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 المسحيةوحدة البحوث 

 (1نتائج استطالع الرأي العام رقم )

 قمة كامب دافيد، فرص المصالحة والسالم الدائم، العنف والمواجهات، األولويات الوطنية، والسياسة الداخلية

 2000تموز )يوليو(  27-29
 

تموز  29-27( الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 1ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )
.  تناول االستطالع مواضيع: قمة كامب دافيد، فرص المصالحة والسالم الدائم، العنف والمواجهات، األولويات 2000)يوليو( 

(  473عاما فما فوق، منها )  18( شخصا  ممن تتراوح  أعمارىم ما بين 1259حجم العينة ) الوطنية، والسياسة الداخلية. بلغ 
 %.3%. ونسبة الرفض3 +( في قطاع غزة.  تصل نسبة الخطأ إلى 786في الضفة الغربية، و )

 
 النتائج الرئيسية لالستطالع:

 رأي الشارع في المواقف  التفاوضية الفلسطينية في كامب ديفيد    (1)
  لم يكن مرناً بشكل كاف، 6% ىو الموقف المناسب والصحيح، 68الموقف العام الذي اتخذه عرفات: حول %

 % فيو تنازالت كثيرة.15
  :فيو 57% لم يكن مرناً بشكل كاف، 9% ىو المناسب والصحيح، 27الموقف الفلسطيني حول القدس %

 تنازالت كثيرة.
  :فيو 20% لم يكن مرناً بشكل كاف، 8سب والصحيح، % ىو  المنا68الموقف الفلسطيني حول الالجئين %

 تنازالت كثيرة.
  :لم يكن مرناً بشكل  11% ىو الموقف المناسب والصحيح، 32الموقف الفلسطيني حول الدولة والحدود %

 % فيو تنازالت كثيرة.51كاف، 
  :55ل كاف، % لم يكن مرناً بشك12% ىو المناسب والصحيح، 25الموقف الفلسطيني حول المستوطنات %

 فيو تنازالت كثيرة.
  :لم يكن مرناً بشكل  11% ىو الموقف المناسب والصحيح، 14الموقف الفلسطيني حول الترتيبات األمنية %

 % فيو تنازالت كثيرة.68كاف، 
 

مة اإلسرائيلية. تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني غير مستعد إلعطاء الرئيس عرفات مجااًل إضافياً للمرونة التفاوضية مع الحكو 
%( موقفو العام في قمة كامب دافيد وتراه ىو الموقف "المناسب والصحيح"، فإن 68وفي الواقع، فإنو بينما تؤيد األغلبية )
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أغلب الفلسطينيين ينظرون إلى المواقف المحددة حول القضايا التفاوضية الرئيسية )التي ذكرت بعض الصحف أن الطرف 
 أن فيها تنازالت كثيرة. الفلسطيني قد قبلها( على

فمثال، لقد قيل في موضوع القدس، بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على السماح إلسرائيل بضم مستوطنات محيطة بالقدس 
لتصبح جزءا من المدينة وعلى وضع الحي اليهودي وحائط المبكى تحت السيادة اإلسرائيلية مقابل سيادة فلسطينية كاملة على 

%  ترى في ىذا الموقف "تنازالت كثيرة" بينما ترى 57واألماكن المقدسة في القدس الشرقية. لكن أغلبية من  األحياء العربية
 % بأنو الموقف "المناسب والصحيح" أو أنو لم يكن مرناً بشكل كاٍف.36نسبة من 

رئيسية إلسرائيل وعلى إبقاء  وفي موضوع المستوطنات، قيل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق  على قيام إسرائيل بضم مستوطنات
% بأن ىذا الموقف فيو 55بعضها تحت سيادتو مقابل تبادل لألراضي والحصول على معبر يربط الضفة بالقطاع. رأت نسبة من 

 %(.43)  % بأنو صحيح ومناسب، أو أنو لم يكن مرناً بشكل كاف37تنازالت كثيرة، بينما رأت نسبة 
ل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على عدم بناء سالح للجو أو الحصول على أسلحة ثقيلة ووافق وفي موضوع الترتيبات األمنية قي

على السماح إلسرائيل باإلبقاء على قاعدة إنذار مبكر على إحدى المرتفعات في الضفة وعلى السماح بتواجد عسكري إسرائيلي 
% بأنو الموقف 25الت كثيرة بينما ترى نسبة % ترى في ذلك تناز 68في غور األردن في وقت الحرب. لكن نسبة من 

 المناسب والصحيح أو ترى بأنو لم يكن مرنا بشكل كاف.
% من الضفة والقطاع 96وفي موضوع الدولة والحدود، قيل بأن الطرف الفلسطيني قد وافق على قيام الدولة الفلسطينية في 

من الضفة الغربية يحصل مقابلها الطرف الفلسطيني على  % 4وعلى تبادل لألراضي بحيث تضم إسرائيل كتل استيطانية في 
% ترى في ىذا الموقف "تنازالت كثيرة" بينما تبلغ نسبة الذين يرون فيو الموقف 51أراض داخل إسرائيل. لكن أغلبية من 

 "المناسب والصحيح" أو أنو "لم يكن مرناً بشكل كاٍف".
 

