلتحد%( يف مؤمتر السالم الذي دعت إليو 54الفلسطينية )

 من ادلمكن أن تدفع ابلشارع إىل رفض ادلشاركة.  نإشارة كااألمريكي يف عقد ادلؤمتر وىذه 

ادلسلحة قد انتهت وأن   ذلك تبقى توقعات الشارع متشائمة حيث مل تتجاوز نسبة ادلعتقدين أبن ادلواجهات مع
% عن اعتقادىا أبن ادلفاوضات ستعود 39فيما أعربت نسبة من %17الطرفني سيعودان للمفاوضات قريباً 

% عن توقعها استمرار ادلواجهات ادلسلحة وعدم 36من  ولكن ادلواجهات ادلسلحة ستستمر، وأعربت نسبة
ظهرت يف االستطالعني األخريين للمركز يف  ىذه التوقعات تشبو إىل حد كبري تلك اليت  العودة للمفاوضات.

 دلاضيني. ديسمرب ويوليو ا

%( 77منطقة رام هللا ) %(، يف64%( مقارنة ابلضفة الغربية )77التأييد للمبادرة السعودية يف قطاع غزة ) يزداد
%(، بني 62%( مقارنة ابلرجال )77%(، بني النساء)54%( والقدس )62%( واخلليل )61مقارنة بنابلس )

%( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس 79)األميني  %(، بني74%( مقارنة ابألكرب سناً )61األقل سناً )
%(، وبني مؤيدي حركة فتح 97%( وادلتقاعدين )72برابت البيوت ) %( مقارنة57%(، بني الطالب )51)

%(. إن وجود درجة عالية من التأييد للمبادرة  السعودية بني مؤيدي فتح 56محاس ) % مقارنة مبؤيدي77
شهرا على االنتفاضة  19لسطينية مببدأ قيام دولتني رغم مرور أكثر من الف يشري إىل استمرار متسك احلركة الوطنية

 ادلسلحة.  وادلواجهات

 الوىاجهاث الوسلحت (2)

  ( 92)  %، لكووون نسووبة التأييووود لعمليووات ضووود ا نوووود52أتييووود التفجووريات داخووول إسوورائيل إىل   ىبوووط يف%
 %( تبقى مرتفعة جداً 89وادلستوطنني )

   86ىي نسبة ادلعارضة العتقال الذين يقومون بعمليات تفجريية داخل إسرائيل % 
  67نسبة ادلعتقدين أبن ادلواجهات ادلسلحة سامهت يف حتقيق احلقوق الفلسطينية % 

إىل % يف ديسمرب ادلاضي 58النتائج حصول اخنفاض يف أتييد العمليات التفجريية داخل إسرائيل من   تظهر
% يف ىذا االستطالع. إن ىذا االخنفاض ال يعود كما يبدو لتوقف الشارع الفلسطيين عن أتييد االنتفاضة 52

وادلواجهات ادلسلحة. على العكس، يبدو أن الشارع يف ىذا االستطالع أكثر وثوقاً بفائدة ادلواجهات ادلسلحة يف 
يسمرب ادلاضي، حيث بلغت آنذاك نسبة ادلعتقدين أبن حتقيق األىداف الفلسطينية مما كان عليو احلال يف شهر د

% مقارنة بـ 61ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها 
% يف ىذا االستطالع. كذلك تشري النتائج إىل وجود معارضة واسعة العتقال مرتكيب العمليات التفجريية 67

% يف ديسمرب ادلاضي. كما أن نسبة أتييد العمليات ادلسلحة ضد اجلنود وادلستوطنني 76نة بـ % مقار 86بلغت 
 % على التوايل( أي كما كانت يف ديسمرب ادلاضي.89% و 92داخل الضفة الغربية والقطاع بقيت عالية جداً )

%(، ويف 47ة ابلضفة الغربية )%( مقارن59تزداد نسبة التأييد للعمليات التفجريية داخل إسرائيل يف قطاع غزة )
%(، وبني األقل 57%( مقارنة ابدلدن والقرى )65ويف ادلخيمات )  %(،35%( مقارنة ابلقدس )67طولكرم )

