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  (57) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 

من اجلمهور أن فلسطني مل تعد قضية العرب  %80يف الوقت الذي يقول فيو 
األوىل، ويف الوقت الذي يرفض فيو اجلمهور إعطاء الثقة يف منظمة التحرير 

وجلتنها التنفيذية، ويف الوقت الذي يقول فيو ثلثا اجلمهور أن السلطة 
من إرىاب ادلستوطنني  الفلسطينية ال تقوم بكل ما تستطيع حلماية الفلسطينيني

وترى أهنا عبء على الشعب الفلسطيين، فإن شعبية الرئيس عباس وحركة فتح 
تنخفض ويطالب ثلثا اجلمهور ابستقالة الرئيس وتطالب األغلبية ابلعودة 

 النتفاضة مسلحة 
 

 2015( سبتمرب) أيلول  17-19 
للرأي العام الفلسطيين يف  استطالعقام ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية إبجراء   

 . شهدت2015( سبتمرب) أيلول 19-17الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفًتة ما بني 
الفًتة السابقة لالستطالع تقدمي الرئيس عباس الستقالتو من اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير 
 والدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطين مت أتجيل انعقاد اجمللس بثالثة شهور. كما شهدت الفًتة

  تصاعد إرىاب ادلستوطنني وخاصة يف قرية دوما اليت أحرق فيها ادلستوطنون عائلة دوابشو.  
كما شهدت إجراء تعديل على حكومة الوفاق بتعيني عدد من الوزراء اجلدد وخروج آخرين، 
وقد ساىم ىذا األمر يف تصاعد حدة اخلالف بني فتح ومحاس وخاصة على ضوء التقارير اليت 
أشارت لوجود مفاوضات غري مباشرة بني محاس وإسرائيل بشأن التوصل ذلدنة طويلة األمد. 

ًا حتديد موعد لعقد مؤدتر فتح السابع يف شهر تشرين اثين )نوفمرب( ادلقبل. شهدت الفًتة أيض
أخرياً، تصاعدت حدة ادلواجهات يف القدس وخاصة يف احلرم الشريف وذلك على ضوء سلاوف 
فلسطينية من نية إسرائيلية لتغيري الوضع القائم يف احلرم.  يغطي ىذا االستطالع قضااي 

األوضاع الداخلية، وادلصاحلة وحرب غزة، والفيفا، وغريىا من القضااي االنتخاابت الفلسطينية، و 
مت إجراء ادلقابالت وجهاً لوجو مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ الداخلية والدولية. 

 %.3موقعاً سكانياً وكانت نسبة اخلطأ  127 شخصاً وذلك يف 1270 عددىا
الشقاقي أو  بـ د.خليل   االستطالع ونتائجو، الرجاء االتصال للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات عن

( 02)2964933رام هللا ت:   وليد لدادوة يف ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية:
 e-mail: pcpsr@pcpsr.org -( 02)2964934فاكس:

 النتائج الرئيسية
إىل أن ثلثي اجلمهور يطالبون ابستقالة الرئيس زلمود  2015الثالث من عام  تشري نتائج الربع

من أن الثلثني ال يعتقدون أن استقالة الرئيس من اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير  معباس ابلرغ
حقيقية. كذلك تشري النتائج إىل أن شعبية الرئيس عباس قد تراجعت بشكل ملحوظ يف الضفة 

قلياًل يف قطاع غزة. أما حركة فتح فًتاجعت شعبيتها يف كل من الضفة الغربية الغربية وحتسنت 
وقطاع غزة. أما ابلنسبة إلمساعيل ىينة وحركة محاس فقد ارتفعت شعبية ىنية بشكل ملحوظ 
يف الضفة وتراجعت قليالً يف قطاع غزة. أما حركة محاس فًتاجعت شعبيتها يف قطاع غزة بشكل 

فة الغربية. لو مل يًتشح الرئيس عباس النتخاابت جديدة فإن ادلرشح ملحوظ وحتسنت يف الض
الوحيد البارز ليحل زللو ىو مروان الربغوثي يتبعو بعد ذلك بنسبة أقل بكثري زلمـد دحالن 
وصائب عريقات من حركة فتح. ومن بني مرشحي محاس يربز امساعيل ىنية وخالد مشعل ومن 

 حلمد هللا ويتبعو سالم فياض.ادلستقلني يربز بشكل ملفت رامي ا
 

 

 السياسية وادلسحية للبحوثادلركز الفلسطيين 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

من ادلعلومات أو االستفسارات  للمزيد
عن االستطالع ونتائجو، الرجاء 

االتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد 
لدادوة  يف ادلركز الفلسطيين للبحوث 

 السياسية وادلسحية
 (02)2964933رام هللا، فلسطني تليفون:

  (02)2964934فاكس: 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
 

أتسس ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000يف مطلع عام 

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف ادلركز 
لتطوير وتقوية ادلعرفة الفلسطينية يف رلاالت ثالث: 

اتيجي السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسًت 
والسياسة اخلارجية، البحوث ادلسحية واستطالعات 
الرأي العام.  يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات 
البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات 
العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 
مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 

يل رلموعات عمل لدراسة قضااي الفلسطيين، تشك
ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع 
حلول ذلا، وعقد ادلؤدترات واحملاضرات وادلوجزات 
ادلتعلقة بشؤون الساعة. إن ادلركز الفلسطيين للبحوث 
ملتزم ابدلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع 

 الداخلي وللبيةة وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين
 الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء.

أييت ىذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 
 ادلنتظمة للمركز. 

مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة  
 كونراد أديناور يف رام هللا
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قد أن يؤيد ثلثا اجلمهور قيام محاس ابلتفاوض مع إسرائيل بشأن ىدنة طويلة األمد مقابل رفع احلصار عن قطاع غزة، ابلرغم من أن األغلبية تعت
 ىذه ادلفاوضات لن تنجح. كذلك ترفض األغلبية القول أبن ذلذه ادلفاوضات أو لنجاحها أتثري سليب على فرص ادلصاحلة.

حرير الفلسطينية بثقة اجلمهور الفلسطيين حيث أن األغلبية أو على األقل النسبة األعظم تفضل عليها السلطة الفلسطينية يف ال تتمتع منظمة الت
ية. على اختاذ كافة القرارات اذلامة حىت لو كان ذلك يتعلق بشؤون التسوية الدائمة مع إسرائيل. ال يعين ىذا أن الثقة ابلسلطة الفلسطينية عال

 النتائج إىل أن األغلبية تعتقد أن السلطة قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين، بل إن األغلبية تطالب اآلن وألول مرة منذ العكس تشري
 السؤال عن ذلك حبل السلطة الفلسطينية. 

ليس مسؤولية جيش االحتالل. ثلثا اجلمهور الفلسطيين يعتقدون ان محاية الفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني ىي مسؤولية السلطة الفلسطينية و 
للمواطنني. من بني خيارات عدة تفضل النسبة األكرب نشر قوات أمن  ةلكن الثلثني يعتقدون أن السلطة الفلسطينية مقصرة يف توفري احلماي

أن األغلبية تعتقد أن تشكيل حرس مدين من متطوعني من ادلناطق ادلستهدفة قد  فلسطينية يف القرى والبلدات ادلستهدفة من ادلستوطنني. كما
 يساىم يف محاية السكان، ويعلن نصف سكان الضفة الغربية استعدادىم للتطوع يف ىذا احلرس ادلدين غري ادلسلح.

دة دلفاوضات بدون شروط مسبقة مثل وقف االستيطان، أخرياً تشري النتائج إىل تراجع يف نسبو أتييد حل الدولتني، وإىل رفض ثلثي اجلمهور للعو 
 وإىل رفض ما يُعرف ابالقًتاح الفرنسي. يف ادلقابل ترتفع بشكل ابرز نسبة أتييد العودة النتفاضة مسلحة حيث تؤيد ذلك أغلبية واضحة. 

فاع نسبة أتييد العمليات ادلسلحة يعود للتوتر الشديد لعل السبب يف تراجع التأييد لعملية السالم وتراجع شعبية الرئيس وفتح ومكانة السلطة وارت
ين الراىن واالضطراابت يف القدس واحلرم الشريف ويف بقية الضفة الغربية. كما قد يعود للغضب على السلطة الفلسطينية لوقوفها ضد ادلتظاىر 

ني من إرىاب ادلستوطنني بعد إحراق إرىابيني إسرائيليني لعائلة ادلتضامنني مع احلرم القدسي، وردبا أيضًا لالعتقاد بعجز السلطة عن محاية ادلواطن
مة التحرير، دوابشو يف قرية دوما، ولتالعب القيادة الفلسطينية بشأن الدعوة لعقد اجمللس الوطين وتقدمي استقاالت صورية من اللجنة التنفيذية دلنظ

وقد يعود كل ذلك أيضا الرتفاع حدة الغضب على العامل العريب العتقاد الغالبية ولنشر واثئق حديثة تظهر فسادًا ماليًا يف السلطة الفلسطينية. 
 حتالف مع العظمى أبن الدول العربية مل تعد تعبئ ابلفلسطينيني وأن القضية الفلسطينية مل تعد قضية العرب األوىل وأن دواًل عربية تدخل اليوم يف

 إسرائيل ضد إيران ابلرغم من استمرار االحتالل.
  
 :الفلسطينيةاالنتخاابت    (1  

  ثلثا اجلمهور يريدون استقالة الرئيس والثلث األخر يريد
 بقاءه يف منصبو.

  مروان الربغوثي ىو ادلفضل ليحل زلل الرئيس يتبعو
 امساعيل ىنية مث رامي احلمد هللا.

  يف انتخاابت رائسية بني عباس وىنية، حيصل األول على
%؛ ويف انتخاابت رائسية بني 49% والثاين على 44

% والثاين 55مروان الربغوثي وىنية حيصل األول على 
 %. 99على 

  وفتح 95يف انتخاابت بردلانية ربصل محاس على ،%
 %.11%، وكافة القوى األخرى على 95على 

  انتخاابت عامة يف الضفة فقط أو األغلبية تعارض إجراء
 يف قطاع غزة فقط.

  

% تقول أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة 65نسبة من 
تزداد نسبة ادلطالبة  % أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبو.31من 

%( مقارنة ابلضفة الغربية 67ابستقالة الرئيس يف قطاع غزة )
%(، 61( مقارنة دبتوسطي التدين )%70%(، بني ادلتدينني )63)

%( مقارنة دبؤيدي عملية السالم 82بني معارضي عملية السالم )
% على 69% و93%(، بني مؤيدي محاس والقوى الثالثة )55)

 %(.27التوايل( مقارنة دبؤيدي فتح )
اجلمهور يعتقدون أن استقالة الرئيس من رائسة اللجنة  ثلثي   

% فقط تعتقد أهنا 23التنفيذية للمنظمة غري حقيقية ونسبة من 
لو مل يًتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي  حقيقية.

%، 32ىو ادلفضل بني رلموعة من ادلرشحني حيث تفضلو نسبة من 
%(، مث خالد 8 رامي احلمد هللا )% مث19يتبعو امساعيل ىنية بنسبة 
% لكل منهما(، مث مصطفى الربغوثي 6مشعل وزلمـد دحالن )

. يف قطاع %(3%(، وسالم فياض )4%(، وصائب عريقات )5)
%(، 28غزة أييت ترتيب ادلرشحني كما يلي: مروان الربغوثي )

%(، خالد مشعل 10%(، زلمـد دحالن )20امساعيل ىنية )
% لكل منهما(، 8  ومصطفى الربغوثي )%(، رامي احلمد هللا9)

%(. أما يف الضفة الغربية 4%(، وسالم فياض )6صائب عريقات )
%(، امساعيل ىنية 35فيأيت الًتتيب كما يلي: مروان الربغوثي )

%(، زلمـد 4%(، خالد مشعل )7%(، رامي احلمد هللا )19)
% لكل منهما(، وصائب عريقات 3دحالن  ومصطفى الربغوثي )

% لكل منهما(.  تزداد شعبية مروان الربغوثي يف 2الم فياض )وس
% 30% و33%( مقارنة ابدلخيمات وادلدن )40القرى والبلدات )

%(، بني 28%( مقارنة ابلنساء )37لكل منهما(، بني الرجال )
%(، بني مؤيدي 28%( مقارنة ابدلتدينني )36متوسطي التدين )
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%(، بني 22ملية السالم )%( مقارنة دبعارضي ع38عملية السالم )
% على التوايل( مقارنة 42% و53مؤيدي فتح والقوى الثالثة )

 %(. 9دبؤيدي محاس )
لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط لكن، 

% )مقارنة مع 49مها زلمود عباس وامساعيل ىنية، حيصل ىنية على 
)مقارنة مع  44% قبل ثالثة أشهر( وحيصل عباس على 46%
% 48% قبل ثالثة أشهر(. يف قطاع غزه يتعادل عباس وىنية )47

% 42% مقابل 49لكل منهما(،  أما يف الضفة فيفوز ىنية بـ 
تنخفض  نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباسكذلك، اخنفضت   لعباس.

