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   (59) نتائج استطالع الرأي العاـ رقم
 

األغلبية تعود لتأييد حل الدولتني، ويرتاجع أتييد عمليات الطعن، 
العودة النتفاضة لكن أغلبية يف الضفة ويف القطاع ال زالت تؤيد 

يف القطاع يعتقدوف أنو لو حتولت  %75يف الضفة و %60مسلحة، و
ادلواجهات الراىنة النتفاضة مسلحة فإف ذلك سيحقق احلقوؽ 

 الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها
 

 2016( مارس) آذار 17-19 
للرأي العاـ الفلسطيين يف الضفة  استطالعقاـ املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء   

شهدت الفًتة السابقة . 2016( مارس)آذار  19-17الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفًتة ما بني 
لالستطالع استمراراً للمواجهات الشعبية ضد االحتالؿ وحوادث الطعن وإطالؽ النار املتفرقة. كما 

اولة نإععاش جهود املااةحة. أججري شهدت لقاءات بني دمثلني عن محاس وفتح يف الدوحة يف حم
االستطالع بعد مرور بضعة أايـ على التوصل التفاؽ بني اةحكومة واملعلمني الذين كاعوا قد أضربوا 
عن العمل للمطالبة حبقوقهم. يغطي ىذا االستطالع قضااي االعتخاابت الفلسطينية، واألوضاع 

انإسرائيلية والتهديد الفلسطيين -الفلسطينيةالداخلية، وإضراب املعلمني واملااةحة واملواجهات 
مت إجراء املقابالت وجهاً لوجو مع إبيقاؼ تنفيذ اتفاؽ أوسلو، وغريىا من القضااي الداخلية والدولية. 

موقعًا سكاعياً  127 شخاًا وذلك يف 1270 عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددىا
 %.3وكاعت عسبة اخلطأ 

الشقاقي أو وليد  بػ د.خليل   من ادلعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجو، الرجاء االتصاؿ للمزيد
( 02)2964933راـ هللا ت:   لدادوة يف ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية:

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

إىل حتوالت ملفتة يف بعض النتائج الرئيسية اليت حالنا عليها  2016تشري عتائج الربع األوؿ من عاـ 
، فقد عادت األغلبية لتأييد حل الدولتني، وحال ىبوط ملفت 2015خالؿ الناف الثاين من عاـ 

ربية، مع أف األغلبية يف يف أتييد عمليات الطعن ضد انإسرائيليني وخاصة بني سكاف الضفة الغ
الضفة ويف القطاع ال زالت تؤيد اعتفاضة مسلحة وتعتقد أهنا ستساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية 
اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها. أما ابلنسبة للمطالبة ابستقالة  الرئيس عباس، فال زالت أغلبية 

فإف "جيل  2015استطالعينا السابقني  يف تال إىل حوايل الثلثني تريد استقالتو. كما وجدان يف 
عامًا ىم األقل أتييداً ةحل الدولتني واألكثر أتييداً لعمليات الطعن  22-18أوسلو" من الشباب بني 

 واألكثر اعتقاداً أبف اعتفاضة مسلحة ستحقق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها.
ة أتييد عمليات الطعن وخاصة يف الضفة الغربية حيث تعارض تظهر النتائج تراجعًا واضحًا يف عسب

األغلبية ىذه العمليات، بل إف عسبة ال تزيد عن الثلث إال قلياًل تعتقد أف املواجهات الراىنة بشكلها 
اةحايل قادرة على حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها فيما تعتقد األغلبية 

% 60ادرة على حتقيق ذلك. يف املقابل فإف أغلبية يف الضفة الغربية تال إىل حوايل أهنا لن تكوف ق
%( تعتقد أعو لو تطورت املواجهات الراىنة العتفاضة مسلحة فإف ذلك 75)وتال يف القطاع إىل 

سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها. ومع ذلك، فإف ىذه 
 دما كاعت عليو يف الضفة الغربية قبل ثالثة أشهر.  لضفة الغربية أقل أبربعة عقاط مئويةالنسبة يف ا

 

 السياسية وادلسحية للبحوثادلركز الفلسطيين 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجو، الرجاء االتصاؿ 
بػ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  يف 
ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية 

 وادلسحية
 (02)2964933راـ هللا، فلسطني تليفوف:

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

http://www.pcpsr.org 
 

أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  يف 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000مطلع عاـ 

ودراسات السياسات العامة. يهدؼ املركز لتطوير وتقوية 
جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية املعرفة الفلسطينية يف 

الداخلية، التحليل االسًتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث 
املسحية واستطالعات الرأي العاـ.  يقـو املركز ابلعديد من 
النشاطات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية 
ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 

حوؿ املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع  مسحية
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل 
تواجو اجملتمع الفلسطيين وصاعع القرار ووضع حلوؿ هلا، 
وعقد املؤدترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤوف 
الساعة. إف املركز الفلسطيين للبحوث ملتـز ابملوضوعية 

العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل والنػزاىة 
للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء من حرية 

 التعبري وتبادؿ اآلراء.
أييت ىذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات املنتظمة 

 للمركز. 
مت إجراء االستطالع ابلتعاوف مع مؤسسة كونراد 

 أديناور يف راـ هللا
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 ؛ليس فعااًل يف تغيري السياسات انإسرائيلية ىذا العملأف ىناؾ تراجع مهم يف حجم التأييد لعمليات الطعن لالعتقاد كما يبدو بعبارة أخرى، 
أما ابلنسبة التفاؽ أوسلو واملطالبة الشعبية  .لكن أغلبية كبرية ال زالت تعتقد أف اعتفاضة مسلحة ستكوف أكثر فاعلية من ىذه العمليات

 ابلتخلي عنو، فإف النتائج تشري إىل أف حجم التأييد لذلك التخلي قد ىبط قلياًل يف ىذا االستطالع لكن أغلبية كبرية ال زالت تؤيد ىذا
 التخلي. 

عسبة التأييد تبقى أعلى يف الضفة الغربية منها يف قطاع غزة. طرأ ارتفاع يف عسبة أتييد حل الدولتني يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لكن 
لشرقية وتشري النتائج إىل أف اجلمهور يرفض اقًتاح رئيس حزب العمل انإسرائيلي الذي ينادي ابلفال بني الفلسطينيني وانإسرائيليني يف القدس ا

 ويف الضفة الغربية يف إطار ترتيبات اعتقالية مؤقتة.
لكن لو   .عقطة مئوية 11رائسية جديدة اليـو فإف مرشح محاس، امساعيل ىنية، سيفوز على الرئيس عباس بفارؽ يبلغ لو جرت اعتخاابت 

عقطة مئوية. لو جرت اعتخاابت برملاعية فإف  18كاعت املنافسة بني مرواف الربغوثي عن حركة فتح فإف الربغوثي يفوز على ىنية بفارؽ يبلغ 
شبو متطابقة رغم حاوؿ ارتفاع حمدود يف عسبة أتييد فتح يف الضفة الغربية واخنفاض مشابو ةحماس يف الضفة  محاس وفتح حياالف على عتائج

يقابلو اخنفاض لفتح يف قطاع غزة وارتفاع مشابو ةحماس يف القطاع؛ أي أف الفجوة بني فتح ومحاس تزداد يف الضفة لااحل فتح وتزداد يف 
لكن ىذا التطور مل  .حتسن طفيف على شعبية فتح يف الضفةصل التفاؽ حوؿ إضراب املعلمني يف حاوؿ القطاع لااحل محاس. رمبا ساىم التو 

يؤثر على مكاعة الرئيس عباس )رغم حتسنها بشكل طفيف يف الضفة( حيث ال تزاؿ األغلبية يف الضفة والقطاع تطالب ابستقالتو. من 
هور تتعاطف بقوة مع مطالب املعلمني وترفض سياسة اةحكومة جتاه ىذه املطالب، ولو الضروري انإشارة ىنا إىل أف الغالبية العظمى من اجلم

ورمبا أجري االستطالع قبل التوصل التفاؽ معهم لكاف من احملتمل أف تكوف شعبية حركة فتح والرئيس عباس أقل دما تظهر النتائج الراىنة. 
من الضروري انإشارة ىنا إىل أف الغالبية ر يف تعزيز مكاعة محاس يف القطاع. عن بناء ميناء لغزة واملفاوضات بني محاس وما ساىم اةحديث

تنظر إبجيابية لفكرة قياـ مفاوضات بني محاس وإسرائيل برعاية تركية نإعشاء  ، كما تظهر النتائج الراىنة،العظمى من اجلمهور يف الضفة والقطاع
 ميناء لقطاع غزة. 

 االحتالؿ:ادلواجهات الشعبية مع    (1
 8% إىل :9نسبة أتييد عمليات الطعن من  تراجع;% 
 89يعتقدوف أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة فإف ذلك 98% يؤيدوف العودة النتفاضة مسلحة و %

 سيساىم يف حتقيق احلقوؽ الفلسطينية.
 98ضد إسرائيل. يؤيدوف قياـ أجهزة األمن الفلسطينية مبنع عمليات %63% يعارضوف و 
 :3يقولوف أف الرئيس عباس يؤيدىا.>5% يقولوف أف فتح تؤيدىا و88% يقولوف أف محاس تساند ادلواجهات الراىنة و % 

 

% يف ىذا 58% قبل ثالثة أشهر إىل 67من  استخداـ السكني يف املواجهات الراىنة مع إسرائيل تراجع عسبة أتييدتشري النتائج إىل 
قبل ثالثة أشهر بلغت عسبة أتييد  .% فقط يف الضفة الغربية44% يف قطاع غزة مقابل 82استخداـ السكني  أتييد االستطالع. تبلغ عسبة

%( مقارعة ابلنساء 60بني الرجاؿ ) ايضاً ترتفع عسبة أتييد عمليات الطعن  .%85ويف قطاع غزة  %57استخداـ السكني يف الضفة الغربية 
سنة  22-18%(، بني الذين تًتاوح أعمارىم بني 40% على التوايل( مقارعة ابلقرى )58% و62) واملخيمات %(، يف املدف57)
%(، بني العاملني يف القطاع 52%( مقارعة بغري الالجئني )66%(، بني الالجئني )55عاماً ) 50%( مقارعة ابلذين تزيد أعمارىم عن 62)

%(، بني املتدينني 53%( مقارعة ابألميني )59لة شهادة البكالوريوس )%(، بني مح53%( مقارعة ابلعاملني يف القطاع اخلاص )63العاـ )
% على 64% و82%(، بني مؤيدي محاس والذين مل يقرروا ملن سياوتوف يف اعتخاابت جديدة )51%( مقارعة مبتوسطي التدين )65)

% على التوايل(، بني معارضي عملية 45% و48% و49التوايل( مقارعة مبؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين مل يشاركوا يف اعتخاابت جديدة )
%( مقارعة ابلذين ال 61%(، وبني الذين يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي يومياً )47%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )74السالـ )

 %(.53يستخدموف ىذه الوسائل )
يعتقدوف أهنا ستتطور  %15أف املواجهات الراىنة ستتطور العتفاضة مسلحة جديدة ولكن  تعتقد% 29عسبة من كذلك تشري النتائج إىل أف 

% أهنا ستبقى كما 22% أهنا ستتطور يف االجتاىني. يف املقابل تقوؿ عسبة من 17ملواجهات شعبية سلمية واسعة النطاؽ، وتقوؿ عسبة من 
% أف املواجهات الراىنة ستتطور 37قبل ثالثة أشهر قالت عسبة من . % أف حدة املواجهات سوؼ ختف تدرجيياً 14وتقوؿ عسبة من  ،ىي

 العتفاضة مسلحة.