 ماىي الخطوة التالية (2)
  تتوقع أحداث عنف متفرقة 26للمفاوضات قريبا بدون حدوث مواجهات أو عنف، ونسبة % تتوقع العودة 44نسبة %

 % حدوث مواجهات ووقف للمفاوضات.21تسبق العودة للمفاوضات، بينما تتوقع نسبة 
  تعتقد أنو سيتم التوصل التفاق في نهاية األمر وأنو سيكون حال وسطا بين مواقف الطرفين في كامب دافيد، 32نسبة %

 % تعتقد بأن ىذه ىي نهاية الطريق للمفاوضات وأنو لن يكون ىناك اتفاق.23ن لك
  ،31اسرائيلية أكثر تعاونا وسالما، لكن نسبة -% تتوقع عالقة فلسطينية24بعد خمس إلى عشر سنوات من اآلن %

 % تتوقع استمرار الوضع الراىن.17تتوقع صراعا وعنفا، و 
 

المستقبلية أظهرت النتائج أن األغلبية ال تتوقع األسوأ، لكنها تبقى غير متيقنة من المستقبل. عند سؤال المستطلعين عن توقعاتهم 
% فقط عن اعتقادىا بأن مواجهات وانتفاضة ستحدث في الضفة والقطاع وأن الطرفين لن يعودو 21فمثال، أعربت نسبة 

% فقط بأنو لن 23اق الممكن في المستقبل أجاب للمفاوضات بعد فشل مفاوضات كامب دافيد. وعند السؤال عن طبيعة االتف
يكون ىناك اتفاق وأن ىذه ىي نهاية الطريق للمفاوضات. وعند السؤال عن مستقبل العالقات بين الطرفين بعد خمس إلى عشر 

 % فقط بأنها ستكون عالقة صراع وعنف.31سنوات، أجاب 
الطرفان للمفاوضات قريباً بدون حدوث عنف أو مواجهات.  % أن يعود44لكن نسبة المتفائلين كانت أعلى. فمثال، توقع 

% أن يتبلور اتفاق في نهاية المطاف يكون حاًل وسطا بين مواقف الطرفين في كامب دافيد أو أقرب للموقف 75وتوقعت نسبة 
تغير لتصبح أكثر تعاونا اإلسرائيلية كما ىي أو ت-% توقعوا أن تبقى العالقة الفلسطينية41الفلسطيني أو اإلسرائيلي. أكثر من 

 وسالما.
 

 فرص المصالحة والسالم الدائم في سيناريو نجاح المفاوضات (3)



 75تؤيد أو تؤيد بشدة عملية المصالحة بين الشعبين % 
 85تؤيد أو تؤيد بشدة حدودا مفتوحة بين دولتي فلسطين وإسرائيل % 
 71قتصادية مشتركة بين فلسطين وإسرائيل% تؤيد أو تؤيد بشدة بناء مؤسسات اقتصادية والقيام بمشاريع ا 
 31تؤيد أو تؤيد بشدة بناء مؤسسات سياسية مشتركة تمهيدا لقيام كونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل % 
 38تؤيد أو تؤيد بشدة سن قوانين في دولة فلسطيني تمنع التحريض ضد إسرائيل % 
 10 لة الفلسطينية تعترف بإسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطين % تؤيد أو تؤيد بشدة وضع برامج تعليمية لمدارس الدو

 للفلسطينيين 
 41مستعدون لقبول دعوة زميل إسرائيلي41% مستعدون لدعوة زميل إسرائيلي لزيارتهم في بيوتهم في دولة فلسطين و % 
 36 يعتقدون أنها ممكنة خالل عشر سنوات23% يعتقدون بأن عملية المصالحة غير ممكنة لكن % 
 44 منهم تعتقد أنها ممكنة خالل عشر 18% يعتقدون بأن أغلبية اإلسرائيليين تعتقد بأن المصالحة غير ممكنة وأن %