وكانت  % يف ىذا االستطالع38% قبل ثالثة أشهر إىل 44 من
 2014% يف حزيران )يونيو( 50ت نسبة الرضا عن عباس قد بلغ

بعد التوصل لبيان الشاطئ الذي أدى لتشكيل حكومة ادلصاحلة وقبل 
كانت ادلنافسة بني مروان الربغوثي   ول يف ادلقابل، احلرب على غزه.

%. قبل 39% وىنية على 55وامساعيل ىنية حيصل الربغوثي على 
ا لو  %. أم36% وىنية على 58ثالثة أشهر حصل الربغوثي على 

كانت ادلنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل ىنية، فإن 
 %.36% وىنية على 34% والربغوثي على 24عباس حيصل على 

لو جرت انتخاابت بردلانية جديدة دبشاركة كافة القوى السياسية فإن 
% سيشاركون فيها وحتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة 71

% وحتصل كافة القوائم األخرى 35% وفتح على 35محاس على 
% أهنا مل تقرر بعد دلن 19% وتقول نسبة من 11رلتمعة على 

% 35قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس  .ستصوت
، قبل احلرب على غزة، 2014%. يف حزيران )يونيو( 39ولفتح 

%. يف ىذا 40% ولفتح 32بلغت نسبة التصويت حلماس 
% )مقارنة 34بلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة االستطالع ت

% قبل 44% )مقارنة بـ 37% قبل ثالثة أشهر( ولفتح 39بـ 
ثالثة أشهر(. اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس 

% )مقارنة بـ 34% قبل ثالثة أشهر( ولفتح 32% )مقارنة بـ 35
 % قبل ثالثة أشهر(. 36

% 56حىت لو استمر االنقسام ىذا العام،  تشري النتائج إىل أنو
يعارضون إجراء انتخاابت رائسية وتشريعية يف الضفة فقط ويؤيد ذلك 

% إجراء انتخاابت 62% فقط. كذلك تعارض نسبة من 41
 %.36رائسية وتشريعية يف قطاع غزة فقط ويؤيد ذلك 

عقدت حركة فتح مؤدترىا السابع يف موعده قبل هناية ىذا العام  لو
% يعتقدون أن فتح ستبقى ضعيفة حىت لو أن ادلؤدتر انتخب 53فإن 

% فقط تعتقد أن فتح ستبقى أو 32وجوىًا جديدة. نسبة من 
  ستصبح قوية بعد ادلؤدتر.

 أوضاع الضفة والقطاع:   (2 
  فقط 11التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة يبلغ %

 % ألوضاع الضفة الغربية.91مقابل
  اإلحساس ابألمن يف الضفة أعلى منو يف قطاع غزة

 %(.44% مقابل 49)
  79االعتقاد بوجود فساد يف السلطة يبلغ.% 
 1919% يؤمنون بوجود حرية صحافة يف الضفة و %

% يف ىذا االستطالع 12 التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغنسبة 
كذلك، %. 31ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 

نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ فإن 
كما   %.49%. نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ 40
% وبني 52بني سكان قطاع غزه تبلغ نسبة الرغبة يف اذلجرة أن 

 %.24سكان الضفة 

%(؛ أما 22نسبة مشاىدة قناة اجلزيرة ىي األعلى حيث تبلغ )
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 يؤمنون بوجودىا يف القطاع.

 
%. نسبة مشاىدة قناة فلسطني 9العربية فنسبة مشاىدهتا تبلغ 

وقناة األقصى التابعة حلركة  %20التابعة للسلطة الفلسطينية تبلغ 
 %.18مكس تبلغ -اً %، ونسبة مشاىدة قناة مع15 محاس تبلغ

نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 
% 23نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة تبلغ و  %.79

وتشري  %.19ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف قطاع غزه تبلغ 
% من كافة فلسطينيي الضفة 31نسبة من النتائج كذلك إىل أن 

قد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد والقطاع تعت
% أن 29السلطة يف الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 
 الناس يف قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

% تعتقد أن التعديل على حكومة الوفاق 50نسبة من أخرياً، فإن 
 اخلدمات للمواطنني لن جيعل ىذه احلكومة أكثر قدرة على تقدمي

  % تعتقد أهنا ستكون أكثر قدرة على ذلك.42ونسبة من 
 

 ( ادلصاحلة ودور حكومة الوفاق:3
  فقط 94نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تبلغ %

 %. 64وعدم الرضا 

 95عن  % يقولون أن السلطة والرئيس عباس مسؤالن
% يلومون رئيس حكومة 11سوء أداء حكومة ادلصاحلة و

 % فقط يلومون محاس. 11ادلصاحلة. يف ادلقابل 

  ثالثة أرابع اجلمهور يعتقدون أن على حكومة الوفاق دفع
رواتب القطاع ادلدين الذي كان يعمل لدى حكومة محاس 

 قبل تشكيل حكومة الوفاق.

 61ل األمن % يريدون إشراف حكومة الوفاق على رجا
% يريدون توحيد الشرطة 75والشرطة يف قطاع غزة و

 يف الضفة والقطاع لتكون ربت سيطرة حكومة الوفاق.

 59 يقولون ان السلطة قد أصبحت عبء على %
 % يقولون أهنا إصلاز لو.44الشعب الفلسطيين و

 

% ونسبة التشاؤم تبلغ 40نسبة التفاؤل بنجاح ادلصاحلة تبلغ 
% والتشاؤم 38ر بلغت نسبة التفاؤل %. قبل ثالثة أشه56
%. بعد مخسة عشر شهرًا من تشكيلها، نسبة الرضا عن أداء 59

%. قبل 60% ونسبة عدم الرضا تبلغ 34حكومة الوفاق تبلغ 
%. من اجلدير ابلذكر أن نسبة 35ثالثة أشهر بلغت نسبة الرضا 

نسبة  % عند تشكيلها.61الثقة حبكومة الوفاق كانت قد بلغت 
تقاد أبن محاس ىي ادلسؤولة عن سوء أداء حكومة ادلصاحلة ال االع

% أن السلطة الفلسطينية 35% فيما تقول نسبة من 22يتجاوز 
% أن 12والرئيس عباس مها ادلسؤوالن عن ذلك وتقول نسبة من 

 رئيس حكومة ادلصاحلة ىو ادلسؤول عن سوء أدائها. 

مة الوفاق % يف قطاع غزة( تريد سيطرة حكو 56% )51نسبة من 
يريدون بقاءىا بيد  % يف قطاع غزة(28% )34على معرب رفح و

محاس. ينطبق ىذا األمر أيضًا على ادلعابر مع إسرائيل حيث تريد 
% يف قطاع غزة( وضعها حتت سيطرة حكومة 59% )54 نسبة من

% تريد أن تكون ادلسؤولية عن إعادة إعمار 48الوفاق. نسبة من 
% يريدوهنا حتت سيطرة 30قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 

 محاس.

% يعتقدون أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة عن دفع 74 
حكومة محاس قبل  رواتب القطاع ادلدين الذي كان يعمل لدى

%( تعتقد أن حكومة الوفاق جيب أن 71ادلصاحلة ونسبة قريبة )
تكون مسؤولة أيضاً عن دفع رواتب رجال األمن والشرطة الذين كانوا 

% يقولون أن حكومة 61ونسبة من  اتبعني حلكومة محاس سابقا.
الوفاق وليس حركة محاس ىي اليت جيب أن تشرف على رجال األمن 

قطاع غزة الذين كانوا يتبعون حكومة محاس قبل تشكيل  والشرطة يف
% يريدون أن يبقى ىؤالء حتت إشراف حركة 33حكومة الوفاق. 

% يؤيدون توحيد الشرطة يف الضفة 75كذلك، فإن   محاس.
والقطاع، دبا يف ذلك الذين كانوا يعملون لدى حكومة محاس سابقاً، 

% يؤيدون 23لكن لتكون حتت السلطة الكاملة حلكومة الوفاق، و 
 بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلن يف قطاع غزة. 

ع إسرائيل وعقد مسألنا اجلمهور عن أتثري صلاح مفاوضات محاس 
جلسة للمجلس الوطين وإجراء تعديالت على حكومة الوفاق على 



 2015أيلول )سبتمرب(   -( 57) استطالع  رقم                                  االستطالعات 

5  

% فقط توافق 28نسبة من فرص ادلصاحلة. وجد االستطالع أن 
ع إسرائيل ذلدنة طويلة األمد على القول أن صلاح مفاوضات محاس م

% تعتقد 34سيكون لو أتثري سليب على فرص ادلصاحلة. نسبة من 
أن النجاح يف ىذه ادلفاوضات سيكون لو أتثري إجيايب ونسبة من 

كذلك، فإن   % تعتقد أنو لن يكون لو أتثري على فرص ادلصاحلة.32
% فقط تعتقد أن عقد جلسة للمجلس الوطين 23نسبة من 

ين سيكون لو أتثري سليب على فرص ادلصاحلة فيما تقول نسبة الفلسطي
% أن عقد اجللسة سيكون لو أتثري إجيايب وتقول نسبة من 33من 
نسبة لكن  % أن ذلك لن يكون لو أتثري على فرص ادلصاحلة.36
% تعتقد أن التعديالت على حكومة الوفاق بتعيني وزراء 52من 

% فقط أنو 32ول نسبة من جدد سيكون مضرًا ابدلصاحلة فيما تق
 سيكون مفيداً للمصاحلة.

% تعتقد أن السلطة 53أخريًا يظهر االستطالع أن أغلبية من 
% 40الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيين وتقول نسبة من 

% أن السلطة 48فقط أهنا إصلاز لو. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 
 فلسطيين.% أهنا إصلاز للشعب ال46عبء وقالت نسبة من 

 

 حرب غزه:محاس ومفاوضات اذلدنة و    (4  
  ثلثا اجلمهور يؤيدون مفاوضات محاس مع إسرائيل

 خبصوص اذلدنة طويلة األمد والثلث ادلتبقي يعارضها. 

 59أن محاس خرجت منتصرة يف حرب غزة  % يقلون
األخرية، لكن الرضا عن إصلازات احلرب ال تتجاوز 

 %.64% ونسبة عدم الرضا تبلغ 98

 

% تؤيد قيام محاس إبجراء مفاوضات غري مباشرة مع 65نسبة من 
إسرائيل خبصوص ىدنة طويلة األمد يف قطاع غزة مقابل إزالة احلصار 

 %41نسبة من لكن  ذلك.% تعارض 32عن القطاع ونسبة من 
تعتقد أن فرص صلاح مفاوضات محاس مع إسرائيل عالية أو  فقط

% أن فرص النجاح ضةيلة أو 56متوسطة فيما تقول نسبة من 
 منعدمة.

نسبة االعتقاد أبن محاس قد انتصرت يف احلرب على قطاع غزه تبلغ 
% تقول أن الطرفني خرجا خاسرين. يف قطاع 26% ونسبة من 59
% فقط يقولون أن محاس خرجت منتصرة أما يف الضفة 42غزه 

% أن محاس خرجت منتصرة. قبل سنة 69الغربية فتقول نسبة من 
% من اجلمهور الفلسطيين يف الضفة والقطاع أن 69قالت نسبة من 

نسبة الرضا عن اإلصلازات اليت لكن  محاس قد خرجت منتصرة.
ية اليت دفعها قطاع غزه حققتها احلرب مقارنة ابخلسائر البشرية وادلاد

مع ذلك، فإن  %.60 ونسبة عدم الرضافقط % 38وسكانو تبلغ 
% تؤيد إطالق الصواريخ على إسرائيل إذ مل يتم إهناء 67نسبة من 

 احلصار واإلغالق على القطاع. 
 