يؤيدوف االعضماـ للمزيد من  %77و ،العتفاضة مسلحة العودة أهنا تؤيد  % 56 تقوؿ عسبة من  يف غياب عملية سالـ ومفاوضات
. قبل ثالثة أشهر أيدت عسبة الفلسطينية السلطةحل يؤيدوف  %46و ،اللجوء ملقاومة شعبية غري مسلحة يؤيدوف %64، واملنظمات الدولية

 % قبل ثالثة أشهر(.60% )مقارعة مع 52% العودة العتفاضة مسلحة. يف الضفة الغربية تبلغ عسبة أتييد العودة العتفاضة مسلحة 60من 
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اىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت تعتقد أعو لو تطورت املواجهات الراىنة إىل اعتفاضة مسلحة، فإف ذلك سيس% 65عسبة من  
% يف القطاع( أعو لو تطورت املواجهات الراىنة إىل 71% يف الضفة و63% )66قبل ثالثة أشهر قالت عسبة من  املفاوضات يف حتقيقها.

عسبة االعتقاد أبعو لو تطورت تزداد  اعتفاضة مسلحة، فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها.
%(، 59%( مقارعة ابلضفة الغربية )75املواجهات الراىنة إىل اعتفاضة مسلحة فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية يف قطاع غزة )

%( مقارعة 73اً )عام 22و 18%(، بني الذين تًتاوح أعمارىم بني 51% على التوايل(  مقارعة ابلقرى )65% و69يف املدف واملخيمات )
%( مقارعة 71%(، بني املتدينني )59%( مقارعة ابألميني )67%(، بني محلة شهادة البكالوريوس )61عاماً ) 50ابلذين تزيد أعمارىم عن 

لن  %( مقارعة ابلذين مل يقرروا ملن سياوتوف والذين86% على التوايل(، وبني مؤيدي محاس )58% و61مبتوسطي التدين وغري املتدينني )
% على التوايل(، وبني معارضي عملية 51% و58% و60% و70يشاركوا يف اعتخاابت جديدة ومؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح )

%( مقارعة ابلذين ال 67%(، وبني الذين يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي يومياً )57%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )77السالـ )
 %(.61يستخدموهنا )

% يف الضفة الغربية( تعتقد أعو لو تطورت املواجهات الراىنة إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة 46% يف قطاع غزة و68%  )54ة من عسب
%  أعو لو 50قبل ثالثة أشهر قالت عسبة من  النطاؽ فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها.

راىنة إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاؽ، فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات تطورت املواجهات ال
% يف الضفة الغربية( تعتقد أعو لو بقيت املواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلف 36% يف قطاع غزة و54% )43عسبة من يف حتقيقها. 

% يف 43) %51قبل ثالثة أشهر قالت عسبة من وؽ الفلسطينية اليت فشلت يف املفاوضات يف حتقيقها. فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحق
أعو لو بقيت املواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلف، فإف ذلك سيساىم يف حتقيق اةحقوؽ الفلسطينية اليت   % يف القطاع(62الضفة و

 فشلت املفاوضات يف حتقيقها.  

عملية خالؿ املواجهات الراىنة، وذلك حسب تاريح  200نع مباجلمهور عن رأيو يف العمل الذي قامت بو أجهزة األمن الفلسطينية  سألنا
% أهنا تؤيد ىذا العمل الذي قامت بو أجهزة األمن وقالت عسبة من 30رئيس جهاز املخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج. قالت عسبة من 

 % يف قطاع غزة22%، وبلغت عسبة أتييده 59واملعارضة  % يف الضفة الغربية34العمل ىذا بلغت عسبة أتييد  % أهنا تعارضو.65
مقارعة ابملخيمات  %(68يف املدف )نع عمليات ضد اسرائيل مب األمن الفلسطينيةعسبة معارضة قياـ أجهزة  أيضاً  تزداد  .%74واملعارضة 
%( مقارعة 69%(، بني محلة شهادة البكالوريوس )62%( مقارعة بغري الالجئني )68% على التوايل(، بني الالجئني )52% و62والقرى )
ن %(، بني مؤيدي محاس ومؤيدي القوى الثالثة والذين مل يقرروا بعد مل59% مقارعة مبتوسطي التدين )71%، بني املتدينني 61ابألميني 

على % 45و% 62مؤيدي فتح )و  ابلذين لن يشاركوا يف اعتخاابت جديدة % على التوايل( مقارعة68% و68% و85سياوتوف )
 %(.53%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )80التوايل(، وبني معارضي عملية السالـ )

% 70ل محاس على النسبة األعلى حيث تعتقد عسبة من عند مقارعة مواقف أطراؼ خمتلفة يف مساعدهتا للمواجهات الراىنة مع االحتالؿ حتا
% فقط أف 29%(. يف املقابل تقوؿ عسبة من 52% مث املبادرة )55% مث فتح 62أف محاس تساعد املواجهات يليها اجلبهة الشعبية بنسبة 

بعد  % أف مار تساعد املواجهات. 13% أف األردف تساعد املواجهات وتقوؿ عسبة من 23الرئيس عباس يساعد املواجهات وتقوؿ عسبة من 
% أف اعطباعها عن 69االحتالؿ هبدـ منازهلم، تقوؿ عسبة من  يقـواليت  ىأف أعلنت إيراف عن عيتها تقدمي دعم مايل ألسر الشهداء واألسر 

 % أف اعطباعها اليـو أسوأ.24إيراف اليـو أفضل وقالت عسبة من 

 مستقبل اتفاؽ أوسلو:   (2 
 96يعارضوف التخلي عن اتفاؽ أوسلو. %63% يؤيدوف و 
 98.يعتقدوف أف الرئيس عباس غري جاد يف التخلي عن اتفاؽ أوسلو % 

كما تشري النتائج إىل   % تعتقد أهنا ملتزمة بو.5% من اجلمهور الفلسطيين يعتقدوف أف إسرائيل غري ملتزمة اليـو ابتفاؽ أوسلو وعسبة من 91
قبل ثالثة أشهر قالت % تعارض التخلي عن ىذا االتفاؽ. 30التخلي عن اتفاؽ أوسلو وعسبة من  يؤيدوف% من اجلمهور الفلسطيين 63أف 

أف الرئيس عباس  تعتقد% 65لكن عسبة من  % أهنا تعارض ذلك.25% أهنا تؤيد التخلي عن اتفاؽ أوسلو وقالت عسبة من 68عسبة من 
 % أف الرئيس غري جاد.67قبل ثالثة أشهر قالت عسبة من  تعتقد أعو جاد.% فقط 26غري جاد يف التخلي عن اتفاؽ أوسلو وعسبة من 

%( مقارعة ابلنساء 68%(، بني الرجاؿ )62%(  مقارعة بقطاع غزة )64ترتفع عسبة املؤيدين للتخلي عن اتفاؽ أوسلو يف الضفة الغربية )
% على التوايل(، بني محلة شهادة البكالوريوس 53% و56%( مقارعة بسكاف القرى وسكاف املخيمات )66%(، بني سكاف املدف )58)
مؤيدي محاس ومؤيدي القوى الثالثة و %(، بني الذين مل يقرروا بعد ملن سياوتوف يف اعتخاابت تشريعية جديدة 39%( مقارعة ابألميني )70)
% على التوايل(، بني 56و% 59مؤيدي فتح )يشاركوا يف اعتخاابت جديدة و لن ابلذين % على التوايل( مقارعة 65% و70% و71)
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%( 68%(، وبني الذين يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي يوميًا )53%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )74معارضي عملية السالـ )
 %(.56مقارعة ابلذين ال يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي )

 :الفلسطينيةاالنتخاابت    (3  
  تريد منو االستقالة.97%؛ ونسبة من 69نسبة الرضا عن الرئيس عباس تبلغ % 
  74% والرئيس عباس على 85يف انتخاابت رائسية حيصل امساعيل ىنية على% 
  8% والثاين على >6يف انتخاابت رائسية بني ىنية ومرواف الربغوثي حيصل األوؿ على:.% 
  67% وفتح على 66يف انتخاابت بردلانية جديدة حتصل محاس على.% 

% يف 38تبلغ عسبة الرضا عن عباس  % وىي عسبة مشاهبة ملا كاف عليو الوضع قبل ثالثة أشهر.36تبلغ  عسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس
% أهنا تريد من 31% تقوؿ أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقوؿ عسبة من 64عسبة من كذلك، فإف   % يف قطاع غزة.32الضفة و

ترتفع عسبة املطالبة ابستقالة الرئيس يف قطاع  متطابقة مع النتائج اليت حالنا عليها قبل ثالثة أشهر.شبو الرئيس البقاء يف منابو. وىذه النسبة 
%( مقارعة ابملخيمات والقرى 66%(، يف املدف )63%( مقارعة ابلنساء )66ؿ )%(، بني الرجا63%( مقارعة ابلضفة الغربية )66غزة )

 50% مقارعة ابلذين يزيد عمرىم عن 69( حيث تبلغ 22-18الذين تًتاوح أعمارىم بني )% على التوايل(، بني جيل اوسلو 57% و63)
%(، بني 66)ابملتدينني %( مقارعة 57غري املتدينني ) %(، بني62%( مقارعة ابألميني )68%(، بني محلة شهادة البكالوريوس )60عاماً )

% 69% و74% و90مؤيدي محاس ومؤيدي القوى الثالثة والذين مل يقرروا ملن سياوتوف والذين لن يشاركوا يف اعتخاابت جديدة )
 %(.51%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )85وبني معارضي عملية السالـ ) ،(%28)% على التوايل(، مقارعة مبؤيدي فتح 69و

حيث تفضلو عسبة من  لتويل مناب الرئيس  لو مل يًتشح الرئيس عباس لالعتخاابت فإف مرواف الربغوثي ىو املفضل بني جمموعة من املرشحني
 %(،4دحالف ) مػحػمدمث  % لكل منهم(،5) اطفى الربغوثيومخالد مشعل % مث رامي اةحمد هللا و 24%، يتبعو امساعيل ىنية بنسبة 33

لو جرت اعتخاابت رائسية جديدة اليـو وترشح فيها اثناف فقط مها حممود عباس وامساعيل ىنية، حيال ىنية على  %(.3مث سالـ فياض )
تبلغ عسبة % قبل ثالثة أشهر(. يف قطاع غزه 41)مقارعة مع  41% قبل ثالثة أشهر( وحيال عباس على %51% )مقارعة مع 52