%(، وبني محلة 47%( مقارنة بغري الالجئني )58%(، وبني الالجئني )43%( مقارنة ابألكرب سناً )61سناً )



%(، 25%( مقارنة ابدلتقاعدين )66%(، وبني الطالب )47) %( مقارنة ابألميني57شهادة البكالوريوس )
%( مقارنة مبؤيدي فتح 77%(، وبني مؤيدي محاس )28مقارنة ابألكثر دخالً )  %(55وبني األقل دخالً )

(47.)% 

  

 ( تقيين أداء السلطت والدعىة لإلصالح3)

    39ناء االجتياح األخري% ىي نسبة التقييم اإلجيايب ألداء القيادة الفلسطينية أث 
  65معارضووة اتفوواق رفووع احلصووار عوون  58% نسووبة معارضووة اتفوواق رفووع احلصووار عوون مقوور األموون الوقووائي، و %

 % معارضة اتفاق ادلقاطعة يف رام هلل49كنيسة ادلهد، و 
  83نسبة االعتقاد بوجود فساد يف أجهزة السلطة الفلسطينية % 
  21إلجيايب ألوضاع الدميقراطية يف فلسطني% نسبة التقييم ا 
  91 ،إلقالووة وزراء 95% لتوحيوود أجهووزة األموون، 85% نسووبة أتييوود أجووراء إصووالحات جذريووة يف السوولطة %

 % لتبين القانون األساسي أو دستور فلسطيين.92% إلجراء انتخاابت، 83متهمني بسوء اإلدارة والفساد، 
 48ظوووام السياسوووي حبيوووس تكوووون السووولطة بيووود رئووويس الووووزراء ويكوووون منصوووب الووورئيس % نسوووبة أتييووود تغيوووري الن

، و  ًً  % تعارض ذلك44فخراًي
  89نسبة مؤيدي النظام الدميقراطي % 

  

نتائج االستطالع وجود استياء واسع النطاق من أداء السلطة الفلسطينية خالل فًتة االجتياح اإلسرائيلي   تظهر
ة لالستياء العام ادلتعلق ابالعتقاد بوجود فساد واسع يف مؤسسات السلطة والتقييم السليب للضفة الغربية ابإلضاف

بلغت نسبة التقييم اإلجيايب ألداء القيادة الفلسطينية خالل فًتة   جداً ألوضاع الدميقراطية يف فلسطني. فمثالً 
%. يف ادلقابل بلغت نسبةالتقييم 32 % وألداء الوزارات47%، وألداء األجهزة األمنية 39االجتياح اإلسرائيلي 

 %.72اإلجيايب ألداء ادلؤسسات األىلية 

أظهر االستطالع أيضاً وجود معارضة واسعة لالتفاقات اليت عقدهتا السلطة على )خلفية االجتياح( إلهناء 
ة يف رام هللا %(، وادلقاطع58%(، ولرفع احلصار عن كنيسة ادلهد )65احلصار عن مقر األمن الوقائي يف بيتونيا )

%، ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع 83%(. كما بلغت نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة 49)
 %.21الدميقراطية يف فلسطني 

دفع ىذا التقييم السليب للسلطة إىل ادلطالبة الواسعة ابإلصالح السياسي حيث بلغت نسبة ادلؤيدين لدعوات 
% الطلب بضرروة توحيد األجهزة 85%. بشكل خاص أيدت نسبة من 91ية اإلصالح الداخلية واخلارج

% إقالة أو فصل وزراء مسؤولني مهتمني سوء اإلدارة أو الفساد، 95األمنية حتت قيادة واحدة، وأيدت نسبة من 
% إجراء انتخاابت للرئيس وللمجلس التشريعي خالل األشهر القليلة القادمة، وأيدت 83وأيدت نسبة من 

لكن ادلطالبة بتغيري النظام السياسي الفلسطيين وجعلو   % تبين دستور أو قانون أساسي فلسطيين.92ة من نسب
إال على أتييد   نطاماً بردلانياً تكون السلطة فيو بيد رئيس للوزراء فيما يكون منصب رئيس الدولة فخرايً مل حتز