 اجمللس الوطين الفلسطيين: ( 5
 اجلمهور ترى يف منظمة التحرير مؤسسة أقل مكانة  أغلبية

 من السلطة الفلسطينية.

 51 يقولون أن السلطة وليس ادلنظمة ىي صاحبة %
 احلق يف إقرار انتخاابت رائسية وتشريعية جديدة.

  ،يقولون أن السلطة ىي صاحبة احلق يف 54كذلك %
% فقط يقولون 19وقف التنسيق األمين مع إسرائيل؛ 

 ة ىي صاحبة ىذا احلق.أن ادلنظم

 48 يقولون أن السلطة ىي صاحبة احلق يف تعيني %
% يقولون أن ادلنظمة ىي 11انئب لرئيس السلطة و

% تعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى ضعيفة 52من  أغلبية
% 36حىت لو انتخب اجمللس الوطين وجوىاً جديدة وتقول نسبة من 

فقط أن ادلنظمة ستصبح أو ستبقى قوية بعد عقد جلسة للمجلس 
يف ظل األوضاع الراىنة من االنقسام وغياب اجمللس و  الوطين.

ة. طلبنا من اجلمهور حتديد التشريعي وعدم إجراء انتخاابت جديد
الطرف الفلسطيين صاحب احلق يف اختاذ القرارات الرئيسية اذلامة اليت 
تواجو الفلسطينيني اليوم وعرضنا على اجلمهور ذتاين قضااي رئيسية. 
قالت النسبة األكرب أن السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق وليست 

حلق يف اختاذ القرار يف  منظمة التحرير وجلنتها التنفيذية ىي صاحبة ا
 كافة القضااي:

  أن السلطة ىي صاحبة احلق يف 52فمثاًل قالت نسبة من %
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 صاحبة ىذا احلق.

 45 يقولون أن السلطة ىي صاحبة احلق يف ازباذ قرار %
% يقولون أن 15ابلعودة للمفاوضات مع إسرائيل و

 ادلنظمة ىي صاحبة ىذا احلق.

 

إقرار إجراء انتخاابت رائسية وتشريعية جديدة فيما قالت نسبة 
 % أن ادلنظمة ىي صاحبة ىذا احلق.20من 

  أن السلطة ىي صاحبة احلق 50كذلك، قالت نسبة من %
دلدين مع إسرائيل فيما قالت نسبة من يف وقف التنسيق األمين أو ا

 % أن ادلنظمة واللجنة التنفيذية ىي صاحبة احلق. 19

  أن السلطة ىي صاحبة احلق يف 48وقالت نسبة من %
% أن 22تعيني انئب لرئيس السلطة فيما قالت نسبة من 

 ادلنظمة ىي صاحبة احلق.

  وحىت ابلنسبة لقرار العودة للمفاوضات مع إسرائيل، قالت
% أن السلطة ىي صاحبة احلق يف اختاذه فيما 45بة من نس

 % فقط أن ادلنظمة ىي صاحبة احلق. 25قالت نسبة من 

  أن السلطة ىي صاحبة احلق 43كذلك قالت نسبة من %
 يف اختاذ قرار بقبول أو رفض قرار جمللس األمن يشمل بنود  تسوية

% فقط أن ادلنظمة 27دائمة مع إسرائيل فيما قالت نسبة من 
 ىي صاحبة ىذا احلق.

  وكانت اإلجاابت مشاهبة لذلك فيما يتعلق أبمور أخرى مثل
قرار حل السلطة الفلسطينية وقرار تعيني بديل مؤقت لرئيس 

 السلطة يف حالة استقالتو.

   مة كان األمر الوحيد الذي اقًتبت فيو نسبة تفضيل ادلنظ
على السلطة ىو القرار ادلتعلق بتعيني بديل لرئيس اللجنة التنفيذية 

% أن 37دلنظمة التحرير يف حالة استقالتو حيث قالت نسبة من 
% أن 36للسلطة احلق يف اختاذ القرار فيما قالت نسبة من 

 ادلنظمة وجلنتها التنفيذية ىي صاحبة احلق. 

 10 يف كل ىذه القرارات قالت نسبة تراوحت بني %
% أن حركة محاس ىي صاحبة احلق وقالت نسبة تراوحت 14و

% أن حركة فتح ىي صاحبة احلق يف اختاذ ىذه 9% و5بني 
 القرارات.

 

 : للفلسطينيني إرىاب ادلستوطنني وغياب األمن( 6
  ثلثا اجلمهور يعتقدون أن السلطة ال تقوم بكل ما تستطيع

 حلماية الفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني 

 68 يقولون أن السلطة ىي ادلسؤولة عن توفري احلماية %
 للفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني.

 49 يعتقدون أن نشر قوات أمن فلسطينية ىي أفضل %
طريقة حلماية ادلناطق ادلستهدفة إبرىاب ادلستوطنني 

% يعتقدون أن انتفاضة مسلحة تشكل طريقة 18و
 أفضل.

 تعتقد أن تشكيل حرس مدين غري 64من أغلبية %
 مسلح يساىم يف توفري األمن ضد إرىاب ادلستوطنني.

% تعتقد أن السلطة الفلسطينية ال تقوم بكل ما 67أغلبية من 
تستطيع حلماية الفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني فيما تقول نسبة 

% تعتقد أن 68أغلبية من كما أن % أهنا تقوم بذلك.  31من 
السلطة الفلسطينية ينبغي أن تكون ادلسؤولة عن توفري احلماية 

% أن 18للفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني فيما تقول نسبة من 
ادلسؤولية تعود للمواطنني الفلسطينيني أنفسهم وتقول نسبة من 

ل. ترتفع نسبة االعتقاد % أن ذلك ىو مسؤولية جيش االحتال11
سؤولة عن توفري احلماية للفلسطينيني أبن السلطة الفلسطينية ىي ادل

%( مقارنة ابلضفة الغربية 71من إرىاب ادلستوطنني يف قطاع غزة )
% 70%( مقارنة ابلقرى وادلدن )75%(، يف ادلخيمات )66)
%( مقارنة 73% على التوايل(، بني معارضي عملية السالم )66و

بغري %( مقارنة 71%(، بني الالجةني )64دبؤيدي عملية السالم )
% على 67% و69%(، بني مؤيدي محاس وفتح )66الالجةني )

 %(.52التوايل(، مقارنة دبؤيدي القوى الثالثة )
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%( تعتقد أن نشر قوات من 43النسبة األكرب )تشري النتائج إىل  
األمن الفلسطيين يف القرى والبلدات اليت يستهدفها ادلستوطنون ىي 

دلستوطنني، فيما تقول نسبة أفضل طريقة لتوفري احلماية من إرىاب ا
% أن العودة النتفاضة مسلحة ىي الطريقة األفضل وتقول 28من 

% أن احلل يكمن يف تشكيل جلان دفاع زللية غري 27نسبة من 
 مسلحة من سكان القرى والبلدات.

لو شكلت السلطة الفلسطينية رمسيًا كتائب حرس مدين غري مسلحة 
ادلستهدفة من ادلستوطنني فإن تتشكل من متطوعني حلماية البلدات 

% من 60ذلك سيسهم يف توفري األمن للفلسطينيني يف نظر 
% أن ذلك لن يسهم يف توفري 39اجلمهور فيما تقول نسبة من 

لو مت تشكيل كتائب حرس مدين كهذه يف مناطق سكناىم،  األمن.
% من سكان الضفة تقول أهنا ستتطوع للمشاركة فيها 48نسبة من 
 % أهنا لن تتطوع للمشاركة فيها. 49نسبة من فيما تقول 

 

 :وأىداف إسرائيل بعيدة ادلدى  عملية السالم( 7
  ،يؤيدون العودة النتفاضة 57يف غياب عملية السالم %

 مسلحة. 

 64مع االقًتاح الفرنسي ابللجوء 97% ضد و %
 جمللس األمن 

  ثلثا اجلمهور يعارضون العودة دلفاوضات بدون وقف
 االستيطان 

 48يعارضونو.51% فقط يؤيدون حل الدولتني و % 

 41 يعتقدون أن العمل ادلسلح ىو األصلع لقيام دولة %
 % يعتقدون بنجاعة ادلفاوضات.19فلسطينية، و

 81 يشعرون ابلقلق أن يتعرضوا لألذى على أيدي %
إسرائيليني أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوهتم 

 للهدم 

  احلرم الشريف يف خطر من نوااي الغالبية العظمى تعتقد أن
 إسرائيل

 

يؤيدون االنضمام للمزيد  %83 :يف غياب عملية سالم ومفاوضات
اللجوء دلقاومة شعبية غري  يؤيدون % 63، من ادلنظمات الدولية

% يؤيدون 57، والفلسطينية السلطةحل يؤيدون  %51 ، مسلحة
% 46 . قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة منالنتفاضة مسلحة العودة 

% فقط العودة 49فقط حل السلطة الفلسطينية وأيدت نسبة من 
% تطالب 88أغلبية من تشري النتائج إىل أن  النتفاضة مسلحة.

السلطة الفلسطينية بتقدمي شكوى ضد إسرائيل حملكمة اجلناايت 
 الدولية بسبب بنائها للمستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة.

%( مقارنة 61فاضة مسلحة يف قطاع غزة )ترتفع نسبة العودة النت
%( مقارنة ابدلخيمات 58%(، يف ادلدن )54ابلضفة الغربية )

%( مقارنة ابلنساء 60% لكل منهما(، بني الرجال )52والقرى )
%(، 52%( مقارنة دبتوسطي التدين )62%(، بني ادلتدينني )53)

م %( مقارنة دبؤيدي عملية السال76بني معارضي عملية السالم )
%( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس 62%(، بني األميني )46)
%( مقارنة دبؤيدي فتح والقوى 75%(، وبني مؤيدي محاس )55)

 % على التوايل(.   51% و40الثالثة )
% تقبل اقًتاحًا فرنسياً 37% ترفض ونسبة من 60أغلبية من 

ولة ابلطلب من رللس األمن الدويل إصدار قرار يؤكد على قيام د
مع تبادل لألراضي وجعل القدس  1967فلسطينية على حدود 

عاصمة مشًتكة لفلسطني وإسرائيل وحتديد جدول زمين إلهناء 
% 66أغلبية من كما أن   االحتالل وعقد مؤدتر دويل للسالم.

% تؤيد عودة للمفاوضات مع إسرائيل بدون شروط 32تعارض و
االقًتاح الفرنسي يف ترتفع نسبة قبول  مسبقة مثل وقف االستيطان.

%(، بني الرجال 34%( مقارنة بقطاع غزة )38الضفة الغربية )
%( 42%(، بني متوسطي التدين )34%( مقارنة ابلنساء )40)

%( 45%(، بني مؤيدي عملية السالم )30مقارنة ابدلتدينني )
%(  56%(، بني األميني )21مقارنة دبعارضي عملية السالم )

%( 43%(، بني العمال )34بكالوريوس )مقارنة حبملة شهادة ال
%( 38عامًا ) 50%(، بني الذين عمرىم 32مقارنة ابلطالب )

%(، وبني 33عامًا ) 28و 18مقارنة ابلذين تًتاوح أعمارىم بني 
% على التوايل( مقارنة 48% و56مؤيدي فتح والقوى الثالثة )
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 %(. 20دبؤيدي محاس )
% تعارضو. قبل 51من % فقط تؤيد حل الدولتني ونسبة 48نسبة 

كذلك، فإن   %.48% وادلعارضة 51ثالثة أشهر بلغت نسبة التأييد 
% 40% يعارضوهنا، و49% يؤيدون ادلبادرة العربية للسالم و45

% يعارضون اعًتافًا متباداًل ابذلوية الوطنية إلسرائيل  58يؤيدون و
كما أن   كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين.