فيحال أما يف الضفة  ،% قبل ثالثة أشهر( 48)مقارعة مع  %54وىنية  % قبل ثالثة أشهر(47)مقارعة مع  %41التاويت لعباس 
فسة بني مرواف لو كاعت املنا .% قبل ثالثة أشهر(53)مقارعة مع  %50وىنية على  % قبل ثالثة أشهر( 37)مقارعة مع  %41عباس على 

%. أما لو كاعت املنافسة بني الرئيس عباس ومرواف الربغوثي وامساعيل 39% وىنية على 57الربغوثي وامساعيل ىنية حيال الربغوثي على 
 %.39% وىنية على 37% والربغوثي على 22ىنية، فإف عباس حيال على 

حتال قائمة التغيري وانإصالح  ومن بني ىؤالء ،% سيشاركوف فيها73فإف لو جرت اعتخاابت برملاعية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية 
% أهنا مل تقرر 23وتقوؿ عسبة من  ،%10وحتال كافة القوائم األخرى جمتمعة على  ،%34وفتح على  ،%33التابعة ةحركة محاس على 

% 38عسبة التاويت ةحماس يف قطاع غزة  %. تبلغ33% ولفتح 33قبل ثالثة أشهر بلغت عسبة التاويت ةحماس  .بعد ملن ستاوت
. اما يف الضفة الغربية فتبلغ عسبة التاويت ةحماس % قبل ثالثة أشهر(37)مقارعة مع  %34ولفتح % قبل ثالثة أشهر( 35)مقارعة مع 

 .% قبل ثالثة أشهر(30)مقارعة مع  %34ولفتح  % قبل ثالثة أشهر( 32)مقارعة مع  29%

 والقطاع:أوضاع الضفة    (4 
  6% ويف الضفة الغربية :7نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة تبلغ<.% 
 7;من سكاف الضفة الغربية يرغبوف يف اذلجرة.54% من سكاف قطاع غزة و % 
  53% تتبعها فضائية فلسطني بػ 54نسبة مشاىدة قناة األقصى التابعة حلماس ىي األعلى حيث تشاىدىا نسبة من% 
  ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة الغربية تبلغ >:بوجود فساد يف مؤسسات السلطة تبلغ نسبة االعتقاد %

4:.% 

%. عسبة 22% يف ىذا االستطالع وعسبة التقييم انإجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 14 عسبة التقييم انإجيايب ألوضاع القطاع تبلغ
%. قبل ثالثة أشهر بلغت 39%. عسبة انإحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ 47انإحساس ابألمن والسالمة الشخاية يف قطاع غزة تبلغ 

% وبني سكاف 48عسبة الرغبة يف اهلجرة بني سكاف قطاع غزه تبلغ  %.29% ويف الضفة الغربية 50عسبة انإحساس ابألمن يف قطاع غزة 
%. تقوؿ النسبة 24% وبني سكاف الضفة الغربية 41قبل ثالثة أشهر بلغت عسبة الرغبة يف اهلجرة بني سكاف قطاع غزة . %21الضفة 

% أف قسوة اةحياة حتت االحتالؿ تدفعها 22وتقوؿ عسبة من  ،%( أف السبب الرئيسي للهجرة ىو قلة فرص العمل يف الوطن37األكرب )
% أف الدافع ىو غياب اةحرايت واةحياة 10وتقوؿ عسبة من  ،األمن ىو الدافع الرئيسي للهجرة % أف قلة15وتقوؿ عسبة من  ،للهجرة

 . الدميقراطية
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 ،(%19مكس )-، مث معاً %(20% تتبعها فضائية فلسطني )21ىي األعلى حيث تبلغ  التابعة ةحماس عسبة مشاىدة قناة فضائية األقاى
عسبة االعتقاد بوجود حرية  %.79االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ عسبة  .%(6مث العربية )%(، 17مث اجلزيرة )

من كافة فلسطينيي فقط  % 29عسبة من  %.20% وعسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف قطاع غزه تبلغ 17صحافة يف الضفة تبلغ 
 الضفة والقطاع تعتقد أف الناس يف الضفة الغربية يستطيعوف اليـو اعتقاد السلطة يف الضفة الغربية بدوف خوؼ. 

 ومفاوضات ميناء غزة( ادلصاحلة وحكومة الوفاؽ 5
  8% والتشاـؤ ;6نسبة التفاؤؿ بنجاح ادلصاحلة تبلغ<.% 
 59راضني% غري 98% راضوف عن أداء حكومة الوفاؽ و.  
  ونسبة االعتقاد أف السلطة والرئيس عباس 53نسبة االعتقاد أبف محاس ىي ادلسؤولة عن سوء أداء حكومة ادلصاحلة تبلغ %

 %.84ورئيس حكومة الوفاؽ ىم ادلسؤولوف تبلغ 
  بقاً.% تقوؿ أف على حكومة الوفاؽ دفع رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يعملوف مع حكومة محاس سا5:نسبة من 
 98ينبغي على حكومة الوفاؽ أف تكوف مسؤولة عن قطاع األمن يف قطاع غزة. و% يعتقدوف أن 

تقوؿ %. 66% والتشاـؤ 30%. قبل ثالثة أشهر بلغت عسبة التفاؤؿ 59% وعسبة التشاـؤ تبلغ 38عسبة التفاؤؿ بنجاح املااةحة تبلغ 
% يف قطاع غزة 70% تقوؿ أهنا غري راضية عن أداء حكومة الوفاؽ. تبلغ عسبة عدـ الرضا 65هنا راضية وعسبة من أ% 26عسبة من 

% يف الضفة الغربية 12% )20عسبة االعتقاد أبف محاس ىي املسؤولة عن سوء أداء حكومة املااةحة ال تتجاوز % يف الضفة الغربية. 62و
% أف املسؤوؿ 17% أف املسؤوؿ عن ذلك ىو السلطة والرئيس عباس، وتقوؿ عسبة من 34من  % يف قطاع غزة(؛ وتقوؿ عسبة33مقابل 

 عن ذلك األداء ىو رئيس حكومة الوفاؽ. 

% تعتقد أعو جيب على حكومة الوفاؽ أف تدفع رواتب املوظفني املدعيني الذين كاعوا يعملوف سابقاً لدى حكومة محاس يف قطاع 72عسبة من 
% أعو جيب عليها أيضًا أف تدفع رواتب رجاؿ األمن والشرطة الذين كاعوا يعملوف سابقًا لدى حكومة محاس يف 70ن غزة وتقوؿ عسبة م

% أف 25% أعو ينبغي أف تشرؼ حكومة الوفاؽ على عمل رجاؿ األمن والشرطة فيما تقوؿ عسبة من 65القطاع. يف املقابل، تقوؿ عسبة من 
% أعو جيب وضع جهاز الشرطة يف قطاع غزة الذي كاف يتبع حكومة محاس 75ك، تقوؿ عسبة من محاس ينبغي أف تشرؼ على عملهم. كذل

 % أهنا تريد بقاء الوضع الراىن كما ىو. 21سابقاً حتت قيادة حكومة الوفاؽ فيما تقوؿ عسبة من 

قطاع غزة مقابل ىدعة طويلة األمد بني محاس سألنا اجلمهور عن رأيو يف فكرة قياـ اتفاؽ بني إسرائيل ومحاس برعاية تركية نإعشاء ميناء ل
 % أهنا ضد اتفاؽ كهذا. 27%  أهنا مع اتفاؽ كهذا وقالت عسبة من 70وإسرائيل. قالت عسبة من 

 ( إضراب ادلعلمني: 6
 :6يعتقدوف أف رواتب ادلعلمني غري منصفة %.  
 يف التسبب يف إغالؽ ادلدارس. ثالثة أرابع اجلمهور يلوموف سياسة احلكومة وليس إضراب ادلعلمني 

 
كذلك، فإف   % فقط تعتقد اهنا منافة.23% من اجلمهور الفلسطيين تعتقد أف رواتب املعلمني اليـو غري منافة وعسبة من 73عسبة من 

نإضراب فيما تقوؿ عسبة ثالثة أرابع اجلمهور الفلسطيين يعتقدوف أف سياسة اةحكومة كاعت املسؤولة عن إغالؽ املدارس وإيقاؼ التعليم أثناء ا
تزداد عسبة واضعي املسؤولية على سياسة اةحكومة وليس على املعلمني  % أف مواقف املعلمني املضربني كاعت ىي املسؤولة عن ذلك.22من 

%(، 75اص )%( مقارعة ابلعاملني يف القطاع اخل78%(، بني العاملني يف القطاع العاـ )73%( مقارعة بقطاع غزة )77يف الضفة الغربية )
%(، بني الذين ال 73%(  مقارعة بغري املتزوجني )77%(، بني املتزوجني )69%(  مقارعة ابألميني )77بني محلة شهادة البكالوريوس )

% 75% و82% و86يرغبوف يف املشاركة يف اعتخاابت جديدة ومؤيدي محاس ومؤيدي القوى الثالثة والذين مل يقرروا بعد ملن سياوتوف )
 %(.71%( مقارعة مبؤيدي عملية السالـ )84%(، وبني معارضي عملية السالـ )60التوايل(  مقارعة مبؤيدي فتح ) % على73و

%( يقولوف أف عمل أجهزة األمن الفلسطينية بوضع حاجز ملنع وصوؿ املعلمني إىل مقر اةحكومة يف راـ هللا 84العظمى من اجلمهور ) الغالبية
اآلف وبعد التوصل التفاؽ بني اةحكومة واملعلمني ووقف انإضراب فإف  % فقط أف ذلك العمل كاف مقبواًل.14غري مقبوؿ فيما تقوؿ عسبة من 

 % أهنم مل حيالوا على معظم مطالبهم. 63على معظم مطالبهم فيما تقوؿ عسبة من  افقط تعتقد أف املعلمني قد حالو % 32عسبة من 

 عملية السالـ:( 7
 84الدولتني% يعارضوف حل ;7% يؤيدوف و. 
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 7:يعارضوف ادلبادرة العربية للسالـ83% يؤيدوف و %.  
 94االستيطاف % يعتقدوف أف حل الدولتني مل يعد عملياً  بسبب. 
 ;5.يشعروف ابلقلق أف يتعرضوا لألذى على أيدي إسرائيليني % 
 الغالبية العظمى تعتقد أف نوااي إسرائيل بعيدة ادلدى ىي ضم كافة األراضي الفلسطينية. 
 .الغالبية العظمى تعتقد أف إسرائيل تريد تغيري الوضع الراىن يف احلـر  الشريف 

تزداد عسبة أتييد   %.54% واملعارضة 45% تعارضو. قبل ثالثة أشهر بلغت عسبة التأييد 48% تؤيد حل الدولتني وعسبة من 51 من عسبة
%( 60%(، يف القرى )50%( مقارعة ابلنساء )53%(، بني الرجاؿ )49%( مقارعة بقطاع غزة )53حل الدولتني يف الضفة الغربية )

 22-18%( مقارعة جبيل أوسلو بني 61عامًا ) 50على التوايل(، بني الذين تزيد أعمارىم عن  %47% و50مقارعة ابملدف واملخيمات )
%( مقارعة ابلعاملني يف القطاع 56%(، بني العاملني يف القطاع اخلاص )48%( مقارعة ابلالجئني )54%(، بني غري الالجئني )42عامًا )
% على 56% و73%(، بني غري املتدينني ومتوسطي التدين )50البكالوريوس )%( مقارعة حبملة شهادة 60%(، بني األميني )53العاـ )

% على التوايل( 53% و64% و71%(، بني مؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين مل يقرروا بعد ملن سياوتوف )44التوايل( مقارعة ابملتدينني )
%( مقارعة 65لى التوايل(، بني مؤيدي عملية السالـ )% ع30% و49مقارعة ابلذين لن يشاركوا يف اعتخاابت جديدة ومؤيدي محاس )

%( مقارعة ابلذين يستخدموهنا بشكل يومي 56%(، وبني الذين ال يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي )28مبعارضي عملية السالـ )
(51.)% 

اعًتافًا متباداًل ابهلوية الوطنية  % يعارضوف60% يؤيدوف و39% يعارضوهنا، و50% يؤيدوف املبادرة العربية للسالـ و47كذلك فإف 
سألنا اجلمهور عن رأيو يف اقًتاح رئيس حزب العمل املعارض يتسحاؽ نإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين. 