 %.44% فيما عارض ذلك 48



شامل لنظام حكم دميقراطي، حيث أيد نظاماً كهذا ذي مواصفات مخسة يظهر االستطالع كذلك وجود أتييد 
% النتخاب رئيس للدولة لفًتة حمدودة 82% إلجراء انتخاابت دورية، 95% مبا يف ذلك أتييد بلغ 89حمددة 

% لصحافة حرة بدون رقابة من الدولة، و 82% حلرية كاملة يف تشكيل األحزاب السياسية، و 87فقط، و 
 مستقل عن السلطة الفلسطينية. % لقضاء78

أظهر االستطالع أن التأييد لوضع السلطة يف فلسطني بيد رئيس للوزراء وجعل منصب رئيس الدولة فخرايً يزداد 
مقابل رام هللا   %(53%( والقدس )67%(، ويف اخلليل )43%( مقابل قطاع غزة )51يف الضفة الغربية )

%( مقابل الالجئني 53%(، وبني غري الالجئني )41اء )%( ومقابل النس56%(، وبني الرجال )39)
 .ىذه ىي ادلرة األوىل اليت يتم السؤال فيها عن ىذا ادلوضوع وذلذا ال ميكن مقارنة النتائج بنتائج سابقة  %(.42)

  

 الرئيس عرفاث وفتح والحركاث اإلسالهيت ( شعبيت4)

  35 46% يف يوليو ادلاضي و 33رب ادلاضي و % يف ديسم36% نسبة شعبية عرفات مقارنة بو %
 .2000يف يوليو 

  19 لكل مون حيودر عبود الشوايف 10ألمحد ايسني، و   %13% نسبة شعبية مروان الربغوثي، و %
 وصائب عريقات.

  32 2000% يف يوليو 37% يف ديسمرب ادلاضي، و 28% نسبة شعبية فتح مقارنة بو  
  25 يف يوليوو 17% نسبة شعبية احلركات اإلسالمية وىي نفس نسبة ديسمرب ادلاضي فيموا بلغوت %

2000. 

%(، وىي نسبة 35يظهر االستطالع أن شعبية الرئيس عرفات بقيت تقريباً كما كانت يف ديسمرب ادلاضي )
. يف ادلقابل 2777ذلك يف يوليو % و 46منخفضة مقارنة ابلوضع قبل اندالع االنتفاضة، حيث بلغت شعبيتو 

مل   %.19% إىل 11ارتفعت شعبية مروان برغوثي إىل الضعف تقريباً مقارنة ابلوضع يف ديسمرب ادلاضي من 
أما يف ادلرتبة الثالثة   يظهر اسم الربغوثي يف االستطالعات السابقة اليت أجراىا ادلركز قبل اندالع انتفاضة األقصى.

% لكل منهما(، مث فاروق القدومي 17( مث حيدر عبد الشايف وصائب عريقات )%13فجاء أمحد ايسني )
 %(.1%( وحممود عباس )2)  %(، وأمحد قريع6%(، مث حنان عشراوي )8)

% يف 28% مقارنة بـ 32أما ابلنسبة للحركات واألحزاب فقد جاءت فتح يف ادلقدمة بنسبة أتييد بلغت 
%( 25اإلسالمية فبقيت شعبيتها بدون تغيري كما كانت يف ديسمرب )ديسمرب ادلاضي. أما ابلنسبة للحركات 

%(. رمبا كان من أحد 5%( واإلسالميني ادلستقلني )4واجلهاد اإلسالمي )  %(16موزعة على محاس )
األسباب اليت أدت لزايدة شعبية فتح قيامها بعمليات تفجريية وعسكرية داخل إسرائيل وعلى احلواجز اإلسرائيلية 

 ضفة الغربية مما زاد من درجة أعجاب الشارع هبا.يف ال

 

  



  (4نتائج استطالع الرأي العام رقم )

 2002أيار)مايو(  51-51

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 
الفلسطيين على حضوره، ىل تؤيد أم ( دعت الوالايت ادلتحدة لعقد مؤمتر دويل للسالم، وقد وافق الطرف 1