 سنوات
 35 يعتقدون بأنو مستحيل60% يعتقدون بأن السالم الدائم ممكن بين الشعبين، لكن % 
 66 يعتقدون عكس ذلك24و% يعتقدون بأن أغلبية اإلسرائيليين ال يعتقدون بإمكانية حدوث سالم دائم  % 

 
طلب من المستطلعين أن يحددوا موقفهم من عملية المصالحة بين الشعبين وأن يعربوا عن توقعاتهم حول فرص حدوثها بعد 

التوصل التفاق سالم يؤدي لقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل. تظهر النتائج وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لعملية المصالحة رغم 
لكبير في إمكانية حدوثها، على األقل في المستقبل القريب. تظهر النتائج أيضا أن التأييد الفلسطيني الواسع للمصالحة الشك ا

يقوم على اعتبارات مصلحية وليس على أسس من الصداقة والمسامحة والصفح. كما أن أغلبية الفلسطينيين ال تعتقد بإمكانية 
 غلبية أكبر بأن اإلسرائيليين أيضا ال يعتقدون بإمكانية حدوث سالم دائم.حدوث سالم دائم بين الطرفين وتعتقد أ

%  فقط ستعارضها. مع 23% سيؤيدون المصالحة بين الشعبين وأن 75مثال، أظهرت النتائج أنو في إطار اتفاق سالم، فإن 
% بأنها غير 36عتقد نسبة تبلغ %  فقط تعتقد بإمكانية المصالحة خالل السنوات العشر القادمة، فيما ت23ذلك فإن نسبة 

% بأن معظم اإلسرائيليين 44ممكنة أبدا. وعند السؤال عن توقعاتهم حول آراء اإلسرائيليين حول ىذا الموضوع، أجاب نسبة 
 % بأنهم يتوقعون بأنها ممكنة خالل عشر سنوات.18يتوقعون بأن المصالحة غير ممكنة، فيما أجابت نسبة 

% عن 71% أن تكون الحدود بين الدولتين مفتوحة لألشخاص والبضائع. كما أعربت نسبة 85يد نسبة في إطار اتفاق سالم، تؤ 
 تأييدىا لبناء مؤسسات وقيام مشاريع اقتصادية مشتركة.  

لكن أغلبية من الفلسطينيين تعارض، حتى ضمن إطار من اتفاق سالم، أشكاال أخرى من التعاون والمصالحة. فمثال، تعارض نسبة 
بناء مؤسسات سياسية مشتركة، كالبرلمان، تهدف لقيام اتحاد كونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل الحقا. كما عارضت  62%

% وضع برامج تعليمية ال تطالب بعودة كل فلسطين 87% سن قوانين تمنع التحريض ضد إسرائيل، وعارضت نسبة 56نسبة 
% عن معارضتها لدعوة زميل إسرائيلي للقيام بزيارة للبيت، وأعربت 57ن للفلسطينيين. على المستوى الشخصي أعربت نسبة م

 نسبة مماثلة عن معارضتها لقبول دعوة لبيت زميل إسرائيلي.
% بأن ذلك ممكن. وتعتقد أغلبية 35%، فيما قال 60بلغت نسبة الذين ال يتوقعون إمكانية حدوث سالم دائم بين الشعبين 

% 24أن الشارع اإلسرائيلي يعتقد مثلها بعدم إمكانية حدوث سالم دائم، فيما أعربت نسبة من %( ب66من الشارع الفلسطيني )
 عن اعتقادىا بأن أغلبية اإلسرائيليين تعتقد بإمكانية حدوث سالم دائم.

 
 فرص المصالحة والسالم الدائم في سيناريو نجاح المفاوضات (4)

  تعارضها.43و % تؤيد العمليات المسلحة ضد أىداف إسرائيلية52نسبة % 



  تعتقد بأن على الطرف الفلسطيني استخدام أساليب حزب اهلل63نسبة % 
  13/9% ستؤيد مواجهات عنيفة فيما لو فشل الطرفان في التوصل التفاق في 60نسبة 
  تعتقد بأن ىذه المواجهات ستؤدي لتحقيق األىداف الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها.57نسبة % 
 تعتقد بأن إسرائيل ىي التي ستستفيد من ىذه المواجهات35ة لكن نسب % 
  تفضل انتظار التوصل التفاق إسرائيلي37،  لكن 13/9% ستؤيد إعالن قيام الدولة من طرف واحد في 56نسبة %-