لسيطرة السلطة الفلسطينية ويتم وقف  الشرقية من القدسبلدة وقرية  28م فيو عقل يتىريتزوغ الداعي ةحل مؤقت لالعفااؿ عن الفلسطينيني 
االستيطاف يف الضفة ابستثناء املستوطنات الكبرية ويكوف للسلطة  الفلسطينية صالحيات مدعية يف معظم الضفة ويبقى اجليش انإسرائيلي 

 .ا ال توافق عليو% أهن66% أهنا توافق على ىذا االقًتاح وقالت عسبة من 30قالت عسبة من . متواجداً يف مناطق الضفة الغربية

% أف 29% تعتقد أف العمل املسلح ىو الطريق األكثر ذماعة لقياـ دولة فلسطينية إىل جاعب دولة إسرائيل، فيما تقوؿ عسبة من 42عسبة من 
% أف 46ثالثة أشهر قالت عسبة من % أف املقاومة الشعبية السلمية ىي األذمع.  قبل 24املفاوضات ىي الطريق األذمع وتقوؿ عسبة من 

% يقولوف أف حل الدولتني مل يعد حالً 61كذلك، فإف   % أف املفاوضات ىي األذمع.26العمل املسلح ىو الطريق األذمع وقالت عسبة من 
% أف فرص قياـ دولة فلسطينية يف الضفة 74عسبة من تقوؿ  % أعو ال يزاؿ عملي.37عملياً بسبب التوسع االستيطاين فيما تقوؿ عسبة من 

% أف الفرص عالية أو 24إىل جاعب دولة إسرائيل خالؿ السنوات اخلمسة املقبلة ضئيلة أو غري موجودة فيما تقوؿ عسبة من  والقطاع
  %. 70% فقط تؤيد حل الدولة الواحدة اليت يتمتع فيها العرب واليهود ابملساواة فيما تعارضو عسبة من 29عسبة من  فإف ،مع ذلك متوسطة.

  % ال يشعروف ابلقلق.18للهدـ.  بيوهتمتتعرض أرضهم للماادرة أو  أف ابلقلق أف يتعرضوا لألذى على أيدي إسرائيليني أو % يشعروف82
% يعتقدوف أف ىدؼ إسرائيل بعيد املدى ىو توسيع حدودىا لتشمل كافة املناطق من هنر األردف للبحر املتوسط وطرد 82 فإف كذلك،

% أف ىدؼ إسرائيل ىو ضماف أمنها واالعسحاب من كامل 17وقهم السياسية فيما تقوؿ عسبة من أو حرماهنم من حق سكاهنا العرب
% أف ىدؼ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيد املدى 61يف املقابل، تقوؿ عسبة من  .1967األراضي أو معظم األراضي احملتلة عاـ 

% أف اهلدؼ الفلسطيين ىو ىزمية إسرائيل واستعادة 25وتقوؿ عسبة من  1967عاـ  ىو استعادة كافة أو بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل
 أو ىزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود. 1948أراضي عاـ 

% أف إسرائيل ختطط 52الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين تعتقد أف اةحـر الشريف يف خطر من عوااي إسرائيل حيث تقوؿ عسبة من 
% أهنا ختطط القتساـ اةحـر مع املسلمني حبيث 20ري املسجدين األقاى وقبة الاخرة وبناء كنيس يهودي مكاهنما فيما تقوؿ عسبة من لتدم

% أف إسرائيل تريد تغيري الوضع الراىن ابلسماح لليهود ابلاالة يف 9يكوف لليهود كنيس للاالة إىل جاعب املسجد األقاى، وتقوؿ عسبة من 
. عسبة  . يل تريد اةحفاظ على الوضع الراىن% فقط تعتقد أف إسرائ9من  اةحـر

 : داعشحزب هللا والعامل العريب  و ( 8
 66يعارضوف قرار اجلامعة العربية ابعتبار حزب هللا منظمة إرىابية.93% يوافقوف و % 
 :9ريب مل يعد مهتماً بفلسطني ومل تعد فلسطني قضيتو األوىلع% يعتقدوف أف العامل ال. 
 ;;% .يروف الدولة اإلسالمية )داعش( كمجموعة متطرفة ال دتثل اإلسالـ الصحيح 

% أهنا توافق على 33% أهنا ال توافق على قرار جملس اجلامعة العربية ابعتبار حزب هللا منظمة إرىابية فيما قالت عسبة من 60تقوؿ عسبة من 
%(، 46%( مقارعة بقطاع غزة )68تزداد عسبة معارضة قرار جملس اجلامعة العربية ابعتبار حزب هللا منظمة إرىابيو يف الضفة الغربية ) ذلك.
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%( مقارعة جبيل 63عامًا ) 50% على التوايل(، بني الذين يزيد عمرىم عن 53% و57%( مقارعة ابملدف واملخيمات )75يف القرى )
%( 62%(، بني العاملني يف القطاع اخلاص )54%(  مقارعة ابلالجئني )64%(، بني غري الالجئني )54مًا )عا 22 -18أوسلو بني 

%( مقارعة 62%(، بني املتزوجني )57%( مقارعة حبملة شهادة البكالوريوس )62%(، بني األميني )57مقارعة ابلعاملني يف القطاع العاـ )
% على 61% و62% و77لثالثة والذين لن يشاركوا يف اعتخاابت جديدة ومؤيدي محاس )%(، بني مؤيدي القوى ا56بغري املتزوجني )

مقارعة مبؤيدي  (%62% على التوايل(، بني معارضي عملية السالـ )54% و56التوايل( مقارعة ابلذين مل يقرروا ملن سياوتوف ومؤيدي فتح )
 %(.54%( مقارعة ابلذين يستخدموهنا بشكل يومي )72الجتماعي )%(، وبني الذين ال يستخدموف وسائل التواصل ا59عملية السالـ )

% تقوؿ أبف 23وفلسطني ليست قضيتو األوىل، لكن عسبة من  ،% أبف العامل العريب اليـو مشغوؿ هبمومو وصراعاتو76عسبة من وتقوؿ  
سين مع إسرائيل ضد إيراف رغم استمرار  أف ىناؾ اليـو حتالف عريبتقوؿ % 64عسبة من بل إف  فلسطني ال تزاؿ قضية العرب األوىل.

 % أف العامل العريب لن يتحالف مع إسرائيل حىت تنهي احتالهلا وتسمح بقياـ دولة فلسطينية. 28االحتالؿ فيما تقوؿ عسبة من 

% 7ما تعتقد عسبة من % تعتقد أف الدولة انإسالمية يف العراؽ والشاـ )داعش( ىي جمموعة متطرفة ال دتثل انإسالـ الاحيح في88عسبة من 
% يف الضفة( أف داعش دتثل 4% )مقابل 13% أهنا ال تعرؼ. يف قطاع غزة تقوؿ عسبة من 5أهنا دتثل انإسالـ الاحيح، وتقوؿ عسبة من 

 % يعارضوف اةحرب اليت ختوضها دوؿ عربية وغربية ضد داعش.17% يؤيدوف و80انإسالـ الاحيح. 

 ( الغاايت العليا للشعب الفلسطيين وادلشاكل األساسية اليت تواجهو: 9
 7;.يقولوف أف الغاية األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أف تكوف إهناء االحتالؿ وإقامة الدولة % 
 .االستيطاف واالحتالؿ ىو ادلشكلة األساسية األوىل اليت تواجو اجملتمع الفلسطيين يليو البطالة والفقر 

وإقامة دولة  1967% تعتقد أف الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أف تكوف حتقيق اعسحاب إسرائيلي ةحدود عاـ 48من عسبة 
% يقولوف أف الغاية األوىل جيب أف تكوف اةحاوؿ على حق العودة 30فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. يف املقابل فإف 

أف الغاية األوىل ينبغي أف تكوف بناء فرد  12.كذلك تقوؿ عسبة من %1948م لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عاـ لالجئني وعودهت
% أف اهلدؼ األوؿ جيب أف يكوف بناء عظاـ حكم دميقراطي حيًـت 11صاحل وجمتمع متدين يلتـز بتعاليم انإسالـ كاملة، وتقوؿ عسبة من 

% 30املشكلة األساسية اليت تواجو اجملتمع الفلسطيين اليـو ىي استمرار االحتالؿ واالستيطاف يف عظر  ين.حرايت وحقوؽ انإعساف الفلسطي
أف املشكلة األوىل ىي تفشي  23% أف املشكلة األوىل ىي تفشي البطالة والفقر، وتقوؿ عسبة من %25من اجلمهور وتقوؿ عسبة من 

 أهنا استمرار حاار قطاع غزة وإغالؽ معابره. %17 وتقوؿ عسبة منالفساد، 
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   (59) نتائج استطالع الرأي العاـ رقم
 2016( مارس) آذار 17-19 

 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
Q00  من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر من احملطات األخرى خالؿ

 ادلاضيني؟الشهرين 

 %10.4 %2.5 %5.5 العربية (1

 %25.0 %11.8 %16.8 اجلزيرة  (2

 %2.0 %0.6 %1.1 اةحرة (3

 %1.8 %1.7 %1.8 املنار (4

 %17.9 %20.9 %19.8 فضائية فلسطني( 5

 %23.5 %19.0 %20.7 فضائية االقاى (6

 %9.2 %25.6 %19.4 معا مكس (7

 %5.5 %6.4 %6.1 ال اشاىد التلفاز (8

 %4.6 %11.1 %8.6 اخرى( 9

 %0.0 %0.1 %0.1 ال يوجد صحن القط (10

 %0.0 %0.4 %0.2 ال راي /ال اعرؼ (11

Q01 ؟  بشكل عاـ، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليـو
 %1.6 %1.7 %1.7 جيد جدا (1