 تعارض مشاركة الطرف الفلسطيين يف ىذا ادلؤمتر؟
 9.1 5.7 7.7 ( أؤيد بشدة1

 44.4 48.4 46.8 ( أؤيد 2

 28.2 29.5 29.7 ( أعارض3

 15.6 12.8 13.9 ( أعارض بشدة4

 2.8 3.6 3.3 ( ال رأي / ال أعرف5

العهد السعودي، إقامة عالقات طبيعية كاملة وسالم شامل  بني الدول العربية ( اقًتح األمري عبد هللا، ويل 2
وإقامة دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل.  ىل  1967وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي كامل حلدود 

 تؤيد أم تعارض ىذا االقًتاح السعودي؟
 13.8 6.2 9.1 ( أؤيد بشدة1

 56.4 57.3 56.9 ( أؤيد 2

 17.2 25.1 22.7 ( أعارض3

 11.4 9.5 17.3 ( أعارض بشدة4

 1.2 2.7 1.7 ( ال رأي / ال أعرف5

( بعد التطورات األخرية، مبا يف ذلك انسحاب القوات اإلسرائيلية من مدن الضفة، والدعوة دلؤمتر دويل 3
 تتوقع أن حيصل اآلن ؟للسالم، وموافقة الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي على حضوره،  ماذا 

( سوويعود الطرفووان للمفاوضووات قريبووا وسووتتوقف ادلواجهووات 1
  ادلسلحة

17.2 17.2 17.4 

( سووووويعود الطرفوووووان للمفاوضوووووات لكووووون بعووووو  ادلواجهوووووات 2
 ادلسلحة ستستمر

38.8 36.9 41.8 

( لووووون تتوقوووووف ادلواجهوووووات ادلسووووولحة ولووووون يعوووووود الطرفوووووان 3
 للمفاوضات

36.1 35.9 36.3 

 4.5 17.7 7.9 / ال أعرف ( ال رأي4

( ىناك دعوات  داخلية وخارجية إلجراء إصالحات وتغيريات  فلسطينية داخلية واسعة وجذرية على 4
 مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، ىل تؤيد أم تعارض ىذه الدعوات ؟

 48.1 23.7 32.7 ( أؤيدىا بشدة1

 42.7 68.9 58.6 ( أؤيدىا 2

 6.7 5.4 5.9 ( أعارضها3

 1.6 7.7 1.1 ( أعارضها بشدة4

 1.6 1.9 1.7 ( ال رأي / ال أعرف5



 ( من بني بنود اإلصالح ادلقًتحة ما يلي، قل لنا ىل تؤيد أم تعارض كل منها ؟5

 ( توحيد األجهزة األمنية حتت قيادة فلسطينية واحدة5-1

 36.1 21.4 27.7 ( أؤيد بشدة1

 46.7 65.4 57.9 ( أؤيد2

 12.6 8.8 17.3 ( أعارض3

 2.4 1.7 2.7 ( أعارض بشدة4

 3.7 2.7 2.8 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( إقالة أو فصل وزراء ومسؤولني متهمني بسوء اإلدارة أو الفساد5-2
 77.4 42.4 53.4 ( أؤيد بشدة1

 26.2 57.7 41.3 ( أؤيد2

 2.6 4.2 3.6 ( أعارض3

 7.4 7.6 7.5 ( أعارض بشدة4

 7.4 1.7 1.2 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( إجراء انتخاابت للرئيس واجمللس التشريعي خالل األشهر القليلة القادمة5-3
 38.9 21.9 28.4 ( أؤيد بشدة1

 46.9 59.5 54.7 ( أؤيد2

 11.6 13.7 12.9 ( أعارض3

 1.2 2.7 1.7 ( أعارض بشدة4

 1.4 3.7 2.4 ( ال رأي / ال أعرف5

 دستور فلسطيين أو قانون أساسي( تبين 5-4
 43.6 25.3 32.3 ( أؤيد بشدة1

 49.7 66.5 67.1 ( أؤيد2

 3.6 4.7 3.8 ( أعارض3

 7.6 7.9 7.8 ( أعارض بشدة4

 2.6 3.3 3.7 ( ال رأي / ال أعرف5

فيما يكون ( تغيري النظام الرائسي الفلسطيين وجعلو نظاما بردلانيا تكون السلطة فيو بيد رئيس للوزراء 5-5
 منصب رئيس الدولة فخراي