% تعتقد أن العمل ادلسلح ىو الطريق األكثر صلاعة 42بة من نس
لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 

% أن 24% أن ادلفاوضات ىي الطريق األصلع وتقول نسبة من 29
ادلقاومة الشعبية السلمية ىي األصلع.  قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 

سلح ىو الطريق األصلع وقالت نسبة من % فقط أن العمل ادل36
ترتفع نسبة االعتقاد أبن العمل   % أن ادلفاوضات ىي األصلع.32

ادلسلح ىو األكثر صلاعة لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل 
%(، يف ادلدن 40%( مقارنة ابلضفة الغربية )44يف قطاع غزة )

لقرى والبلدات % على التوايل( مقارنة اب38% و45وادلخيمات )
%(، بني 36%( مقارنة ابلنساء )47%(، بني الرجال )27)

%(، بني معارضي 33%( مقارنة دبتوسطي التدين )50ادلتدينني )
%(، بني 29%( مقارنة دبؤيدي عملية السالم )66عملية  السالم )

% 26%( مقارنة ابدلزارعني ورابت البيوت والعمال )57الطالب )
%( مقارنة 47( بني غري ادلتزوجني )% على التوايل39% و36و

%( مقارنة دبؤيدي 67%(، وبني مؤيدي محاس )40ابدلتزوجني )
 % على التوايل(. 25% و20فتح والقوى الثالثة )

% يقولون أن حل الدولتني مل يعد حاًل عمليًا بسبب التوسع 65 
% أنو ال يزال عملي. قبل ثالثة 32االستيطاين فيما تقول نسبة من 

% فقط أن حل الدولتني مل يعد حالً 55قالت نسبة من أشهر 
% تؤيد حل الدولة الواحدة اليت يتمتع فيها 30نسبة من  عمليا.

%. بلغت نسبة 69العرب واليهود ابدلساواة فيما تعارضو نسبة من 
تقول نسبة من  % قبل ثالثة أشهر.34التأييد حلل الدولة الواحدة 

 الضفة والقطاع إىل جانب % أن فرص قيام دولة فلسطينية يف78
دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة ادلقبلة ضةيلة أو غري موجودة 

  % أن الفرص عالية أو متوسطة.21فيما تقول نسبة من 
% يشعرون ابلقلق أن يتعرضوا لألذى على أيدي إسرائيليني أو 81 

 % ال يشعرون ابلقلق.19تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتو للهدم. 
% يعتقدون أن ىدف إسرائيل بعيد ادلدى ىو توسيع 85أن كما 

حدودىا لتشمل كافة ادلناطق من هنر األردن للبحر ادلتوسط وطرد 
سكاهنا العرب أو حرماهنم من حقوقهم السياسية فيما تقول نسبة من 

% أن ىدف إسرائيل ىو ضمان أمنها واالنسحاب من كامل 15
يف ادلقابل، تقول  .1967 األراضي أو معظم األراضي احملتلة عام

% أن ىدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيد 64نسبة من 
ادلدى ىو استعادة كافة أو بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام 

% أن اذلدف الفلسطيين ىو ىزمية 26وتقول نسبة من  1967
أو ىزمية إسرائيل والقضاء على  1948إسرائيل واستعادة أراضي عام 

  سكاهنا اليهود.
الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين تعتقد أن احلرم الشريف يف 

% أن إسرائيل 50خطر من نوااي إسرائيل حيث تقول نسبة من 
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ختطط لتدمري ادلسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي 
% أهنا ختطط القتسام احلرم مع 21مكاهنما فيما تقول نسبة من 

يث يكون لليهود كنيس للصالة إىل جانب ادلسجد ادلسلمني حب
% أن إسرائيل تريد تغيري الوضع الراىن 10األقصى، وتقول نسبة من 

% فقط تعتقد أن 12ابلسماح لليهود ابلصالة يف احلرم. نسبة من 
% تعتقد أن 50إسرائيل تريد احلفاظ على الوضع الراىن. نسبة من 

ا لن تنجح يف تنفيذ % تعتقد أهن48إسرائيل ستنجح ونسبة من 
 سلططاهتا. 

 

  : إسرائيل والعامل العريب ومحاس وإيران وداعش( 8
 84 يعتقدون أن العامل العريب مشغول عنهم هبمومو %

 األخرى 

 58 يعتقدون أن ربالفًا عربيًا سنيًا مع إسرائيل ضد %
 إيران يقوم يقوم األن رغم استمرار االحتالل

 91 89)داعش( و% يرفضون الدولة اإلسالمية %
 يؤيدون احلرب ضدىا.

 

% يقولون أن العامل العريب مشغول هبمومو وصراعاتو الداخلية أو 80
بصراعاتو مع إيران وأن فلسطني مل تعد قضيتو األوىل فيا تقول نسبة 

% 58بل إن  % أن فلسطني ال تزال قضية العرب األوىل.18من 
إيران رغم يعتقدون أن ىناك حتالف عريب سين مع إسرائيل ضد 

% أن العرب 31استمرار االحتالل اإلسرائيلي فيما تقول نسبة من 
مع إسرائيل حىت تنهي احتالذلا وتسمح بقيام دولة  الن يتحالفو 
ترتفع نسبة االعتقاد بوجود حتالف عريب سين مع إسرائيل  فلسطينية.

%(، بني الرجال 52%( مقارنة بقطاع غزة )62يف الضفة الغربية )
%( مقارنة 73%(، بني األميني )56رنة ابلنساء )%( مقا60)

%( 62%(، وبني مؤيدي محاس )58حبملة شهادة البكالوريوس )
 % على التوايل(. 47% و54مقارنة دبؤيدي فتح والقوى الثاثة )

% من 26االتفاق النووي مع إيران إصلاز للوالايت ادلتحدة يف نظر 
% أنو 34ل نسبة من % فيما تقو 23اجلمهور وإصلاز إليران يف نظر 

على خلفية زايرة قادة محاس للسعودية مؤخراً، نسبة و  إصلاز للطرفني.
% تعتقد أن محاس ستحسن عالقتها ابلسعودية وستبقى 40من 

% أن محاس ستبقى 27عالقتها إبيران قوية، فيما تعتقد نسبة من 
أقرب إليران ولن  تتحسن عالقتها ابلسعودية، وتقول نسبة من 

  اس ستنضم حملور السعودية ضد إيران. % أن مح16
% تعتقد أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 91نسبة من 

)داعش( ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد 
% أهنا 3% أهنا دتثل اإلسالم الصحيح، وتقول نسبة من 6نسبة من 

يف الضفة( % 4% )مقابل 9ال تعرف. يف قطاع غزة تقول نسبة من 
% يعارضون 13% يؤيدون و83 أن داعش دتثل اإلسالم الصحيح. 

 احلرب اليت ختوضها دول عربية وغربية ضد داعش.
  

( الغاايت العليا للشعب الفلسطيين وادلشاكل األساسية 9
 اليت تواجهو: 

 48 يفضلون الدولة وإهناء االحتالل لتكون الغاية %
% 94فيما يفضل العليا األوىل للشعب الفلسطيين 

% بناء فرد صاحل ورلتمع 19احلصول على حق العودة و
 متدين.

  ادلشكلة األساسية األوىل اليوم ىي االحتالل يف نظر
% والفساد يف نظر 16%، والفقر والبطالة يف نظر 18
14% 

% تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين 48نسبة من 
وإقامة  1967ائيلي حلدود عام ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسر 

دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. يف 
% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول 30ادلقابل فإن 

على حق العودة لالجةني وعودهتم لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف 
 ينبغي أن % أن الغاية األوىل13.كذلك تقول نسبة من 1948عام 

تكون بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، 
% أن اذلدف األول جيب أن يكون بناء نظام 9وتقول نسبة من 

ادلشكلة  حكم دميقراطي حيًتم حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين.
% من 28األساسية اليت تواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم يف نظر 

اجلمهور، ىي استمرار االحتالل واالستيطان،  وتقول نسبة من 
% أن ادلشكلة األوىل ىي تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 26
وتقول نسبة % أن ادلشكلة األوىل ىي تفشي الفساد، 24
، وتقول قطاع غزة وإغالق معابرهأهنا استمرار حصار  %16 من

   % أهنا غياب الوحدة الوطنية.5نسبة من 
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  (57) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 2015( سبتمرب)  أيلول 17-19 

 
 

 %قطاع غزة %الضفة الغربية اجملموع%

 Q00 من احملطات األخرى خالل الشهرين ادلاضيني؟من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر 
 %13.7 %6.5 %9.2 ( العربية1 

 %22.5 %22.1 %22.2 (  اجلزيرة 2
 %1.8 %9. %1.3 (  احلرة3
 %2.5 %2.3 %2.4 (  ادلنار4
 %17.8 %22.0 %20.4 ( فضائية فلسطني5
 %22.9 %10.7 %15.3 ( فضائية االقصى6
 %9.9 %22.9 %18.0 ( معا مكس7
 %4.3 %5.6 %5.1 (  ال اشاىد التلفاز8
 %4.3 %6.3 %5.5 ( اخرى9

%0.3 (  ال يوجد صحن القط10  0.4% 0.1% 
 %0.3 %0.4 %0.3 ( ال راي /ال اعرف11
Q01 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟   

 %0.9 %1.8 %1.4 ( جيد جدا1 
 %9.4 %11.4 %10.6 ( جيد2
 %15.7 %14.7 %15.1 (وسط3
 %25.5 %45.2 %37.8 ( سيء4
 %48.2 %25.6 %34.1 ( سيء جدا5
 %0.2 %1.3 %0.9 ( ال راي6

Q02 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟ 
 %10.9 %6.6 %8.2 ( جيد جدا1 

 %26.3 %20.0 %22.4 ( جيد2
 %22.5 %25.5 %24.3 ( وسط3
 %23.8 %32.2 %29.1 ( سيء4
 %15.1 %15.6 %15.4 ( سيء جدا5
 %1.4 %0.1 %0.6 ( ال راي6

Q03 ............بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك  
 %48.6 %42.9 %45.0 ( متدين1 

 %43.7 %51.9 %48.8 ( متوسط التدين2
 %7.7 %4.9 %6.0 (غري متدين3
 %0.0 %0.3 %0.2 ( ال راي4

Q04 ........... بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك 
 %45.8 %59.0 %54.0 ( مؤيد لعملية السالم1 

 %27.9 %22.0 %24.2 ( معارض لعملية السالم2
 %25.6 %17.3 %20.4 ( بني التأييد وادلعارضة3
 %0.7 %1.7 %1.3 ( ال راي4

Q05 ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟  
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 %76.3 %80.6 %79.0 ( نعم1 
 %20.9 %12.2 %15.4 ( ال2
 %2.9 %7.2 %5.6 ( ال راي3

Q06 برأيك ىل توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية؟  
 %30.9 %18.8 %23.3 ( نعم1 

 %38.6 %37.9 %38.1 ( اىل حد ما2
 %29.1 %39.9 %35.8 ( ال3
 %1.5 %3.5 %2.7 ( ال راي4

 Q07برأيك ىل توجد حرية صحافة يف قطاع غزة؟   
 %21.8 %16.9 %18.8 ( نعم1 

 %37.9 %30.0 %33.0 ( اىل حد ما2
 %39.9 %42.8 %41.7 ( ال3
 %0.4 %10.2 %6.5 ( ال راي4

 Q08 انتقاد السلطة بدون خوف؟برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية   
 %27.0 %32.7 %30.5 (  نعم1 

 %68.4 %63.8 %65.6 ( ال2
 %4.5 %3.5 %3.9 ( ال راي3

 Q09برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف قطاع غزة انتقاد السلطة يف قطاع غزة بدون خوف؟  
 %28.3 %29.1 %28.8 ( نعم1 

 %70.5 %59.9 %63.9 ( ال2
 %1.3 %10.9 %7.3 ( ال راي3

Q10 ىل تشعر ىذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟  
 %9.4 %4.4 %6.3 ( متوفران بشكل كامل1 