 %10.1 %14.1 %12.6 جيد (2

 %16.9 %12.8 %14.3 وسط (3

 %27.5 %43.9 %37.7 سيء (4

 %43.6 %25.5 %32.3 سيء جدا (5

 %0.3 %2.1 %1.4 ال راي (6

Q02 ؟  بشكل عاـ، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليـو
 %6.1 %3.9 %4.7 جيد جدا (1

 %19.1 %15.8 %17.0 جيد (2

 %26.6 %25.5 %25.9 وسط (3

 %26.7 %35.9 %32.4 سيء (4

 %19.8 %19.0 %19.3 سيء جدا (5

 %1.8 %0.0 %0.7 ال راي (6

Q03  ............بشكل عاـ، ىل تصف نفسك على أنك 
 %52.9 %39.5 %44.5 متدين (1

 %38.9 %55.6 %49.3 متوسط التدين (2

 %8.3 %4.6 %6.0 غري متدين (3

 %0.0 %0.3 %0.2 ال راي (4

Q04 ...........بشكل عاـ، ىل تصف نفسك على أنك 
 %40.0 %49.1 %45.7 لعملية السالـ مؤيد (1

 %35.0 %28.1 %30.7 معارض لعملية السالـ (2

 %23.7 %21.5 %22.4 بني التأييد واملعارضة (3

 %1.2 %1.3 %1.3 ال راي (4
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
 Q05 ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 

 %73.0 %83.2 %79.4 ععم (1

 %22.4 %8.5 %13.7 ال (2

 %4.6 %8.3 %6.9 ال راي (3

 Q06 برأيك ىل توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية؟ 
 %19.9 %14.6 %16.6 ععم (1

 %42.1 %36.6 %38.7 اىل حد ما (2

 %35.5 %47.3 %42.8 ال (3

 %2.5 %1.5 %1.9 ال راي (4

Q07برأيك ىل توجد حرية صحافة يف قطاع غزة؟ 
 %25.8 %16.2 %19.8 ععم (1

 %41.6 %28.1 %33.2 اىل حد ما (2

 %31.4 %45.4 %40.1 ال (3

 %1.2 %10.3 %6.8 ال راي (4

Q08 برأيك، ىل يستطيع الناس اليـو يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدوف خوؼ؟ 
 %25.1 %31.4 %29.0 ععم (1

 %70.5 %63.8 %66.3 ال (2

 %4.4 %4.8 %4.6 ال راي (3

Q09 ىل تشعر ىذه األايـ أبف األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أـ غري متوفرين؟ 
 %9.4 %1.8 %4.6 متوفراف بشكل كامل( 1

 %37.7 %36.9 %37.2 متوفراف (2

 %38.1 %47.1 %43.7 غري متوفراف (3

 %14.9 %14.0 %14.4 غري متوفراف ابملرة (4

 %0.0 %0.2 %0.1 ال راي (5

Q10 ىل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراىنة للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوطن؟ 
 %22.6 %8.5 %13.8 ابلتأكيد ارغب ابهلجرة( 1

 %25.7 %12.2 %17.3 ارغب ابهلجرة (2

 38.1% 43.1% 29.8% (Q12)اعتقل إىل  ال ارغب ابهلجرة (3

 30.8% 36.1% 21.9% (Q12)اعتقل إىل   ابلتأكيد ال ارغب ابهلجرة ( 4

 %0.0 %0.0 %0.0 ال راي (5

Q11 :)ما ىي األسباب اليت تدفعك للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوطن؟ )سؤاؿ مفتوح 
 %7.7 %4.9 %6.5 ( البحث عن تعليم أفضل1

 %38.2 %35.9 %37.3 ( قلة فرص العمل2

 %3.2 %0.7 %2.2 ( اهلروب من التطرؼ الديين3

 %18.1 %26.9 %21.7 ( قسوة اةحياة حتت االحتالؿ4

 %13.4 %4.9 %9.9 ( غياب اةحرايت واةحياة الدميقراطية5

 %12.3 %17.7 %14.5 ( قلة األمن6

 %5.2 %2.3 %4.0 (وجود الكثري من األقارب يف اخلارج7

 %2.0 %6.7 %3.9 ( أخرى: حدد ______8

 Q12 أبو مازف منذ انتخابو رئيسا؟ىل أنت راض أـ غري راض عن أداء 
 %7.6 %3.5 %5.0 راض جدا( 1

 %24.4 %34.6 %30.8 راض ( 2
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
 %35.6 %37.9 %37.0 غري راض ( 3

 %30.8 %20.5 %24.4 غري راض ابملرة ( 4

 %1.5 %3.5 %2.7 ال راي ( 5

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

 %41.4 %41.2 %41.3 حممود عباس ( 1

 %54.3 %49.9 %51.8 امساعيل ىنية ( 2

 %4.3 %8.9 %6.9 ال رأي/ ال أعرؼ ) 4

Q14 دلن  ؟ومرواف الربغوثي عن حركة فتحاثنني فقط مها امساعيل ىنية عن حركة محاس  بنيت ادلنافسة ولو كان
 ستصوت؟

 %44.7 %34.2 %38.5 امساعيل ىنية  1

 %54.0 %59.7 %57.4 مرواف الربغوثي 2

 %1.2 %6.1 %4.1 ال راي  4

Q15 وماذا لو كاف التنافس بني مرواف الربغوثي وامساعيل ىنية وزلمود عباس دلن ستصوت؟ 
 %31.0 %40.3 %36.5 مرواف الربغوثي  )1

 %43.3 %36.2 %39.2 امساعيل ىنية ) 2

 %23.8 %20.9 %22.1 حممود عباس ) 3

 %1.9 %2.5 %2.3 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q17  لو جرت انتخاابت جديدة اليـو مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف
 ، دلن ستصوت؟2006كانوف اثين )يناير(   25االنتخاابت التشريعية اليت جرت يف 

( قائمة البديل )ائتالؼ اجلبهة الدميقراطية وحزب 1
 الشعب وفدا  ومستقلني(

2.0% 2.3% 1.7% 

( قائمة فلسطني املستقلة " ماطفى الربغوثي 2
 واملستقلوف

4.9% 4.9% 4.9% 

 %1.9 %0.8 %1.3 ( قائمة الشهيد أبو علي ماطفى3

 %0.0 %0.1 %0.1 ( قائمة الشهيد أبو العباس4

 %0.3 %0.6 %0.5 اةحرية والعدالة االجتماعية ( قائمة5

 %38.3 %29.1 %33.2 ( قائمة التغيري واالصالح6

 %0.0 %0.7 %0.4 ( االئتالؼ الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد(7

 %6. %0.7 %0.7 ( قائمة الطريق الثالث برائسة سالـ فياض8

 %0.4 %0.2 %0.3 ( قائمة اةحرية واالستقالؿ9

 %0.1 %0.3 %0.2 قائمة العدالة الفلسطينية( 10

 %33.7 %34.4 %34.1 ( حركة فتح11

 %18.1 %26.0 %22.5 ( ال أحد دما سبق )مل أقرر بعد(12

Q18-1_________)الغاية األوىل)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة 
وإقامة دولة  67إسرائيلي ةحدود عاـ  (اعسحاب1

فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس 
 الشرقية

47.8% 45.8% 51.1% 

( اةحاوؿ على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراىم 2
 1948وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عاـ 

29.9% 31.4% 27.6% 

وحقوؽ ( إقامة عظاـ حكم دميقراطي حيًـت حرايت 3
 انإعساف الفلسطيين

10.6% 11.1% 9.6% 

( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتـز بتعاليم انإسالـ  4
 كاملة

11.7% 11.7% 11.7% 

 Q18-2__________ )الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة 
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وإقامة دولة  67إسرائيلي ةحدود عاـ  (اعسحاب1

فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس 
 الشرقية

17.4% 18.7% 15.2% 

( اةحاوؿ على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراىم 2
 1948وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عاـ 

40.1% 42.0% 37.0% 

وحقوؽ ( إقامة عظاـ حكم دميقراطي حيًـت حرايت 3
 انإعساف الفلسطيين

20.8% 16.9% 27.1% 

( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتـز بتعاليم انإسالـ  4
 كاملة

21.8% 22.4% 20.6% 

Q19 ، يواجو اجملتمع الفلسطيين اليـو العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالؿ واالستيطاف، وتفشي البطالة والفقر
غزة وإغالؽ معابره، وتفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات العامة، وغريىا. قل لنا برأيك  واستمرار حصار  قطاع

 ما ىي ادلشكلة االساسية اليت جيب اف حتظى ابالولوية ؿ
 %24.8 %32.7 %29.7 استمرار االحتالؿ واالستيطاف )1

 %27.1 %24.4 %25.4 تفشي البطالة والفقر ) 2

 %8.2 %6. %3.5 غياب الوحدة الوطنية  )3

 %29.1 %9.6 %17.0 استمرار حاار قطاع غزة واغالؽ معابره ) 4

 %10.0 %30.5 %22.7 تفشي الفساد يف بعض املؤسسااتلعامة ) 5

 %0.6 %1.7 %1.3 اخرى ) 6

 %0.2 %0.5 %0.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ7

Q20  يوماً احتجاجاً على االعتقاؿ بدوف  94قاـ األسري زلػمد القيق ادلعتقل إدارايً ابإلضراب عن الطعاـ دلدة
زلاكمة. ىل ترى يف إضراب األسرى اإلداريني عن الطعاـ طريقة فعالة إلرغاـ إسرائيل على إيقاؼ ىذا النوع 

 من االعتقاالت بدوف زلاكمة؟
 %45.4 %21.1 %30.3 (ابلتأكيد ععم1

 %36.2 %42.6 %40.2 ( ععم2

 %12.8 %26.0 %21.0 (ال3

 %4.6 %8.6 %7.1 ( ابلتأكيد ال4

 %1.0 %1.6 %1.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q21 اآلف وبعد مرور حوايل سنة ونصف على تشكيل حكومة الوفاؽ، ىل أنت راض أـ غري راض عن أدائها؟ 
 %3.5 %1.8 %2.5 راض جدا )1

 %23.8 %22.9 %23.2 راض ) 2

 %38.1 %48.5 %44.6 غري راض  )3

 %32.0 %13.7 %20.6 غري راض ابملرة  )4

 %2.6 %13.2 %9.2 ال راي  )5

Q22  يقوؿ البعض اف حكومة الوفاؽ ال تقـو بعملها كما جيب فيما يقوؿ البعض اآلخر اهنا تقـو بعملها كما
 بعملهاكماجيب، من بنظرؾ ادلسؤوؿ عن تعطيل عملها؟جيب.إذا كنت تعتقد أف حكومو الوفاؽ ال تقـو 

 %38.4 %31.5 %34.1 (السلطو والرئيس عباس1

 %33.2 %11.6 %19.7 ( حركو محاس2

 %17.4 %16.9 %17.1 (رئيس حكومو الوفاؽ3

 %6.2 %14.2 %11.2 (حكومة الوفاؽ تقـو بعملها 4

 %4.8 %25.8 %17.9 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q23  ىل تعتقد أف حكومة الوفاؽ جيب أف تكوف مسؤولة عن دفع رواتب ادلوظفني ادلدنيني الذين كانوا يعملوف لدى
 حكومة محاس سابقًا؟