 13.8 11.2 12.2 ( أؤيد بشدة1

 29.6 47.2 36.1 ( أؤيد2

 37.5 33.8 35.2 ( أعارض3

 13.4 6.4 9.1 ( أعارض بشدة4

 5.7 8.3 7.3 ( ال رأي / ال أعرف5

بعمليات تفجريية داخل ( تقول أجهزة األمن الفلسطينية إهنا تقوم ابعتقال أولئك األشخاص الذين يقومون 6
 إسرائيل. ىل تؤيد أم تعارض ىذه االعتقاالت ؟

 3.6 1.5 2.3 ( أؤيدىا بشدة1



 8.5 8.6 8.6 ( أؤيدىا2

 37.9 55.3 48.6 ( أعارضها3

 48.1 31.1 37.7 ( أعارضها بشدة4

 2.7 3.5 2.9 ( ال رأي / ال أعرف5

حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات ( ىل تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت 7
 يف حتقيقها ؟

 29.7 13.8 19.7 ( ابلتأكيد نعم1

 47.2 57.9 46.8 ( نعم2

 23.1 25.8 24.8 ( ال3

 5.5 4.9 5.2 (  ابلتأكيد ال4

 2.2 4.6 3.6 ( ال رأي / ال أعرف5

الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل ( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف 8
 ستؤيد أم ستعارض عملية ادلصاحلة بني الشعبني؟

 15.2 5.2 9.7 ( سأؤيد بشدة1

 55.4 63.9 67.6 ( سأؤيد2

 17.7 22.4 27.3 ( سأعارض3

 17.5 7.7 8.4 ( سأعارض بشدة4

 2.7 1.5 1.7 ( ال رأي / ال أعرف5

بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، مىت ( 9
 ميكن يف اعتقادك لعملية ادلصاحلة بني الشعبني أن تتم؟

 42.2 41.9 42.7 ( لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني1

 14.8 14.7 14.7 ( ميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد عدة أجيال2

 9.5 8.6 9.7 ( ميكن حصول ادلصاحلة مع ا يل القادم3

 5.7 6.3 6.1 ( ميكن حصول ادلصاحلة خالل عشر سنوات4

 16.8 15.6 16.7 ( ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات القليلة ادلقبلة5

 11.7 13.7 12.2 ( ال رأي / ال أعرف6

الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا،  ( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف10
ميكن للخطوات التالية ادلسامهة يف تعزيز العالقات  بني إسرائيل ودولة فلسطني. قل لنا إن كنت تؤيد أم تعارض  

 كل منها:؟
 ( حدود مفتوحة وحرية حركة بني الدولتني لألفراد والبضائع10-1
 29.8 14.8 27.6 ( أؤيد بشدة1

 51.5 65.7 67.2 ( أؤيد2

 15.4 14.8 15.7 ( أعارض3

 2.6 4.1 3.5 ( أعارض بشدة4

 7.8 7.6 7.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( بناء مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية مشًتكة10-2



 16.2 7.7 17.2 ( أؤيد بشدة1

 46.9 53.1 57.7 ( أؤيد2

 31.6 32.7 31.8 ( أعارض3

 4.1 5.8 5.2 ( أعارض بشدة4

 1.2 1.5 1.4 ( ال رأي / ال أعرف5

( بناء مؤسسات سياسية مشًتكة )كربدلان( هتدف لقيام احتاد كونفدرايل بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل 10-3
 الحقا
 3.2 2.1 2.5 ( أؤيد بشدة1

 27.3 27.1 27.2 ( أؤيد2

 45.2 57.8 52.9 ( أعارض3

 26.6 13.7 18.7 ( أعارض بشدة4

 4.7 6.3 5.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( عمل قوانني فلسطينية متنع التحري  ضد إسرائيل10-4
 4.7 2.7 3.7 ( أؤيد بشدة1