 %30.1 %44.3 %38.9 ( متوفران2
 %41.8 %42.1 %42.0 ( غري متوفران3
 %18.6 %9.1 %12.7 ( غري متوفران ابدلرة4
 %0.0 %0.1 %0.1 ( ال راي5

Q11ىل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراىنة للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوطن؟  
 %29.1 %12.0 %18.5 ( ابلتأكيد ارغب ابذلجرة1 

 %22.9 %11.9 %16.0 ( ارغب ابذلجرة2
 %25.5 %43.9 %36.9 ( ال ارغب ابذلجرة3
 %21.8 %31.8 %28.0 ال ارغب ابذلجرة ( ابلتأكيد4
 %0.7 %0.4 %0.5 ( ال راي5

 Q12ىل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابو رئيسا ؟  
 %7.2 %3.5 %4.9 ( راض جدا1 

 %26.1 %37.7 %33.3 (  راض2
 %34.0 %40.1 %37.8 (  غري راض3
 %32.1 %14.9 %21.4 (  غري راض ابدلرة4
 %0.6 %3.8 %2.6 (  ال راي5

 Q13 لو جرت انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح زلمود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل ىنيو عن حركة محاس، دلن
  ستصوت؟

 %47.6 %41.7 %44.0 (  زلمود عباس1 
 %48.1 %49.1 %48.7 (  امساعيل ىنية2
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 %4.3 %9.2 %7.2 (  ال راي4
 Q15ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة فتح، امساعيل ىنية عن محاس، دلن ستصوت؟  

 %55.9 %54.5 %55.0 (   مروان الربغوثي1 
 %41.2 %37.0 %38.6 (  امساعيل ىنية2
 %2.9 %8.5 %6.3 (  ال راي4

Q16 وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل ىنية وزلمود عباس دلن ستصوت؟  
 %30.9 %36.0 %34.0 (  مروان الربغوثي1 

 %39.0 %34.9 %36.5 (  امساعيل ىنية2
 %27.4 %21.5 %23.8 (  زلمود عباس3
 %2.7 %7.7 %5.7 (  ال راي5

Q18  لو جرت انتخاابت جديدة اليوم دبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت
  ، دلن ستصوت؟2006كانون اثين )يناير(   25يف 

 %1.6 %2.0 %1.8 ( قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا  ومستقلني(1 
 %3.4 %3.2 %3.3 قائمة فلسطني ادلستقلة " مصطفى الربغوثي وادلستقلون( 2
 %4.3 %3.8 %4.0 ( قائمة الشهيد أبو علي مصطفى3
 %0.0 %0.5 %0.3 ( قائمة الشهيد أبو العباس4
 %1.4 %0.0 %0.6 ( قائمة احلرية والعدالة االجتماعية5
 %34.0 %35.1 %34.6 ( قائمة التغيري واالصالح6
 %0.0 %0.0 %0.0 ( االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد(7
 %0.0 %1.0 0.65 ( قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض8
 %0.3 %0.4 %0.3 ( قائمة احلرية واالستقالل9

 %0.4 %0.0 %0.2 ( قائمة العدالة الفلسطينية10
 %36.9 %34.4 %35.4 ( حركة فتح11
 %17.8 %19.8 %19.0 أحد شلا سبق )مل أقرر بعد( ( ال12
 Q19 قامت حركة فتح بتحديد موعد لعقد مؤسبرىا السابع قبل هناية ىذه السنة. برأيك، لو عقد مؤسبر فتح يف موعده، ىل سيأيت بوجوه

  جديدة وستقوى احلركة ؟
 %29.2 %23.4 %25.6 ( سينتخب ادلؤدتر وجوىا جديدة شلا سيقوي فتح1 

 %23.5 %15.8 %18.7 ( سينتخب ادلؤدتر وجوىا جديدة ولكن فتح ستبقى ضعيفة2

 %31.4 %35.5 %34.0 ( لن ينتخب ادلؤدتر وجوىا جديدة وستبقى فتح ضعيفة3

 %6.9 %6.2 %6.4 ( لن ينتخب ادلؤدتر وجوىا جديدة لكن فتح ستبقى قوية4

 %9.1 %19.1 %15.3 ( ال رأي / ال أعرف5
 Q20الغاايت واألىداف الوطنية العليا التالية، ما ىي بنظرك الغاية األوىل وماىي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب الفلسطيين العمل  من بني

 على ربقيقها؟
 Q20-1_________)الغاية األوىل)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة  

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة  67إسرائيلي حلدود عام  ( انسحاب1 
 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

47.5% 51.0% 41.9% 

( احلصول على حق العودة لالجةني وعودهتم لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها 2
 1948يف عام 

30.4% 30.7% 29.9% 

 %11.8 %7.9 %9.4 وحقوق اإلنسان الفلسطيين( إقامة نظام حكم دميقراطي حيًتم حرايت 3

 %16.5 %10.4 %12.7 ( بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4

Q20_2  __________ )الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة  
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وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة  67إسرائيلي حلدود عام  ( انسحاب1 
 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

19.2% 19.4% 18.7% 

( احلصول على حق العودة لالجةني وعودهتم لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها 2
 1948يف عام 

38.2% 40.3% 34.7% 

 %24.0 %16.9 %19.6 وحقوق اإلنسان الفلسطيين( إقامة نظام حكم دميقراطي حيًتم حرايت 3
 %22.6 %23.4 %23.1 ( بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4

 Q21  يواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر، وغياب الوحدة الوطنية
بسبب االنقسام بني الضفة وغزة، واستمرار حصار  قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات العامة، وغريىا. قل لنا 

 ؟للسلطة الفلسطينية ابألولويةادلشكلة االساسية اليت جيب ان ربظى  برأيك ما ىي
 %24.5 %30.0 %27.9 (  استمرار االحتالل واالستيطان1 

 %19.0 %29.5 %25.5 (   تفشي البطالة والفقر2
 %9.3 %1.9 %4.7 (  غياب الوحدة الوطنية3
 %33.0 %6.0 %16.2 (  استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره4
 %10.1 %31.9 %23.7 (  تفشي الفساد يف بعض ادلؤسسااتلعامة5
 %4.1 %0.7 %2.0 (  اخرى6
 %0.0 %0.1 %0.0 ( ال رأي/ ال أعرف7

 Q22 يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقول اخرون اهنا اصلاز للشعب الفلسطيين. ما
  ؟رأيك انت 

 %41.4 %39.7 %40.4 ( السلطة  اصلاز للشعب الفلسطيين1 
 %52.4 %53.7 %53.2 ( السلطة  عبء على الشعب الفلسطيين2
 %6.2 %6.6 %6.4 ( ال رأي/ ال أعرف3

 Q23 برأيك، محاس أم يف احلرب األخرية على قطاع غزة، قبل اكثر من سنة بني محاس وفصائل ادلقاومة وإسرائيل، من الذي خرج منتصرا
  اسرائيل؟

 %41.8 %68.7 %58.6 ( محاس وفصائل ادلقاومة1 
 %20.1 %6.1 %11.4 ( إسرائيل2
 %35.2 %20.1 %25.8 ( مل ينتصر أحد3
 %2.5 %3.2 %2.9 ( أنتصر الطرفان4
 %0.4 %1.9 %1.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q24 ىل تؤيد ام تعارض هنج محاس يف مواجهة االحتالل يف قطاع غزة ؟  
 %22.0 %23.5 %23.0 ( ابلتأكيد اؤيد1 

 %40.2 %53.8 %48.6 ( اؤيد2
 %22.6 %14.4 %17.5 ( اعارض3
 %13.9 %4.5 %8.1 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.3 %3.8 %2.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q25  وماذا عن الضفة الغربية ؟ ىل تؤيد ام تعارض نقل نفس الطريق او النهج الذي استخدمتو محاس يف مواجهة االحتالل يف قطاع غزة اىل
  الضفة الغربية ؟

 %19.0 %18.1 %18.5 ( ابلتأكيد اؤيد1 
 %36.1 %39.6 %38.2 ( اؤيد2
 %24.9 %32.1 %29.4 ( اعارض3
 %17.4 %6.5 %10.6 ( ابلتأكيد اعارض4
 %2.5 %3.7 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q26  عند مقارنة اخلسائر البشرية وادلادية يف قطاع غزة يف حرب غزة االخرية ابإلصلازات اليت ربققت حىت االن، ىل تشعر ابلرضا أم بعدم
  الرضا عن ىذه اإلصلازات؟

 %11.0 %10.6 %10.7 ( ابلتأكيد اشعر ابلرضى1 
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 %20.9 %32.0 %27.8 اشعر ابلرضى( 2
 %37.9 %45.6 %42.7 ( اشعر بعدم الرضى3
 %30.1 %9.5 %17.3 ( ابلتأكيد اشعر بعدم الرضى4
 %0.1 %2.3 %1.5 ( ال رأي / ال أعرف5

Q27 ىل تؤيد ام تعارض اطالق صواريخ من قطاع غزة على ادلدن والبلدات االسرائيلية اذا مل تنهي اسرائيل احلصار واالغالق على القطاع؟  
 %22.4 %16.7 %18.9 (ابلتأكيد اؤيد1 

 %37.3 %54.8 %48.2 ( اؤيد2
 %25.1 %20.2 %22.0 ( اعارض3
 %13.6 %4.5 %7.9 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.6 %3.8 %3.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q28  أجرت محاس مفاوضات غري مباشرة مع إسرائيل خبصوص ىدنة طويلة األمد يف قطاع غزة مقابل إزالة احلصار عن القطاع. ىل تؤيد أم
  تعارض قيام محاس إبجراء ىذه ادلفاوضات مع إسرائيل؟

 %14.0 %7.5 %10.0 (ابلتأكيد اؤيد1 
 %52.5 %56.4 %54.9 ( اؤيد2
 %25.8 %27.6 %26.9 ( اعارض3
 %5.8 %4.5 %5.0 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.9 %4.0 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q28-1  ما ىو تقديرك لفرص صلاح ىذه ادلفاوضات، أي إزالة احلصار عن قطاع غزة مقابل ىدنو طويلة بني محاس وإسرائيل؟  
 %11.3 %5.6 %7.7 ( عالية1 

 %31.3 %34.8 %33.5 متوسطة(  2
 %31.3 %31.8 %31.6 ( ضةيلة3
 %24.6 %23.7 %24.1 ( منعدمة4
 %1.4 %4.2 %3.2 ( ال رأي / ال أعرف5

Q28-2  صلحت مفاوضات محاس وإسرائيل يف إزالة احلصار عن قطاع غزة مقابل اذلدنة، كيف سيؤثر ذلك برأيك على فرص ادلصاحلة  لو
  وإعادة توحيد الضفة والقطاع. ىل سيكون لذلك؟

 %34.0 %34.4 %34.2 ( أتثري إجيايب1 
 %29.1 %26.5 %27.5 ( أتثري سليب2
 %33.1 %31.8 %32.3 ( لن يكون لو أتثري3
 %3.8 %7.2 %5.9 ( ال رأي / ال أعرف4

Q29 . يقول البعض ان ىذه الزايرة تعين أن محاس قد وافقت على االنضمام حملور الدول العربية  قام وفد من محاس بزايرة السعودية مؤخرا
. السنية ضد احملور الشيعي الذي تقوده إيران لكن محاس تقول ان موقفها وعالقاهتا مع إيران لن تتغري نتيجة لتحسن العالقة مع السعودية 

  ما رأيك أنت؟
 %22.1 %12.3 %16.0 ستنضم حملور السعودية ضد إيران ( محاس1 

 %30.5 %24.4 %26.7 ( محاس ستبقى اقرب إليران ولن تتحسن عالقتها مع السعودية2
وستبقى عالقتها مع إيران جيدة يف  ( محاس ستتحسن عالقتها مع السعودية3

 نفس الوقت
40.3% 43.7% 34.6% 

 %12.8 %19.6 %17.0 ( ال رأي / ال اعرف4
Q30 اآلن وبعد مرور حوايل سنةونصف على تشكيل حكومة الوفاق، ىل أنت راض أم غري راض عن أدائها؟  