 %27.1 %19.4 %22.3 (ابلتأكيد ععم1

 %48.3 %51.3 %50.1 ( ععم2

 %14.3 %14.4 %14.4 (ال3

 %6.8 %2.4 %4.0 ( ابلتأكيد ال4

 %3.4 %12.6 %9.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q24   وماذا عن دفع رواتب رجاؿ األمن والشرطة الذين كانوا اتبعني حلكومة محاس السابقة؟ ىل جيب على حكومة
 الوفاؽ دفع رواتبهم أيضًا؟

 %26.8 %17.8 %21.2 (ابلتأكيد ععم1
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 %41.6 %52.9 %48.6 ( ععم2

 %19.7 %15.0 %16.8 (ال3

 %7.1 %2.0 %4.0 ( ابلتأكيد ال4

 %4.8 %12.3 %9.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q25 ومن بنظرؾ ينبغي أف يشرؼ على رجاؿ األمن والشرطو ىؤالء الذين كانوا يتبعوف حكومة محاس سابقاً، حكومة
 الوفاؽ  أـ حركة محاس؟

 %23.2 %16.3 %18.9 ( ابلتأكيد حكومة الوفاؽ1

 %43.4 %48.3 %46.4 (حكومة الوفاؽ2

 %24.1 %21.6 %22.6 ( حركة محاس3

 %4.9 %9. %2.4 ( ابلتأكيد حركة محاس4

 %4.3 %12.9 %9.7 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q26  لكي تتمكن حكومة الوفاؽ من توحيد مؤسسات السلطة يف الضفة والقطاع والقياـ بعملها يف قطاع غزه فإف
يف القطاع الذي كاف يتبع حكومة محاس سابقاً حتت السلطة الكاملة حلكومة  ىناؾ اقرتاح بوضع جهاز الشرطو

الوفاؽ حبيث تكوف الشرطة يف القطاع والضفة تتبع قيادة واحدة. ىل تؤيد ىذا االقرتاح أـ تريد بقاء ادلسئولية 
 عن الشرطة يف القطاع كما ىي اآلف؟

يف القطاع والضفة حتت  ( ابلتأكيد أؤيد توحيد الشرطو1
 سيطرة حكومة الوفاؽ

46.7% 49.4% 42.2% 

( أؤيد توحيد الشرطو يف القطاع والضفة حتت سيطرة 2
 حكومة الوفاؽ

28.1% 26.7% 30.3% 

 %18.4 %14.3 %15.8 ( أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلف3

 %6.7 %3.5 %4.7 ( ابلتأكيد أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلف4

 %2.4 %6.0 %4.7 ( ال رأي / ال أعرؼ5

 Q27 ما ىي توقعاتك ابلنسبة دلستقبل ادلصاحلة، ىل ستستمر وتنجح بدوف رجعة لالنقساـ أـ أف ادلصاحلة ستفشل
 وسيعود االنقساـ؟

 %4.3 %1.1 %2.3 (ابلتأكيد ستنجح املااةحة1

 %31.4 %37.8 %35.4 ( ستنجح املااةحة2

 %44.2 %42.6 %43.2 املااةحة( لن تنجح 3

 %18.2 %14.1 %15.6 (ابلتأكيد  لن تنجح املااةحة4

 %1.8 %4.5 %3.5 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q28 يقوؿ بعض الناس اف السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقوؿ اخروف اهنا
 اصلاز للشعب الفلسطيين. ما رأيك انت ؟

 %44.6 %45.2 %45.0 اذماز للشعب الفلسطيين( السلطة  1

 %48.4 %48.3 %48.3 ( السلطة  عبء على الشعب الفلسطيين2

 %7.0 %6.5 %6.7 ( ال رأي/ ال أعرؼ3

Q29 لو عاد األمر لك، ىل تريد من الرئيس عباس االستقالة أـ البقاء يف منصبو؟ 
 %37.5 %25.3 %29.9 ( ابلػتأكيد االستقالة1

 %28.9 %38.0 %34.5 االستقالة( 2

 %23.5 %26.4 %25.3 ( البقاء يف منابو3

 %8.6 %4.2 %5.9 ( ابلتأكيد البقاء يف منابو4

 %1.5 %6.1 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q30  يقوؿ الرئيس عباس انو ال ينوي الرتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية
 امساؤىم أف يكوف الرئيس بعده؟

 %22.8 %39.3 %33.0 (مرواف الربغوثي1

 %27.3 %21.9 %23.9 ( امساعيل ىنية2

 %1.7 %1.1 %1.3 ( صائب عريقات3

 %5.9 %4.2 %4.8 ( رامي اةحمد هللا4

 %7.5 %4.0 %5.3 ( ماطفى الربغوثي5

 %9.2 %2.1 %4.8 ( خالد مشعل6

 %4.0 %1.8 %2.6 ( سالـ فياض7

 %10.3 %0.7 %4.3 دحالف مػحمػد( 8
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 %0.7 %2.0 %1.5 (  اخرى حدد ______ 9

 %10.7 %22.9 %18.3 ( ال راي/ ال اعرؼ88

Q31  أعلن الرئيس عباس أف السلطة لن تستمر يف االلتزاـ أبوسلو طادلا أف إسرائيل ال تلتـز هبا؟ ىل تعتقد أف
 إسرائيل ملتزمة االف أبوسلو؟

 %1.6 %0.1 %0.7 ( ابلتأكيد ملتزمة1

 %6.3 %3.4 %4.5 ( ملتزمة2

 %42.2 %57.5 %51.7 ( غري ملتزمة3

 %47.0 %34.3 %39.1 ( ابلتأكيد غري ملتزمة4

 %2.9 %4.7 %4.0 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q32  إذا كنت تعتقد أف إسرائيل غري ملتزمة أبوسلو، ىل تعتقد أف الرئيس عباس جاد يف التخلي عن أوسلو أـ أنو
 غري جاد؟

 %8.1 %1.8 %4.2 ابلتأكيد جاد1) 

 %26.8 %19.4 %22.2 جاد2) 

 %38.5 %53.2 %47.7 غري جاد 3)

 %22.8 %13.8 %17.2 غري جادابلتأكيد  4)

 %3.8 %11.8 %8.8 ال رأي/ ال أعرؼ5) 

  Q33 ىل تؤيد أـ تعارض التخلي عن اتفاؽ أوسلو؟ 
 %23.6 %12.4 %16.6 (ابلتأكيد اؤيد1

 %37.9 %51.5 %46.4 (اؤيد2

 %27.0 %26.5 %26.7 (اعارض3

 %5.9 %1.7 %3.3 ( ابلتأكيد اعارض4

 %5.6 %8.0 %7.1 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q34 ىل تؤيد اـ تعارض استخداـ السكني يف ادلواجهات الراىنة مع إسرائيل؟ 
 %40.1 %11.6 %22.4 (ابلتأكيد اؤيد1

 %41.7 %32.2 %35.8 (اؤيد2

 %15.8 %45.1 %34.0 (اعارض3

 %1.2 %9.3 %6.3 ( ابلتأكيد اعارض4

 %1.2 %1.8 %1.5 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q35 تتطور ىذه ادلواجهات النتفاضة مسلحة جديدة أـ إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاؽ؟ىل تتوقع أف 
 %31.0 %27.8 %29.0 ( ستتطور اكثر ابجتاه اعتفاضة مسلحة جديدة1

( ستتطور اكثر ابجتاه مواجهات شعبية سلمية واسعة 2
 النطاؽ

14.7% 13.8% 16.1% 

 %17.6 %16.0 %16.6 (ستتطور بكال االجتاىني3

 %21.6 %21.4 %21.5 (لن تتطور اكثر دما ىي عليو االف4

 %11.5 %15.1 %13.7 ( لن تتطور بل ستخف حدهتا تدرجييا5

 %2.3 %5.9 %4.5 ( ال رأي/ ال أعرؼ6

 Q36 لو تطورت ادلواجهات الراىنة اىل انتفاضة مسلحة ، ىل تعتقد أف ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوؽ الفلسطينية
 فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟اليت 

 %26.9 %11.5 %17.3 (ابلتأكيد ععم1

 %48.3 %47.6 %47.9 ( ععم2

 %19.0 %31.5 %26.7 (ال3

 %3.3 %5.7 %4.8 ( ابلتأكيد ال4

 %2.5 %3.7 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q37 تعتقد أف ذلك سيساىم يف وماذا لو تطورت ادلواجهات الراىنة اىل مواجهات سلمية شعبية واسعة النطاؽ، ىل
 حتقيق احلقوؽ الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟

 %17.1 %3.6 %8.7 (ابلتأكيد ععم1

 %50.4 %42.5 %45.5 ( ععم2

 %25.7 %41.5 %35.6 (ال3

 %3.3 %8.2 %6.3 ( ابلتأكيد ال4
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 %3.6 %4.2 %4.0 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q38 الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلف ىل تعتقد أهنا ستكوف قادرة على حتقيق احلقوؽ لو بقيت ادلواجهات
 الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟

 %10.5 %3.1 %5.9 (ابلتأكيد ععم1

 %43.3 %33.2 %37.0 ( ععم2

 %34.8 %45.8 %41.6 (ال3

 %7.2 %12.9 %10.8 ( ابلتأكيد ال4

 %4.2 %5.0 %4.7 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 الرئيس عباس( 1_39 
 %13.2 %1.4 %5.9 (تساعدىا بشكل كبري1

 %23.5 %22.7 %23.0 (تساعدىا2

 %35.8 %47.7 %43.2 (ال تساعدىا3

 %27.0 %24.2 %25.3 (ال تساعدىا ابملرة4

 %0.5 %4.0 %2.7 (ال راي / ال اعرؼ5

 حركة محاس(  2_39 
 %35.2 %17.4 %24.1 (تساعدىا بشكل كبري1

 %43.4 %47.6 %46.1 (تساعدىا2

 %15.3 %21.2 %19.0 (ال تساعدىا3

 %5.4 %8.0 %7.1 (ال تساعدىا ابملرة4

 %0.6 %5.8 %3.8 (ال راي / ال اعرؼ5

 حركة فتح( 3_39 
 %17.4 %4.8 %9.5 (تساعدىا بشكل كبري1

 %46.3 %45.0 %45.5 (تساعدىا2

 %25.6 %36.5 %32.4 (ال تساعدىا3

 %9.9 %9.3 %9.6 (ال تساعدىا ابملرة4

 %/.0.8 %4.4 %3.0 (ال راي / ال اعرؼ5

 اجلبهة الشعبية(  4_39 
 %19.0 %5.6 %10.6 (تساعدىا بشكل كبري1

 %54.4 %49.8 %51.6 (تساعدىا2

 %20.2 %26.5 %24.1 (ال تساعدىا3

 %5.5 %8.6 %7.5 (ال تساعدىا ابملرة4

 %0.8 %9.5 %6.2 (ال راي / ال اعرؼ5

 ادلبادرة(  5_39 
 %15.8 %5.4 %9.3 (تساعدىا بشكل كبري1

 %43.1 %41.6 %42.2 تساعدىا(2

 %33.0 %30.2 %31.2 (ال تساعدىا3

 %6.1 %10.1 %8.6 (ال تساعدىا ابملرة4

 %2.0 %12.7 %8.7 (ال راي / ال اعرؼ5

 مصر( 6_39 
 %5.3 %0.3 %2.2 (تساعدىا بشكل كبري1

 %11.9 %10.3 %10.9 (تساعدىا2

 %46.1 %47.1 %46.8 (ال تساعدىا3

 %33.4 %35.4 %34.7 (ال تساعدىا ابملرة4

 %3.2 %6.9 %5.5 (ال راي / ال اعرؼ5

 االردف) 7_39 
 %4.9 %0.5 %2.1 (تساعدىا بشكل كبري1

 %22.4 %19.1 %20.4 (تساعدىا2

 %40.9 %41.7 %41.4 (ال تساعدىا3

 %27.9 %32.0 %30.4 تساعدىا ابملرة(ال 4

 %4.0 %6.8 %5.7 (ال راي / ال اعرؼ5
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Q40  صرح  رئيس جهاز ادلخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج أف أجهزة األمن الفلسطينية قد صلحت يف منع