 31.7 29.7 29.8 ( أؤيد2

 47.2 57.9 46.8 ( أعارض3

 27.3 13.2 15.9 ( أعارض بشدة4

 3.7 4.9 4.5 ( ال رأي / ال أعرف5

تعليمية دلدارس الدولة الفلسطينية تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني ( وضع برامج 10-5
 للفلسطينيني

 1.8 7.9 1.2 ( أؤيد بشدة1

 5.3 5.8 5.6 ( أؤيد2

 41.8 57.4 51.4 ( أعارض3

 49.9 33.4 39.7 ( أعارض بشدة4

 1.2 2.6 2.1 ( ال رأي / ال أعرف5

 

بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا،  ىل ( بعد التوصل التفاق سالم 11
أنت مثال على استعداد يف ظل تلك األجواء من السالم  لدعوة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة عرفتو يف السابق لزايرتك 

 يف بيتك؟

 4.9 3.1 3.8 ( ابلتأكيد نعم 1

 26.7 37.2 28.6 ( نعم2

 24.5 47.2 38.4 ( ال3

 42.4 17.6 27.1 ( ابلتأكيد ال4

 2.2 2.7 2.1 ( ال رأي / ال أعرف5



( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل 12
عرفتو/ىا يف السابق يف بيتو/بيتها أنت على استعداد يف ظل تلك األجواء من السالم لزايرة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة  

 يف إسرائيل؟

 5.5 3.7 3.9 ( نعم ابلتأكيد1

 24.3 29.7 27.2 ( نعم2

 26.6 47.7 39.6 ( ال3

 42.7 18.1 27.3 ( ال ابلتأكيد4

 1.6 2.2 2.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 والفلسطينيني؟( يف نظرك،  ىل ميكن قيام سالم دائم بني اإلسرائيليني 13

 1.4 1.7 1.6 ( ممكن ابلتأكيد 1

 23.9 28.7 26.4 ( ممكن2

 37.7 41.6 37.1 ( غري ممكن 3

 42.7 25.1 31.6 ( غري ممكن ابلتأكيد4

 2.8 3.6 3.3 ( ال رأي / ال أعرف5

 فإنك ؟( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد جنود إسرائيليني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  14

 65.5 34.9 46.7 ( تؤيدىا بشدة 1

 26.8 56.2 44.9 ( تؤيدىا2

 6.3 5.4 5.8 ( تعارضها 3

 7.6 1.4 1.1 ( تعارضها بشدة4

 7.8 2.1 1.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  فإنك ؟15

 33.7 12.3 27.6 ( تؤيدىا بشدة 1

 25.4 35.1 31.4 ( تؤيدىا2

 36.1 46.4 42.4 ( تعارضها 3

 3.9 4.8 4.5 ( تعارضها بشدة4

 7.8 1.4 1.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مستوطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟16

 65.9 33.3 45.9 ( تؤيدىا بشدة 1

 26.2 54.2 43.4 ( تؤيدىا2

 6.7 9.7 8.1 ( تعارضها 3

 7.6 1.1 7.9 ( تعارضها بشدة4

 7.6 2.3 1.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟17



 84.6 82.7 83.4 ( نعم1

 6.1 17.7 8.5 ( ال 2

 9.3 7.3 8.7 ( ال رأي/ ال أعرف3

 الفلسطينية؟ مع مرور األايم، ىل سيزيد الفساد أم سينقص يف مؤسسات وأجهزة السلطة (18

 41.3 52.3 47.9 ( سيزيد1

 8.8 8.7 8.8 ( سيبقى كما ىو2

 36.1 25.6 29.7 ( سينقص3

 13.8 13.4 13.6 ( ال رأي / ال أعرف4

 الدميقراطي.:( سنقرأ لك مجلة فيها مواصفات ىامة للنظام 19

يف أنظمة احلكم الدميقراطي جتري انتخاابت سياسية منتظمة، وينتخب رئيس الدولة لفًتة حمدودة فقط، وتتشكل 
حبرية كاملة أحزاب سياسية تتنافس يف االنتخاابت، وتكون الصحافة حرة بدون رقابة من الدولة، ويكون القضاء 