 %6.1 %3.6 %4.5 راض جدا 1 
 %22.3 %34.2 %29.7 راض  2
 %42.3 %42.1 %42.2 غري راض  3
 %28.8 %10.5 %17.4 غري راض ابدلرة  4
 %0.5 %9.6 %6.2 ال راي  5
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 Q31.تقول احلكومة ان ىدف التعديل الوزاري ىو جعل  قامت السلطة إبجراء تعديل على حكومة الوفاق الوطين بتعيني مخسة وزراء جدد
عمل احلكومة أكثر قدرة على تقدمي اخلدمات للمواطنني. بنظرك ىل سيجعل التعديل احلكومة اكثر قدرة على تقدمي اخلدمات للمواطنني 

  ؟
 %12.1 %3.9 %7.0 ( ابلتأكيد نعم1 

 %31.6 %36.8 %34.8 ( نعم2
 %34.0 %36.4 %35.5 ( ال3
 %16.9 %12.8 %14.4 ( ابلتأكيد ال4
 %5.3 %10.1 %8.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q32ىل كان ىذا التعديل مفيدا  عارضت حركة محاس ىذه التعديالت على حكومة الوفاق وقالت اهنا لن تعًتف هبؤالء الوزراء اجلدد. بنظرك
  أو مضرا ابدلصاحلة ؟

 %8.5 %3.0 %5.1 ( ابلتأكيد مفيد1 
 %30.1 %25.3 %27.1 ( مفيد2
 %36.6 %42.7 %40.4 ( مضر3
 %15.6 %8.4 %11.1 (  ابلتأكيد مضر4
 %9.1 %20.7 %16.3 ( ال رأي / ال اعرف5

Q33  انتهاء الفًتة االنتخابية لرئيس السلطة واجمللس التشريعي فان انتخاابت جديدة مل ذبري بسبب االنقسام. لو استمر االنقسام كما  رغم
 ىو حىت هناية ىذه السنة، ىل تريد اجراء انتخاابت رائسية وتشريعية ذبريها السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق احلالية حىت لو كانت فقط

  لغربية ؟يف الضفة ا
 %12.0 %6.1 %8.3 ( ابلتأكيد نعم1 

 %33.3 %33.0 %33.1 ( نعم2
 %32.2 %40.0 %37.0 ( ال3
 %20.6 %17.3 %18.6 ( ابلتأكيد ال4
 %1.9 %3.6 %3.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q34 وماذا عن قطاع غزة، ىل تؤيد اجراء انتخاابت رائسية وتشريعية ذبريها محاس يف قطاع غزة فقط ؟  
 %11.7 %6.9 %8.7 ( ابلتأكيد نعم1 

 %28.8 %26.4 %27.3 ( نعم2
 %33.2 %45.2 %40.6 ( ال3
 %25.3 %18.5 %21.1 ( ابلتأكيد ال4
 %1.1 %3.0 %2.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q35 من بنظرك ينبغي أن يتوىل اإلشراف على االمور التالية ؟ حكومة الوفاق برائسة رامي احلمد هللا ربت إشراف الرئيس عباس أم حركة
 محاس؟

Q35_1 اإلشراف على معرب رفح مع مصر  
 %56.4 %47.6 %51.0 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1 

 %28.1 %36.9 %33.6 ( حركة محاس2
 %15.5 %12.3 %13.5 أخرى (3
 %0.0 %3.1 %1.9 ( الراي/ال اعرف4

Q35_2 االشراف على طول خط  احلدود بني رفح ومصر  
 %55.0 %43.8 %48.0 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1 

 %30.6 %39.3 %36.0 ( حركة محاس2
 %13.8 %13.4 %13.6 ( أخرى3
 %0.6 %3.5 %2.4 ( الراي/ال اعرف4

Q35_3 اإلشراف على ادلعابر مع إسرائيل         
 %59.2 %51.4 %54.3 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1 

 %20.7 %32.5 %28.0 ( حركة محاس2
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 %20.2 %12.6 %15.5 ( أخرى3
 %0.0 %3.6 %2.2 ( الراي/ال اعرف4

Q35_4 اإلشراف على خط احلدود بني القطاع وإسرائيل 
 %50.5 %48.8 %49.4 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1 

 %27.3 %36.3 %32.9 ( حركة محاس2
 %22.0 %11.1 %15.2 ( أخرى3
 %0.2 %3.8 %2.5 ( الراي/ال اعرف4

Q35_5 إعادة بناء ادلنازل والبنية التحتية ادلدمرة         
 %46.2 %49.4 %48.2 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1 

 %25.8 %32.3 %29.9 ( حركة محاس2
 %27.9 %15.6 %20.2 ( أخرى3
 %0.2 %2.7 %1.7 ( الراي/ال اعرف4

Q36 .حكومةإذا كنت تعتقد أن  يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كماجيب فيما يقول البعض اآلخر اهنا تقوم بعملها كما جيب 
 كماجيب، من بنظرك ادلسؤول عن تعطيل عملها؟ الوفاق ال تقوم بعملها

 %34.2 %34.9 %34.6 ( السلطو والرئيس عباس1 
 %39.6 %12.0 %22.4 ( حركو محاس2
 %14.5 %11.1 %12.4 ( رئيس حكومو الوفاق3
 %7.2 %20.0 %15.2 ( حكومة الوفاق تقوم بعملها4
 %4.5 %22.0 %15.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q37 ىل تعتقد أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة عن دفع رواتب ادلوظفني ادلدنيني الذين كانوا يعملون لدى حكومة محاس سابقًا؟ 
 %25.1 %18.6 %21.1 ( ابلتأكيد نعم1 

 %44.6 %57.2 %52.4 ( نعم2
 %21.6 %16.0 %18.1 (ال3
 %8.2 %2.1 %4.4 ( ابلتأكيد ال4
 %0.5 %6.1 %4.0 رأي/ ال أعرف ( ال5

Q38   وماذا عن دفع رواتب رجال األمن والشرطة الذين كانوا اتبعني حلكومة محاس السابقة؟ ىل جيب على حكومة الوفاق دفع رواتبهم
  أيضًا؟

 %24.4 %18.6 %20.8 ( ابلتأكيد نعم1 
 %38.7 %56.5 %49.8 ( نعم2
 %25.2 %16.0 %19.5 (ال3
 %10.1 %2.5 %5.4 ابلتأكيد ال( 4
 %1.5 %6.5 %4.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q39ومن بنظرك ينبغي أن يشرف على رجال األمن والشرطو ىؤالء الذين كانوا يتبعون حكومة محاس سابقًا، حكومة الوفاق  أم حركة محاس؟  
 %24.1 %18.8 %20.8 ( ابلتأكيد حكومة الوفاق1 

 %37.6 %42.2 %40.4 ( حكومة الوفاق2
 %29.9 %27.9 %28.6 ( حركة محاس3
 %5.1 %4.6 %4.8 ( ابلتأكيد حركة محاس4
 %3.4 %6.6 %5.4 ( ال رأي / ال أعرف5

Q40   لكي تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات السلطة يف الضفة والقطاع والقيام بعملها يف قطاع غزه فإن ىناك اقًتاح بوضع جهاز
يف القطاع الذي كان يتبع حكومة محاس سابقاً ربت السلطة الكاملة حلكومة الوفاق حبيث تكون الشرطة يف القطاع والضفة تتبع  الشرطة

  قيادة واحدة. ىل تؤيد ىذا االقًتاح أم تريد بقاء ادلسئولية عن الشرطة يف القطاع كما ىي اآلن؟
 %33.2 %41.2 %38.2 ت سيطرة حكومة الوفاقيف القطاع والضفة حت الشرطة( ابلتأكيد أؤيد توحيد 1 

 %37.7 %35.6 %36.4 يف القطاع والضفة حتت سيطرة حكومة الوفاق الشرطة( أؤيد توحيد 2
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 %20.2 %17.0 %18.3 ( أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلن3
 %6.6 %3.3 %4.5 ( ابلتأكيد أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلن4
 %2.3 %2.8 %2.7 رأي / ال أعرف ( ال5

 Q41ما ىي توقعاتك ابلنسبة دلستقبل ادلصاحلة، ىل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن ادلصاحلة ستفشل وسيعود االنقسام؟  
 %6.8 %2.7 %4.2 (ابلتأكيد ستنجح ادلصاحلة1 

 %36.3 %35.1 %35.6 ( ستنجح ادلصاحلة2
 %43.3 %47.7 %46.0 ( لن تنجح ادلصاحلة3
 %10.9 %9.4 %10.0 ( ابلتأكيد  لن تنجح ادلصاحلة4
 %2.7 %5.1 %4.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q42-1 سينعقد قريباً اجمللس الوطين الفلسطيين ومن ضمن مهامو إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير الفلسطينية. برأيك، ىل سيأيت
  اجتماع اجمللس الوطين بوجوه جديدة ستقوي ادلنظمة؟

 %31.9 %28.4 %29.7 ( سينتخب اجمللس وجوىا جديدة شلا سيقوي ادلنظمة1 
 %21.8 %17.5 %19.1 ( سينتخب اجمللس وجوىا جديدة ولكن ادلنظمة ستبقى ضعيفة2
 %31.1 %34.5 %33.2 (لن ينتخب اجمللس وجوىا جديدة وستبقى ادلنظمة ضعيفة3
 %7.6 %5.5 %6.3 ( لن ينتخب اجمللس وجوىا جديدة لكن ادلنظمة ستبقى قوية4
 %7.5 %14.1 %11.6 ( ال رأي / ال أعرف5

Q42-2  كيف سيؤثر عقد جلسة اجمللس الوطين وانتخاب جلنة تنفيذية جديدة دلنظمة التحرير على فرص ادلصاحلة واعادة توحيد الضفة
  والقطاع ىل سيكون لذلك أتثري:

 %33.1 %32.3 %32.6 ( إجيايب1 
 %26.8 %20.2 %22.7 ( سليب2
 %34.4 %36.6 %35.7 ( لن يكون لو أتثري3
 %5.7 %10.9 %9.0 رأي / ال أعرف ( ال4

Q43  يف ظل األوضاع الفلسطينية الراىنة من االنقسام وغياب اجمللس التشريعي وعدم إجراء انتخاابت جديدة ، من بنظرك صاحب احلق يف
 ازباذ قرارات مهمة فيما يتعلق ابألمور التالية:

 Q43-1 إجراء انتخاابت رائسية وتشريعية جديدة  
 %56.0 %50.2 %52.4 الفلسطينية وحكومة الوفاق (السلطة1 

 %18.1 %20.4 %19.5 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %18.4 %10.6 %13.6 ( حركة محاس3
 %3.7 %5.3 %4.7 ( حركة فتح4
 %2.6 %7.9 %5.9 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %1.2 %5.6 %3.9 ( ال رأي / ال أعرف6

 Q43-2 العودة للمفاوضات مع إسرائيل       
 %41.9 %47.0 %45.0 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %29.8 %22.0 %24.9 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %17.8 %10.6 %13.3 ( حركة محاس3
 %6.5 %7.2 %7.0 ( حركة فتح4
 %2.3 %7.2 %5.4 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %1.7 %6.0 %4.4 ال رأي / ال أعرف( 6

 Q43-3 تعيني انئب لرئيس السلطة الفلسطينية       
 %47.5 %48.8 %48.3 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %25.0 %20.9 %22.4 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %14.7 %9.7 %11.6 ( حركة محاس3
 %9.0 %6.5 %7.5 ( حركة فتح4
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 %2.4 %8.0 %5.8 أطراف أخرى)حدد _______(( 5
 %1.4 %6.2 %4.4 ( ال رأي / ال أعرف6

 Q43-4 قبول او رفض قرار رللس األمن الدويل يشمل بنود تسوية دائمة مع إسرائيل  
 %34.1 %47.8 %42.6 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %36.1 %20.8 %26.6 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %16.1 %11.8 %13.4 ( حركة محاس3
 %9.5 %4.8 %6.6 ( حركة فتح4
 %1.9 %6.7 %4.9 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %2.2 %8.1 %5.9 ( ال رأي / ال أعرف6