 عملية خالؿ ادلواجهات الراىنة. ىل تؤيد أـ تعارض ىذا العمل الذي قاـ بو جهاز األمن؟ 200
 %4.0 %6.8 %5.8 (ابلتأكيد اؤيد1

 %18.1 %27.4 %23.9 (اؤيد2

 %35.3 %41.2 %39.0 (اعارض3

 %38.8 %18.0 %25.9 ( ابلتأكيد اعارض4

 %3.8 %6.6 %5.6 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q41 قاـ ادلعلموف ابإلضراب للمطالبة برفع رواتبهم. بنظرؾ، ىل رواتب ادلعلمني اليـو منصفة أـ غري منصفة؟ 
 %4.1 %3.1 %3.5 ( ابلتأكيد منافة1

 %20.8 %19.1 %19.7 ( منافة2

 %51.1 %53.6 %52.7 ( غري منافة3

 %20.1 %20.9 %20.6 ( ابلتأكيد غري منافة4

 %3.9 %3.3 %3.5 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q42 أسابيع. من بنظرؾ كاف ادلسؤوؿ االوؿ عن  أدى إضراب ادلعلمني إىل إغالؽ ادلدارس وإيقاؼ التعليم  لعدة
 ىذا الوضع؟ ىل ىو سياسة احلكومة أـ مواقف ادلعلمني وإضراابهتم؟

 %29.8 %35.8 %33.5 ( ابلتأكيد سياسة اةحكومة1

 %43.2 %41.1 %41.9 ( سياسة اةحكومة2

 %19.9 %17.6 %18.5 ( مواقف املعلمني3

 %4.1 %3.3 %3.6 ( ابلتأكيد مواقف املعلمني4

 %3.0 %2.1 %2.5 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q43  قامت الشهر ادلاضي أجهزة األمن الفلسطينية بوضع حواجز دلنع ادلعلمني من الوصوؿ إىل مقر احلكومة يف راـ
 هللا للتظاىر. ىل تعتقد أف عمل األجهزة األمنية ىذا مقبواًل أو غري مقبوؿ؟

 %3.9 %2.6 %3.1 ( ابلتأكيد مقبوؿ1

 %18.1 %6.4 %10.8 مقبوؿ( 2

 %50.1 %55.5 %53.5 ( غري مقبوؿ3

 %25.1 %33.9 %30.6 ( ابلتأكيد غري مقبوؿ4

 %2.7 %1.7 %2.1 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q44  اآلف وبعد توصل احلكومة وادلعلمني التفاؽ وعودة الطالب إىل مدارسهم، برأيك ىل حصل ادلعلموف على
 معظم مطالبهم؟

 %7.8 %3.0 %4.8 ععم (ابلتأكيد1

 %34.9 %22.1 %27.0 ( ععم2

 %36.2 %48.8 %44.0 (ال3

 %14.0 %21.6 %18.7 ( ابلتأكيد ال4

 %7.1 %4.5 %5.5 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q45  االف وبعد انطالؽ ادلواجهات يف القدس والضفة الغربية ،ماذا تتوقع أف حيدث بني الطرفني اإلسرائيلي
 والفلسطيين االف؟

( سيعود الطرفاف إىل املفاوضات قريبا ولن تقع 1
 مواجهات مسلحة

20.5% 19.2% 22.8% 

( سيعود الطرفاف إىل  املفاوضات لكن ستقع بعض 2
 املواجهات املسلحة

33.1% 35.9% 28.4% 

 %34.0 %23.3 %27.4 ( لن تعود املفاوضات قريبا وستقع مواجهات مسلحة3

 %12.3 %14.1 %13.4 املفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة ( لن تعود4

 %2.5 %7.5 %5.6 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q46  ىل تؤيد أـ تعارض احلل القائم على أساس قياـ دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و ىو ما يعرؼ حبل
 الدولتني؟

 %11.2 %7.5 %8.9 (ابلتأكيد اؤيد1

 %38.2 %45.0 %42.4 (اؤيد2

 %30.2 %37.8 %34.9 (اعارض3

 %20.1 %8.6 %12.9 ( ابلتأكيد اعارض4



16 

 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع  
 %0.3 %1.1 %0.8 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q47:بنظرؾ، ما ىي الطريق االكثر صلاعة لقياـ دولة فلسطينية اىل جانب دولة اسرائيل؟ىل ىي 
 %30.4 %27.4 %28.6 املفاوضات( 1

 %46.5 %39.4 %42.1 العمل املسلح( 2

 %19.6 %26.5 %23.9 املقاومة الشعبية السلمية( 3

 %3.4 %6.6 %5.4 اللجوء لالمم املتحدة( 4

 %0.0 %0.0 %0.0 ال رأي/ ال أعرؼ( 5

 Q47-1 ىل توافق أـ ال توافق على اقرتاح ىريتزوغ؟ . 
 %5.6 %2.2 %3.5 (ابلتأكيد موافق1

 %32.4 %22.7 %26.4 (موافق2

 %37.0 %52.9 %46.9 (غري موافق3

 %22.9 %17.1 %19.3 ( ابلتأكيد غري موافق4

 %1.9 %5.1 %3.9 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q48 يعتقد البعض أف حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب
اليـو ألنو ميكن تفكيك أو إخالء ادلستوطنات التوسع االستيطاين فيما يعتقد البعض اف ىذا احلل ال يزاؿ شلكناً 

 عند التوصل التفاؽ. ما ىو رأيك انت؟
 %31.5 %23.6 %26.6 ( ابلتأكيد حل الدولتني مل يعد حال عمليا1

 %32.0 %35.4 %34.1 ( حل الدولتني مل يعد حال عمليا2

 %24.2 %26.6 %25.7 ( حل الدولتني ال يزاؿ دمكنا اليـو3

 %10.4 %11.6 %11.1 حل الدولتني ال يزاؿ دمكنا اليـو ( ابلتأكيد4

 %1.9 %2.9 %2.6 ( ال أعرؼ/ال رأي5

 Q49  عاد احلديث مرة أخرى عن فشل حل الدولتني وضرورة ادلطالبة حبل يقـو على أساس قياـ دولة واحدة تشمل
 ابدلساواة، ىل تؤيد أـ تعارض ىذا التوجو؟كافة ادلناطق الفلسطينية واإلسرائيلية ويتمتع فيها العرب واليهود 

 %5.3 %4.3 %4.7 (ابلتأكيد اؤيد1

 %25.8 %23.6 %24.5 (اؤيد2

 %42.2 %56.4 %51.0 (اعارض3

 %26.4 %14.6 %19.0 ( ابلتأكيد اعارض4

 %0.4 %1.1 %0.8 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q50  اآلف وبعد مرور اكثر من مخسني عاما على االحتالؿ اإلسرائيلي للضفة والقطاع، ما ىي بنظرؾ فرص قياـ دولة
فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالؿ السنوات اخلمسة القادمة؟ ىل ىي عالية أـ متوسطة أـ 

 ضئيلة أـ غري موجودة؟
 %32.0 %35.3 %34.0 ( غري موجودة1

 %39.1 %41.2 %40.4 ( ضئيلة2

 %23.7 %18.0 %20.1 ( متوسطة3

 %4.3 %3.4 %3.7 ( عالية4

 %9. %2.1 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q51  إىل أي درجة أنت قلق أف تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو
 أف تتعرض أرضك للمصادرة أو بيتك للهدـ؟

 %37.6 %39.1 %38.6 القلق ( شديد1

 %43.4 %43.5 %43.5 ( قلق2

 %14.8 %15.5 %15.2 ( غري قلق3

 %3.9 %1.7 %2.6 ( غري قلق ابملرة4

 %0.3 %0.2 %0.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q52 ما ىي برأيك أىداؼ وتطلعات إسرائيل على ادلدى البعيد؟ 
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عاـ  ( االعسحاب من كامل األراضي العربية احملتلة يف1

 بعد ضماف أمنها 67
6.8% 2.1% 14.5% 

( االعسحاب من جزء من األراضي العربية احملتلة عاـ 2
 بعد ضماف أمنها 67

10.1% 6.3% 16.3% 

( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة وحرماف سكاهنا 3
 من حقوقهم السياسية

23.7% 21.5% 27.2% 

هنر األردف إىل البحر املتوسط  ( إقامة دولة إسرائيل من4
 وطرد السكاف العرب منها.

58.1% 68.5% 41.0% 

 %1.1 %1.5 %1.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q53 وماىي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرعلى ادلدى البعيد؟ 
(استعادة بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل عاـ 1

1967 
38.5% 36.8% 41.2% 

(استعادة كافة األراضي اليت احتلتها إسرائيل عاـ 2
1967 

22.6% 20.1% 26.7% 

 %19.1 %10.5 %13.8 48(ىزمية إسرائيل واستعادة كافة أراضي فلسطني الػ3

 %9.9 %11.9 %11.1 (ىزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود4

 %3.1 %20.8 %14.1 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q54 برأيك، ما ىي تطلعات أو سلططات حكومة إسرائيل بعيدة ادلدى فيما يتعلق ابحلـر الشريف يف مدينة القدس؟ 
 %15.6 %4.8 %8.9 ( ابقاء الوضع الراىن كما ىو1

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

8.7% 4.8% 15.1% 

( تغيري الوضع الراىن والسماح لليهود ابلااله يف 3
 منطقة اةحـر

8.6% 4.9% 14.7% 

( اقتساـ اةحـر مع املسلمني حبيث يكوف لليهود كنيس 4
 للاالة إىل جاعب املسجد األقاى

20.0% 20.2% 19.5% 

( تدمري املسجدين األقاى وقبة الاخرة وبناء كنيس 5
 يهودي مكاهنما

51.9% 62.8% 34.0% 

 %1.1 %2.4 %1.9 ( ال رأي/ ال اعرؼ6

Q55  وىي قطاع غزة  1967تقوؿ ادلبادرة السعودية أف على إسرائيل االنسحاب من كافة ادلناطق اليت احتلتها عاـ
حل قضية الالجئني حاًل عاداًل ومتفقاً  والضفة الغربية والقدس وىضبة اجلوالف ويتم إقامة دولة فلسطينية. يتم

. يف ادلقابل تعرتؼ كافة الدوؿ العربية 194عليو من خالؿ مفاوضات مبنية على قرار األمم ادلتحدة رقم 
إبسرائيل وحبقها يف العيش يف حدود آمنة وتقـو بتوقيع اتفاقات سالـ وإبقامة عالقات دبلوماسية طبيعية معها. 