تؤيد أم تعارض ىذا النظام ككل أو كل واحدة من ادلواصفات على مستقال عن السلطة التنفيذية".  قل لنا إن كنت 
 حدة

 ( النظام الدميقراطي ككل  19-1

 45.6 23.1 31.8 ( أؤيد بشدة1

 45.8 64.3 57.1 ( أؤيد 2

 5.5 8.7 7.4 ( أعارض3

 7.6 7.7 7.7 ( أعارض بشدة4

 2.6 3.2 3.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 انتخاابت سياسية منتظمة( إجراء 19-2

 45.6 22.6 31.5 ( أؤيد بشدة1

 57.7 77.7 63.7 ( أؤيد 2

 2.6 4.3 3.6 ( أعارض3

 7.2 7.4 7.3 ( أعارض بشدة4

 1.7 2.7 1.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( انتخاب رئيس للدولة لفًتة حمدودة فقط19-3

 42.3 21.3 29.3 ( أؤيد بشدة1

 41.2 67.3 53.7 ( أؤيد 2

 14.7 13.7 13.8 ( أعارض3

 1.6 1.7 1.7 ( أعارض بشدة4

 1.7 3.7 2.2 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( حرية كاملة لتشكيل أحزاب سياسية19-4



 33.1 18.2 23.9 ( أؤيد بشدة1

 47.9 67.6 55.7 ( أؤيد 2

 14.2 15.5 15.7 ( أعارض3

 1.4 2.7 1.7 ( أعارض بشدة4

 3.4 3.8 3.6 أعرف( ال رأي / ال 5

 ( صحافة حرة بدون رقابة من الدولة19-5

 36.1 21.4 27.1 ( أؤيد بشدة1

 43.6 61.5 54.6 ( أؤيد 2

 16.6 14.2 15.1 ( أعارض3

 3.7 7.7 1.6 ( أعارض بشدة4

 7.8 2.1 1.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية19-6

 36.1 22.2 27.5 ( أؤيد بشدة1

 38.3 58.3 57.6 ( أؤيد 2

 19.5 14.1 16.2 ( أعارض3

 1.2 7.6 7.8 ( أعارض بشدة4

 4.9 4.8 4.9 ( ال رأي / ال أعرف5

( لو جرت انتخاابت سياسية عامة للرئيس وللمجلس التشريعي يف األشهر القليلة القادمة،  ىل ستشارك فيها  20
 ؟
 82.2 74.3 77.4 ( نعم1

 15.4 23.7 27.5 ( ال2

 2.4 2.7 2.1 ( ال رأي/ ال أعرف3

 ( لو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، فانك تراىا :21

 2.8 2.7 2.3 ( جيدة جدا 1

 16.2 27.5 18.8 ( جيدة2

 28.6 29.1 28.9 ( وسط3

 27.7 26.9 27.7 ( سيئة4

 24.3 18.7 27.4 جدا ( سيئة5

 1.2 3.5 2.6 ( ال رأي / ال أعرف6

 ( برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف؟22

 55.6 51.7 52.8 ( نعم1

 41.2 45.6 43.9 ( ال2



 3.2 3.5 3.3 ( ال رأي/ ال أعرف3

 أداء كل مما يلي أثناء االجتياح اإلسرائيلي األخري:( كيف تقيم 23

 ( القيادة الفلسطينية23-1

 7.3 6.7 6.9 ( جيد جيدا1

 29.8 34.1 32.4 ( جيد2

 32.7 32.6 32.6 ( سيء3

 28.2 22.1 24.4 ( سيء جدا4

 2.7 4.6 3.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( األجهزة األمنية الفلسطينية23-2

 7.7 4.3 5.6 ( جيد جيدا1

 37.5 33.1 34.8 ( جيد2

 27.2 36.2 32.7 ( سيء3

 24.3 27.4 21.9 ( سيء جدا4

 3.4 6.7 5.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( الوزارات احلكومية الفلسطينية23-3