Q43-5 حل السلطة الفلسطينية        
 %40.0 %42.3 %41.4 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %32.8 %21.4 %25.7 التنفيذية ومنظمة التحرير ( اللجنة2
 %13.0 %7.9 %9.8 ( حركة محاس3
 %8.9 %7.7 %8.2 ( حركة فتح4
 %3.1 %11.5 %8.3 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %2.2 %9.2 %6.5 ( ال رأي / ال أعرف6

Q43-6 وقف التنسيق األمين او ادلدين مع اسرائيل         
 %47.5 %50.6 %49.5 الفلسطينية وحكومة الوفاق (السلطة1 

 %21.9 %17.3 %19.0 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %16.8 %10.2 %12.7 ( حركة محاس3
 %10.4 %7.5 %8.6 ( حركة فتح4
 %1.5 %7.1 %5.0 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %1.9 %7.3 %5.3 ( ال رأي / ال أعرف6

 Q43-7 تعيني بديل مؤقت لرئيس السلطة يف حالة استقالتو  
 %40.8 %43.1 %42.2 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %30.6 %25.9 %27.7 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %14.7 %9.1 %11.2 ( حركة محاس3
 %9.3 %7.4 %8.1 ( حركة فتح4
 %2.2 %8.7 %6.3 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %2.4 %5.8 %4.5 ( ال رأي / ال أعرف6

Q43-8 تعيني بديل لرئيس اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير يف حال استقالتو  
 %30.6 %41.2 %37.2 (السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق1 

 %47.1 %28.7 %35.7 ( اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير2
 %11.5 %9.4 %10.2 ( حركة محاس3
 %6.7 %6.5 %6.6 ( حركة فتح4
 %1.9 %7.6 %5.4 ( أطراف أخرى)حدد _______(5
 %2.1 %6.6 %4.9 ( ال رأي / ال أعرف6

 Q44 استقال الرئيس زلمود عباس من رائسة اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير الفلسطينية. يقول البعض إن االستقالة ليست حقيقية وأنو سيعود
اللجنة بعد اجتماع اجمللس الوطين فيما يقول أخرون أن الرئيس مصمم فعاًل على االستقالة. برايك ىل استقالة الرئيس حقيقية لرائسة ىذه 

  أم غري حقيقية؟
 %8.4 %2.4 %4.7 ( ابلـتأكيد حقيقية1 

 %21.9 %15.6 %18.0 ( حقيقية2
 %37.8 %56.1 %49.2 ( غري حقيقية3
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 %22.1 %15.1 %17.8 ( ابلتأكيد غري حقيقية4
 %9.8 %10.7 %10.4 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q45 لو عاد األمر لك، ىل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبو؟  
 %31.9 %22.5 %26.1 ( ابلـتأكيد االستقالة1 

 %35.5 %40.4 %38.5 ( االستقالة2
 %23.1 %26.6 %25.3 ( البقاء يف منصبو3
 %7.8 %3.6 %5.2 ابلتأكيد البقاء يف منصبو( 4
 %1.7 %6.9 %4.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q46  يقول الرئيس عباس انو ال ينوي الًتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية امساؤىم أن يكون الرئيس
  بعده؟

 %27.9 %35.0 %32.3 (مروان الربغوثي1 
 %20.2 %18.7 %19.3 ىنية ( امساعيل2
 %5.7 %2.2 %3.5 ( صائب عريقات3
 %8.4 %7.0 %7.5 ( رامي احلمد هللا4
 %7.9 %3.0 %4.8 ( مصطفى الربغوثي5
 %9.4 %4.3 %6.2 ( خالد مشعل6
 %4.1 %1.9 %2.7 ( سالم فياض7
 %9.7 %3.4 %5.8 دحالن مـحـمـد( 8
 %1.0 %1.9 %1.6 (  اخرى حدد ______ 9

 %5.6 %22.7 %16.2 ( ال راي/ ال اعرف88
Q47   ازدادت يف الفًتة االخرية اعتداءات ادلستوطنني على السكان الفلسطينيني وشلتلكاهتم يف مناطق الضفة الغربية . برأيك ما ىي افضل

  طريقة لتوفري احلماية للفلسطينيني من اعتداءات ادلستوطنني؟
 %28.9 %25.1 %26.5 غري مسلحة من سكان القرى والبلدات( تشكيل جلان دفاع زللية 1 

 %43.0 %42.5 %42.7 ( نشر قوات من االمن الفلسطيين يف القرى والبلدات ادلستهدفة2
 %26.8 %27.9 %27.5 ( العودة النتفاضة مسلحة3
 %0.2 %2.2 %1.5 ( اخرى حدد4
 %1.1 %2.3 %1.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q48 إرىابيون يهود مستوطنون يف الضفة الغربية إبلقاء زجاجات حارقة على منازل مواطنني فلسطينيني يف قرية دوما شلا أدى الستشهاد قام
 طفل فلسطيين ووالديو وإصابة بقية أفراد العائلة. من ينبغي بنظرك أن يكون ادلسؤول عن توفري احلماية للفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني

  ؟
 %70.9 %66.1 %67.9 السلطة الفلسطينية( 1 

 %17.1 %7.7 %11.2 ( جيش االحتالل2
 %10.2 %22.0 %17.5 ( ادلواطنون الفلسطينيون أنفسهم3
 %0.4 %3.5 %2.4 (  أخرى حدد4
 %1.3 %0.7 %0.9 ( ال رأي / ال اعرف5

 Q49تقوم السلطة الفلسطينية بكل ما تستطيع حلماية الفلسطينيني من إرىاب ادلستوطنني؟ بنظرك،ىل  
 %14.5 %5.5 %8.9 ( ابلتأكيد نعم1 

 %24.4 %20.8 %22.2 ( نعم2
 %33.7 %50.0 %43.8 (ال3
 %25.5 %21.6 %23.1 ( ابلتأكيد ال4
 %2.0 %2.1 %2.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q50 الفلسطينية رمسيا كتائب حرس مدين غري مسلحة تتشكل من متطوعني حلماية بلدات وقرى مهددة من إرىاب لو شكلت السلطة
  ادلستوطنني، ىل تعتقد أن ىذا العمل سيساىم يف توفري األمن للفلسطينيني؟

 %18.4 %9.1 %12.6 ( ابلتأكيد نعم1 
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 %56.4 %41.3 %47.0 ( نعم2
 %18.5 %37.1 %30.1 (ال3
 %6.1 %10.2 %8.7 ابلتأكيد ال( 4
 %0.5 %2.2 %1.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q51 ىل ستتطوع يف ىذه احلالة للمشاركة يف ىذه الكتائب يف منطقة سكنك؟  
   %12.8 %12.8 ( ابلتأكيد نعم1 

   %34.7 %34.7 ( نعم2
   %40.9 %40.9 (ال3
   %8.4 %8.4 ( ابلتأكيد ال4
   %3.2 %3.2 رأي/ ال أعرف ( ال5

Q52  االن وبعد قيام مستوطنني إبحراق عائلة فلسطينية يف قرية دوما يف الضفة الغربية،ماذا تتوقع أن حيدث بني الطرفني اإلسرائيلي و
  الفلسطيين ؟

 %20.3 %29.0 %25.7 ( سيعود الطرفان إىل ادلفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة1 
 %30.5 %22.6 %25.6 ( سيعود الطرفان إىل  ادلفاوضات لكن ستقع بعض ادلواجهات ادلسلحة2
 %32.4 %27.1 %29.1 ( لن تعود ادلفاوضات قريبا وستقع مواجهات مسلحة3
 %15.3 %16.9 %16.3 ( لن تعود ادلفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة4
 %1.6 %4.4 %3.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q53ىل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و ىو ما يعرف حبل الدولتني؟  
 %7.5 %5.5 %6.2 ( ابلتأكيد اؤيد1 

 %38.6 %43.6 %41.7 ( اؤيد2
 %33.4 %41.6 %38.5 ( اعارض3
 %20.2 %8.3 %12.8 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.3 %1.1 %0.8 رأي/ ال أعرف ( ال5

  Q54: بنظرك، ما ىي الطريق االكثر صلاعة لقيام دولة فلسطينية اىل جانب دولة اسرائيل؟ىل ىي 
 %26.6 %30.8 %29.2 ( ادلفاوضات1 

 %44.4 %39.9 %41.6 ( العمل ادلسلح2
 %26.6 %22.7 %24.2 ( ادلقاومة الشعبية السلمية3
 %2.4 %6.6 %5 ( ال رأي/ ال أعرف4

 Q55 مع تبادل أراضي  1967ىناك اقًتاح فرنسي ابلطلب من رللس األمن الدويل إصدار قرار يؤكد على قيام دولة فلسطينية على حدود
ما رأيك  بني الطرفني وجعل القدس عاصمة مشًتكة لفلسطني وإسرائيل وربديد جدول زمين إلهناء االحتالل وعقد مؤسبر دويل للسالم .

  هبذا االقًتاح ؟ ىل تقبلو أم ترفضو؟
 %5.5 %2.3 %3.5 ( ابلتأكيد اقبلو1 

 %28.7 %35.7 %33.0 ( اقبلو2
 %36.1 %39.7 %38.3 ( ارفضو3
 %27.3 %18.8 %22.0 (  ابلتأكيد ارفضو4
 %2.4 %3.5 %3.1 ( ال رأي / ال اعرف5

 Q56 فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة
  البعض ان ىذا احلل ال يزال شلكناً اليوم ألنو ميكن تفكيك أو إخالء ادلستوطنات عند التوصل التفاق. ما ىو رأيك انت؟

 %33.2 %23.8 %27.3 ( ابلتأكيد حل الدولتني مل يعد حال عمليا1 
 %34.6 %40.2 %38.1 ( حل الدولتني مل يعد حال عمليا2
 %23.9 %22.9 %23.2 ( حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم3
 %4.6 %10.8 %8.4 ( ابلتأكيد حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم4
 %3.8 %2.4 %3.0 ( ال أعرف/ال رأي5
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 Q57 وضرورة ادلطالبة حبل يقوم على أساس قيام دولة واحدة تشمل كافة ادلناطق الفلسطينية عاد احلديث مرة أخرى عن فشل حل الدولتني
  واإلسرائيلية ويتمتع فيها العرب واليهود ابدلساواة، ىل تؤيد أم تعارض ىذا التوجو؟

 %5.0 %4.6 %4.8 (ابلتأكيد اؤيد1 
 %24.5 %24.9 %24.8 (اؤيد2
 %44.5 %53.9 %50.3 (اعارض3
 %25.0 %15.2 %18.9 ابلتأكيد اعارض( 4
 %0.9 %1.4 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q58  عاما على االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع، ما ىي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل  48اآلن وبعد مرور أكثر من
  أم متوسطة أم ضئيلة أم غري موجودة؟ جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ ىل ىي عالية

 %33.7 %34.1 %34.0 ( غري موجودة1 
 %44.9 %42.8 %43.6 ( ضةيلة2
 %18.1 %19.5 %19.0 ( متوسطة3
 %2.2 %2.2 %2.2 ( عالية4
 %1.0 %1.4 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q59  إىل أي درجة أنت قلق أن تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضك
  للمصادرة أو بيتك للهدم؟

 %34.9 %31.4 %32.7 ( شديد القلق1 
 %46.7 %48.6 %47.9 ( قلق2
 %16.4 %18.3 %17.6 ( غري قلق3
 %2.0 %1.6 %1.8 ( غري قلق ابدلرة4
 %0.0 %0.1 %0.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q60 ما ىي برأيك أىداف وتطلعات إسرائيل على ادلدى البعيد؟  
 %8.8 %3.4 %5.4 بعد ضمان أمنها 67( االنسحاب من كامل األراضي العربية احملتلة يف عام 1 

 %13.1 %7.4 %9.5 ضمان أمنها بعد 67( االنسحاب من جزء من األراضي العربية احملتلة عام 2

 %33.9 %22.8 %27.0 ( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة وحرمان سكاهنا من حقوقهم السياسية3

( إقامة دولة إسرائيل من هنر األردن إىل البحر ادلتوسط وطرد السكان العرب 4
 منها.