 على ىذه ادلبادرة؟ىل توافق أو ال توافق 
 %9.8 %4.3 %6.3 (ابلتأكيد موافق1

 %46.2 %36.6 %40.3 (موافق2

 %31.5 %43.3 %38.8 (غري موافق3

 %11.9 %10.8 %11.2 ( ابلتأكيد غري موافق4

 %0.6 %5.1 %3.4 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q56  ىناؾ اقرتاح أنو بعد قياـ دولة فلسطينية مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل، مبا يف
ذلك القدس والالجئني، أف يكوف ىناؾ اعرتاؼ متبادؿ إبسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفلسطني كدولة 

 للشعب الفلسطيين. ىل توافق أـ ال توافق على ىذا االقرتاح ؟
 %4.5 %3.1 %3.6 لتأكيد موافق(اب1

 %40.1 %32.2 %35.2 (موافق2

 %37.7 %49.3 %45.0 (غري موافق3

 %17.0 %13.7 %15.0 ( ابلتأكيد غري موافق4

 %0.7 %1.6 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5
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Q57،التالية للبدائلتعارض اللجوء  أـىل تؤيد اآلف وبعد توقف مفاوضات السالـ بني اإلسرائيليني والفلسطينيني: 

 
Q57-1 )االنضماـ للمزيد من ادلنظمات الدولية 

 %44.6 %18.9 %28.6 (ابلتأكيد اؤيد1

 %34.2 %56.2 %47.9 (اؤيد2

 %18.8 %21.0 %20.2 (اعارض3

 %1.7 %2.3 %2.1 ( ابلتأكيد اعارض4

 %0.7 %1.5 %1.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q57-2 ) وادلطالبة بقياـ دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيلينيالتخلي عن حل الدولتني 
 %10.1 %5.3 %7.1 (ابلتأكيد اؤيد1

 %21.8 %20.6 %21.0 (اؤيد2

 %38.8 %57.9 %50.7 (اعارض3

 %28.1 %14.7 %19.7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %1.3 %1.6 %1.5 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q57-3 )  مسلحةاللجوء دلقاومة شعبية غري عنيفة وغري 
 %19.7 %8.2 %12.5 (ابلتأكيد اؤيد1

 %43.5 %56.7 %51.7 (اؤيد2

 %29.7 %30.0 %29.9 (اعارض3

 %6.7 %3.8 %4.9 ( ابلتأكيد اعارض4

 %0.4 %1.3 %1.0 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q57-4 )العودة لالنتفاضة ادلسلحة وادلواجهات 
 %27.1 %10.4 %16.7 (ابلتأكيد اؤيد1

 %35.7 %42.0 %39.6 (اؤيد2

 %30.7 %39.5 %36.2 (اعارض3

 %6.3 %6.5 %6.4 ( ابلتأكيد اعارض4

 %2. %1.6 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q57-5 )حل السلطة الفلسطينية 
 %26.2 %13.1 %18.0 (ابلتأكيد اؤيد1

 %26.5 %28.4 %27.7 (اؤيد2

 %30.2 %43.1 %38.2 (اعارض3

 %14.3 %12.0 %12.9 ( ابلتأكيد اعارض4

 %2.8 %3.4 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q58  عاد احلديث مرة أخرى عن مفاوضات للوصوؿ التفاؽ بني إسرائيل وتركيا ومحاس حوؿ إنشاء ميناء لقطاع غزة
 مقابل ىدنة طويلة األمد بني محاس وإسرائيل. ىل أنت مع أـ ضد اتفاؽ كهذا؟

 %27.5 %9.7 %16.4 ( ابلتأكيد مع ىذا االتفاؽ1

 %47.9 %56.4 %53.2 ( مع ىذا االتفاؽ2

 %18.6 %25.4 %22.8 ( ضد ىذا االتفاؽ3

 %5.0 %4.1 %4.4 ( ابلتأكيد ضد ىذا االتفاؽ4

 %9. %4.5 %3.1 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q59  توافق أو ال توافق على ىذا  اختذ رللس اجلامعة العربية قراراً ابعتبار حزب هللا اللبناين منظمة إرىابية. ىل
 القرار؟

 %10.8 %4.4 %6.8 (ابلتأكيد موافق1

 %36.9 %20.3 %26.6 (موافق2

 %33.0 %52.5 %45.1 (غري موافق3

 %12.9 %15.8 %14.7 ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.5 %7.0 %6.8 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q60الداخلية او بصراعو مع إيراف او حركات إسالمية متطرفة  يقوؿ البعض اف العامل العريب مشغوؿ هبمومو وصراعاتو
 ومل يعد يعترب فلسطني قضيتو االوىل ويقوؿ اخروف اف فلسطني ال تزاؿ قضية العرب االوىل. ما رايك انت ؟
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 %65.6 %82.8 %76.3 ( العامل العريب مشغوؿ وفلسطني ليست قضيتو االوىل1

 %32.7 %16.4 %22.5 االوىل( ال تزاؿ فلسطني ىي قضية العرب 2

 %1.7 %9. %1.2 ( ال راي / ال اعرؼ3

Q61 يقوؿ البعض اف حكومة نتنياىو احلالية وجدت ذلا حلفاء عرب من الدوؿ العربية السنية ضد إيراف الف إيراف
عدو مشرتؾ ولكن آخروف يقولوف اف الدوؿ العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طادلا ىي حتتل أراضي 

 عربية وال تسمح بقياـ دولة فلسطني. ما رأيك أنت ؟
يب سين مع إسرائيل ضد إيراف  حىت ( ىناؾ حتالف عر 1

 مع استمرار االحتالؿ
63.7% 66.5% 59.0% 

( لن يتحالف العرب مع إسرائيل حىت تنهي احتالهلا 2
 وتسمح بقياـ دولة فلسطينية

28.4% 23.7% 36.1% 

 %4.8 %9.8 %7.9 ( ال رأي / ال اعرؼ3

Q62  أعلنت إيراف عن نيتها بتقدمي دعم مايل ألسر الشهداء واألسر اليت يقـو االحتالؿ هبدـ منازذلم. بناءاً على ىذه
 اخلطوة، ىل انطباعك عن ايراف اليـو أفضل أـ أسوء أـ كما كاف سابقًا؟

 %19.7 %11.3 %14.4 ( ابلتأكيد أفضل1

 %47.4 %59.1 %54.6 (أفضل2

 %20.7 %19.6 %20.0 ( اسوأ3

 %6.5 %2.8 %4.2 ( ابلتأكيد اسوأ4

 %5.7 %7.2 %6.7 ( ال رأي / ال أعرؼ5

Q63  يعتقد البعض اف الدولة اإلسالمية يف العراؽ والشاـ )داعش( ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالـ الصحيح
 فيما يعتقد البعض األخر أهنا رلموعة سللصة لإلسالـ الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %4.3 %1.3 %2.4 ( ابلتأكيد دتثل داعش انإسالـ الاحيح1

 %8.3 %2.3 %4.6 ( دتثل داعش انإسالـ الاحيح2

 %30.2 %32.9 %31.9 ( ال دتثل داعش انإسالـ الاحيح3

 %50.8 %59.7 %56.3 ( ابلتأكيد ال دتثل داعش انإسالـ الاحيح 4

 %6.4 %3.8 %4.8 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

Q64  اذا كنت تعتقد أف داعش ال دتثل اإلسالـ الصحيح، ىل تؤيد اـ تعارض احلرب اليت ختوضها دوؿ عربية وغربيو
 ضدىا؟

 %36.9 %32.2 %33.8 (ابلتأكيد اؤيد1

 %40.6 %49.1 %46.2 (اؤيد2

 %14.6 %12.8 %13.4 (اعارض3

 %4.4 %3.1 %3.6 ( ابلتأكيد اعارض4

 %3.5 %2.9 %3.1 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q65 برأيك، كيف سيكوف الوضع االقتصادي يف منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟  خالؿ السنوات
 سنوات( مقارنة مع الوضع احلايل؟ 5-3القليلة القادمة )

 %8.0 %2.8 %4.8 ( أفضل بكثري1

 %19.2 %18.3 %18.7 ( أفضل بقليل2

 %30.1 %21.8 %24.9 ( تقريبا بنفس الوضع اةحايل3

 %12.6 %20.8 %17.7 ( أسوأ بقليل4

 %26.7 %31.6 %29.7 ( أسوأ بكثري5

 %3.4 %4.1 %3.8 ( ال أعرؼ6

 %0.0 %0.6 %0.4 ( رفض انإجابة7

Q66 فإنك؟  ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل 
 %30.9 %10.7 %18.3 (ابلتأكيد اؤيد1

 %44.8 %40.3 %42.0 (اؤيد2

 %21.1 %40.7 %33.3 (اعارض3

 %2.2 %5.9 %4.5 ( ابلتأكيد اعارض4

 %1.0 %2.5 %1.9 ( ال رأي/ ال أعرؼ5

 Q67]أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟ ]اخرت واحداً فقط 
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 %0.9 %0.6 %0.7 (حزب الشعب1

 %4.1 %3.5 %3.7 ( اجلبهة الشعبية2

 %31.4 %23.7 %26.6 ( فتح3

 %33.2 %22.1 %26.3 ( محاس4

 %1.4 %1.3 %1.3 ( اجلبهة الدميقراطية5

 %4.2 %1.2 %2.3 ( اجلهاد انإسالمي6

 %0.0 %0.0 %0.0 ( فدا7

 %0.5 %1.4 %1.0 ( املبادرة الوطنية8

 %3.0 %1.3 %2.0 ( مستقل إسالمي9

 %4.7 %1.1 %2.5 ( مستقل وطين10

 %0.1 %0.3 %0.2 (الطريق الثالث برائسة سالـ فياض11

 %14.8 %43.4 %32.6 ( ال أحد دما سبق12

 %1.5 %0.3 %0.7 (غري ذلك حدد)___(13

 Q68وادلنتدايت وغريىا أو  اذا كنت تستخدـ االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوؾ أو تويرت
الستخداـ وفتح بريدؾ اإللكرتوين، كم مرة تقـو ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدـ 

 بريدؾ االلكرتوين؟
 %25.6 %30.0 %28.4 (أكثر من مرة يف اليـو1

 %31.6 %20.6 %24.7 (يوميا2

 %17.2 %12.2 %14.1 مرات أسبوعيا 5-2(بني 3

 %2.1 %1.7 %1.8 يف األسبوع (مرة4

 %3.7 %1.6 %2.4 ( مرة يف الشهر5

( ال ينطبق، ال أشارؾ يف الافحات واملنتدايت وليس 7
 لدي بريد الكًتوين

28.5% 33.8% 19.8% 

 