 4.1 2.5 3.1 ( جيد جيدا1

 29.4 29.3 29.3 ( جيد2

 34.3 47.7 38.3 ( سيء3

 24.5 19.1 21.2 ( سيء جدا4

 7.7 8.4 8.1 ال رأي / ال أعرف( 5

 ( ادلؤسسات األىلية الفلسطينية23-4

 17.9 16.2 16.9 ( جيد جيدا1

 56.2 54.5 55.2 ( جيد2

 14.4 16.3 15.6 ( سيء3

 5.9 5.7 5.8 ( سيء جدا4

 5.5 7.3 6.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( ىل تؤيد أم تعارض االتفاقات اليت متت من أجل :24

 رفع احلصار عن الرئيس عرفات وادلقاطعة يف رام هللا (24-1

 8.7 5.8 6.9 ( أؤيد بشدة1

 35.9 43.3 47.5 ( أؤيد 2

 37.7 31.2 37.7 ( أعارض3

 21.9 15.5 17.9 ( أعارض بشدة4

 3.6 4.2 4.7 ( ال رأي / ال أعرف5



 ( رفع احلصار عن ادلتحصنني داخل كنيسة ادلهد يف بيت حلم24-2

 7.7 6.7 7.1 أؤيد بشدة( 1

 31.4 33.5 32.7 ( أؤيد 2

 32.5 38.5 36.2 ( أعارض3

 26.8 18.6 21.7 ( أعارض بشدة4

 1.6 2.7 2.3 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( رفع احلصار عن مقر جهاز األمن الوقائي يف بيتونيا24-3

 4.5 4.6 4.6 ( أؤيد بشدة1

 18.5 22.9 21.2 ( أؤيد 2

 29.2 39.7 35.2 ( أعارض3

 37.7 25.5 37.2 ( أعارض بشدة4

 17.1 7.9 8.8 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( لو جرت انتخاابت مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أمساؤىم، فمن ستختار؟25

 12.4 7.7 9.5 ( حيدر عبد الشايف1

 34.5 35.6 35.2 (  ايسر عرفات2

 15.2 12.2 13.4 (  أمحد ايسني 3

 7.8 1.7 7.9 ( غري ذلك )حدد_____(4

 29.4 37.7 37.2 ( ال أحد ممن سبق وسأقرر يف حينو5

 6.5 17.7 9.1 ( لن أشارك يف االنتخاابت6

 1.2 2.1 1.7 ( ال رأي / ال أعرف7

 ستختار ؟ ( لو جرت انتخاابت مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية،  فمن26

 17.1 9.3 9.6 ( صائب عريقات1

 5.5 5.6 5.6 ( حنان عشراوي2

 11.7 6.8 8.5 ( حيدر عبد الشايف3

 9.9 6.1 7.6 ( أمحد ايسني4

 6.7 8.7 7.5 ( فاروق القدومي5

 16.6 27.4 18.9 ( مروان الربغوثي6

 1.6 1.4 1.5 ( أمحد قريع7

 1.2 1.4 1.3 ( حممود عباس8

 24.9 27.3 26.3 أحد مما سبق، ساقرر يف حينو( ال 9

 8.3 11.1 17.7 ( لن أشارك يف االنتخاابت10

 1.7 7.2 7.5 )______( غري ذلك حدد (11



 3.4 2.4 2.7 ( ال رأي / ال أعرف12

 ( أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟27

 7.6 7.7 7.7 حزب الشعب (1

 2.2 3.7 3.1 ( ا بهة الشعبية2

 32.5 31.1 31.7 فتح ( 3

 18.7 13.5 15.5 محاس ( 4

 7.7 1.2 7.8 ا بهة الدميقراطية ( 5

 2.4 4.9 4.7 ا هاد اإلسالمي ( 6

 7.7 7.7 7.7 ( فدا7

 4.9 4.4 4.6 ( مستقل إسالمي8

 3.9 7.9 6.4 ( مستقل وطين9

 37.4 28.8 29.4 ( ال أحد مما سبق10

 4.3 3.6 3.9 ذلك( غري 11

 

 