57.5% 65.7% 44.1% 

 %0.2 %0.7 0.55 ( ال رأي/ ال أعرف5
 Q61وماىي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرعلى ادلدى البعيد؟  

 %37.7 %43.3 %41.2 1967(استعادة بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام 1 
 %29.4 %19.1 %23.0 1967(استعادة كافة األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام 2
 %22.1 %11.6 %15.5 48فلسطني الـ(ىزمية إسرائيل واستعادة كافة أراضي 3
 %9.2 %11.8 %10.8 (ىزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود4
 %1.6 %14.2 %9.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q62  وىي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  1967تقول ادلبادرة السعودية أن على إسرائيل االنسحاب من كافة ادلناطق اليت احتلتها عام
وىضبة اجلوالن ويتم إقامة دولة فلسطينية. يتم حل قضية الالجئني حالً عاداًل ومتفقاً عليو من خالل مفاوضات مبنية على قرار األمم 

. يف ادلقابل تعًتف كافة الدول العربية إبسرائيل وحبقها يف العيش يف حدود آمنة وتقوم بتوقيع اتفاقات سالم وإبقامة 194ادلتحدة رقم 
  عالقات دبلوماسية طبيعية معها. ىل توافق أو ال توافق على ىذه ادلبادرة؟

 %9.6 %5.4 %7.0 ابلتأكيد موافق (1 
 %39.3 %37.2 %38.0 موافق (2
 %31.9 %39.6 %36.7 موافقغري  (3
 %15.2 %9.9 %11.9 ( ابلتأكيد غري موافق4
 %4.0 %7.8 %6.4 ( ال رأي/ ال أعرف5
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Q63  ،ىناك اقًتاح أنو بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل، دبا يف ذلك القدس والالجئني
أن يكون ىناك اعًتاف متبادل إبسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين. ىل توافق أم ال توافق على ىذا 

  االقًتاح ؟
 %7.4 %3.3 %4.8 ابلتأكيد موافق (1 

 %38.1 %32.8 %34.8 موافق (2
 %35.1 %49.8 %44.2 غري موافق (3
 %16.9 %11.9 %13.8 ( ابلتأكيد غري موافق4
 %2.5 %2.1 %2.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64،التالية للبدائلتعارض اللجوء  أمىل تؤيد اآلن وبعد توقف مفاوضات السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني: 
Q64_2 االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية       

 %51.4 %26.9 %36.1 ابلتأكيد اؤيد (1 
 %34.9 %54.1 %46.9 اؤيد (2
 %12.7 %15.9 %14.7 اعارض (3
 %0.7 %1.3 %1.1 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.3 %1.8 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64_3 التخلي عن حل الدولتني وادلطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني  
 %13.4 %6.6 %9.2 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %21.6 %26.6 %24.7 اؤيد (2
 %44.6 %54.7 %50.8 اعارض (3
 %19.6 %10.8 %14.1 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.9 %1.4 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64_4 اللجوء دلقاومة شعبية غري عنيفة وغري مسلحة       
 %22.3 %13.0 %16.5 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %43.8 %48.8 %46.9 اؤيد (2
 %28.0 %33.7 %31.5 اعارض (3
 %5.7 %3.7 %4.4 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.2 %1.0 %0.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64_5 العودة لالنتفاضة ادلسلحة وادلواجهات  
 %22.7 %17.0 %19.2 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %38.1 %36.9 %37.3 اؤيد (2
 %31.6 %41.4 %37.7 اعارض (3
 %7.4 %3.2 %4.8 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.3 %1.5 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64_6 حل السلطة الفلسطينية         
 %21.1 %13.7 %16.5 اؤيدابلتأكيد  (1 

 %37.0 %32.2 %34.0 اؤيد (2
 %29.6 %43.1 %38.0 اعارض (3
 %9.3 %8.1 %8.6 ( ابلتأكيد اعارض4
 %3.0 %3.0 %3.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q65  ىل تؤيد ام تعارض عودة الطرف الفلسطيين للدخول وبدون أي شروط مسبقة )مثل وقف االستيطان وغريىا( يف مفاوضات مباشرة مع
  حكومة إسرائيل احلالية برائسة نتنياىو للتوصل حلل دائم للصراع؟

 %6.0 %2.9 %4.1 (ابلتأكيد اؤيد1 
 %31.2 %25.8 %27.8 (اؤيد2
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 %43.4 %55.0 %50.6 (اعارض3
 %17.5 %13.6 %15.1 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.8 %2.7 %2.4 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q66  اآلن وبعد انضمام فلسطني حملكمة اجلناايت الدولية، ىل تريد أو ال تريد من السلطة الفلسطينية تقدمي شكوى ضد إسرائيل لقيامها ببناء
  مستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟

 %37.5 %26.1 %30.4 ( ابلتأكيد أريد ذلك1 
 %52.5 %59.9 %57.1 ( أريد ذلك2
 %7.1 %10.8 %9.4 ( ال أريد ذلك3
 %1.2 %1.7 %1.5 ( ابلتأكيد ال أريد ذلك4
 %1.8 %1.4 %1.6 ( ال رأي / ال أعرف5

Q67 برأيك، ما ىي تطلعات أو سلططات حكومة إسرائيل بعيدة ادلدى فيما يتعلق ابحلرم الشريف يف مدينة القدس؟ 
 %19.3 %8.0 %12.3 (69( ابقاء الوضع الراىن كما ىو )انتقل اىل سؤال 1 

( ابقاء الوضع الراىن كما ىو تقريبا ولكن مع السماح لليهود ابلزايرة يف اي 2
 وقت

5.5% 3.0% 9.7% 

 %15.3 %6.4 %9.7 ( تغيري الوضع الراىن والسماح لليهود ابلصاله يف منطقة احلرم3

( اقتسام احلرم مع ادلسلمني حبيث يكون لليهود كنيس للصالة إىل جانب 4
 ادلسجد األقصى

21.1% 21.2% 21.0% 

 %33.4 %60.0 %49.9 ( تدمري ادلسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكاهنما5

 %1.3 %1.5 %1.4 ( ال رأي/ ال اعرف6
 Q68برأيك ىل ستتمكن إسرائيل من تنفيذ تطلعاهتا او سلططاهتا ىذه؟ 

 %7.7 %13.2 %11.3 (ابلتأكيد نعم1 
 %27.1 %44.8 %38.6 ( نعم2
 %43.6 %33.5 %37.0 (ال3
 %21.1 %5.4 %10.9 ( ابلتأكيد ال4
 %0.4 %3.0 %2.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q69: وقعت الوالايت ادلتحدة واالرباد األورويب وروسيا على اتفاق مع إيران حول برانرلها النووي، كيف تصف ىذا االتفاق؟ ىل ىو  
 %28.9 %24.7 %26.3 ( إصلاز للوالايت ادلتحدة1 

 %22.2 %23.8 %23.2 ( إصلاز إليران2
 %35.4 %33.6 %34.3 ( إصلاز للطرفني3
 %2.0 %2.0 %2.0 ( إصلاز لطرف آخر4
 %11.6 %15.9 %14.3 ( ال رأي / ال أعرف5

 Q70 يقول البعض ان العامل العريب مشغول هبمومو وصراعاتو الداخلية او بصراعو مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ومل يعد يعترب فلسطني
  قضيتو االوىل ويقول اخرون ان فلسطني ال تزال قضية العرب االوىل . ما رايك انت ؟

 %74.5 %83.9 %80.3 ( العامل العريب مشغول وفلسطني ليست قضيتو االوىل1 
 %23.0 %14.7 %17.9 ( ال تزال فلسطني ىي قضية العرب االوىل2
 %2.5 %1.4 %1.8 ( ال راي / ال اعرف3

 Q71 يقول البعض ان حكومة نتنياىو احلالية وجدت ذلا حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو مشًتك ولكن آخرون
  يقولون ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طادلا ىي ربتل أراضي عربية وال تسمح بقيام دولة فلسطني . ما رأيك أنت ؟

 %51.5 %61.7 %57.8 عريب سين مع إسرائيل ضد إيران  حىت مع استمرار االحتالل ( ىناك حتالف1 
( لن يتحالف العرب مع إسرائيل حىت تنهي احتالذلا وتسمح بقيام دولة 2

 فلسطينية
31.1% 26.4% 38.9% 

 %9.7 %11.9 %11.1 ( ال رأي / ال اعرف3
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 Q72 والشام )داعش( ىي رلموعة متطرفة ال سبثل اإلسالم الصحيح فيما يعتقد البعض األخر أهنا يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمية يف العراق
  رلموعة سللصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %4.0 %0.7 %2.0 ( ابلتأكيد دتثل داعش اإلسالم الصحيح1 
 %5.4 %2.8 %3.8 ( دتثل داعش اإلسالم الصحيح2
 %34.0 %43.2 %39.7 ( ال دتثل داعش اإلسالم الصحيح3
 %53.1 %50.0 %51.2 ( ابلتأكيد ال دتثل داعش اإلسالم الصحيح 4
 %3.5 %3.3 %3.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q73 اذا كنت تعتقد أن داعش ال سبثل اإلسالم الصحيح، ىل تؤيد ام تعارض احلرب اليت زبوضها دول عربية وغربيو ضدىا؟  
 %34.1 %31.3 %32.3 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %46.3 %52.4 %50.2 اؤيد (2
 %11.4 %10.5 %10.8 اعارض (3
 %4.2 %1.2 %2.3 ( ابلتأكيد اعارض4
 %4.1 %4.7 %4.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q74( ؟  خالل السنوات القليلة القادمة)5-3برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة 
  مقارنة مع الوضع احلايل؟سنوات( 

 %7.0 %2.5 %4.2 ( أفضل بكثري1 
 %16.2 %17.2 %16.8 ( أفضل بقليل2
 %27.1 %21.1 %23.4 ( تقريبا بنفس الوضع احلايل3
 %13.1 %18.5 %16.5 ( أسوأ بقليل4
 %35.5 %38.1 %37.1 ( أسوأ بكثري5
 %0.3 %2.3 %1.6 ( ال أعرف6
 %0.8 %0.3 %0.4 ( رفض اإلجابة7

 Q75 فإنك؟  ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  
 %25.7 %11.5 %16.8 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %44.0 %38.3 %40.4 اؤيد (2
 %23.4 %42.4 %35.2 اعارض (3
 %5.6 %3.6 %4.3 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.4 %4.3 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q76من االذباىات واألحزاب التالية تؤيد ؟ ]اخًت واحداً فقط[ أاي  
 %0.5 %0.9 %0.8 (حزب الشعب1 

 %5.4 %3.2 %4.0 ( اجلبهة الشعبية2
 %29.4 %22.8 %25.3 ( فتح3
 %25.9 %22.7 %23.9 ( محاس4
 %1.0 %0.1 %0.4 ( اجلبهة الدميقراطية5
 %7.2 %1.1 %3.4 ( اجلهاد اإلسالمي6
 %0.0 %0.4 %0.2 فدا( 7
 %0.3 %0.6 %0.5 ( ادلبادرة الوطنية8
 %4.2 %1.8 %2.7 ( مستقل إسالمي9

 %6.6 %3.8 %4.8 ( مستقل وطين10
 %0.4 %0.4 %0.4 (الطريق الثالث برائسة سالم فياض11
 %19.2 %41.2 %32.9 ( ال أحد شلا سبق12
 %0.0 %1.2 %0.7 (غري ذلك حدد)___(13
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 Q77 اذا كنت تستخدم االنًتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويًت وادلنتدايت وغريىا أو الستخدام وفتح بريدك
  اإللكًتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدم بريدك االلكًتوين؟

 %24.1 %26.4 %25.5 أكثر من مرة يف اليوم (1 
 %33.4 %22.0 %26.3 يوميا (2
 %16.4 %9.3 %12.0 مرات أسبوعيا 5-2بني  (3
 %3.2 %2.4 %2.7 مرة يف األسبوع (4
 %6.2 %2.8 %4.0 ( مرة يف الشهر5
 %0.0 %0.5 %0.3 ( أخرى6
 %16.8 %36.7 %29.1 ( ال ينطبق، ال أشارك يف الصفحات وادلنتدايت وليس لدي بريد الكًتوين7

 