 فلسطيني
  ا ونسبة % تعتقد بأن إسرائيل سوف احتالل الضفة والقطاع أو ستقوم بضم المناطق الخاضعة اآلن لسيطرته41نسبة

 % تعتقد أنها  ستقوم بفرض حصار على المناطق الفلسطينية في حالة في اإلعالن عن قيام الدولة من طرف واحد.26
 

تظهر النتائج أن أغلبية من الفلسطينيين تؤيد العمليات المسلحة ضد أىداف اسرائيلية، وأن أغلبية ستؤيد مواجهات عنيفة في 
.  في تلك الحالة، فإن األغلبية ستؤيد إعالنا بقيام دولة فلسطين حتى رغم توقع األغلبية 13/9حالة عدم التوصل التفاق حتى 

 بأن ذلك سيؤدي لقيام إسرائيل باتخاذ خطوات شديدة ضد الطرف الفلسطيني.
% 44صلت . وكانت ىذه النسبة قد و 1994%( ىي األعلى منذ عام 52تعتبر  نسبة التأييد الحالية للعنف ضد اإلسرائيليين )

في مارس الماضي. ولعل اإليمان الفلسطيني بانتصار حزب اهلل في جنوب لبنان وبفشل مفاوضات كامب دافيد قد ساىم في 
 % تعتقد بأن على الفلسطينيين تقليد أساليب حزب اهلل.63الوصول لهذه النتيجة ولعل ما يؤكد ذلك أن نسبة 

% بأنها 60، أجابت أغلبية من 13/9إلسرائيلي لو فشلت المفاوضات في عند السؤال عن تأييد مواجهات عنيفة ضد الطرف ا
% بأن ىذه المواجهات ستحقق األىداف الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. 57ستؤيدىا. وقد اعتقدت نسبة 

 % اعتقدت بأن إسرائيل ىي التي ستكون المستفيدة.35لكن نسبة من 
% بأنها ستؤيد اإلعالن 56فيما لو لم يتم التوصل التفاق، أجابت نسبة  13/9ام الدولة في وعند السؤال عن تأييد إعالن قي

% بـأن من األفضل االنتظار حتى يتم التوصل التفاق مع إسرائيل. وعند السؤال عن رد فعل إسرائيل على 37فيما رأت نسبة 
ة اآلن لسيطرتها، فيما أجاب ربع آخر بأنها ستقوم بفرض إعالن الدولة أجاب ربع المستطلعين بأنها ستقوم بضم المناطق الخاضع

% بأنها ستقوم بفرض 12% اعتقدوا بأنها ستقوم بإعادة احتالل الضفة والقطاع فيما اعتقدت نسبة 16حصار فقط. لكن 
 %.20عقوبات مختلفة. ولم تتجاوز نسبة المعتقدين بأن إسرائيل ستعترف بالدولة أو تتفاوض معها عن 

 

 ت الفلسطينية واإلسرائيليةاألولويا (5)
  تضع ىدف إقامة الدولة الفلسطينية على رأس األولويات الفلسطينية، يتبعو ىدف توحيد الشعب 68أغلبية فلسطينية من %

 الفلسطيني، ثم تحسين األوضاع االقتصادية، ثم السالم، وأخيرا الديمقراطية.
 ( يعتقدون بأن اإلسرائيليين يضعو 76معظم الفلسطينيين )% ،ن ىدف ضمان وجود وأمن الدولة اليهودية على راس أولوياتهم

 يتبعو ىدف المحافظة على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل ثم تحسين األوضاع االقتصادية، ثم الديمقراطية وأخيرا السالم.
 57 .من الفلسطينيين يعطون الديمقراطية اإلسرائيلية تقييما إيجابيا % 
  ن تكون الديمقراطية اإلسرائيلية جيدة أو جيدة جدا خالل  السنوات العشرة القادمة.%  فقط يتوقعون أ42لكن 
 62.مستعدون للتضحية بالديمقراطية وحكم القانون من أجل أىداف وطنية أخرى % 

 
ق كل اعتبار، عند السؤال عن األىداف الوطنية العليا، أظهرت النتائج أن غالبية الفلسطينيين يضعون ىدف إقامة الدولة وأمنها فو 

يتبع ذلك توحيد الشعب الفلسطيني. كما أظهرت النتائج استعداد الشارع الفلسطيني للتضحية بالديمقراطية من أجل تحقيق 
مصالح وطنية مثل الدولة واألمن والوحدة الوطنية. وعند السؤال عن رأي الشارع الفلسطيني في الطريقة التي يرتب اإلسرائيليون 

دت األغلبية بأن ىدف الدولة اآلمنة ىو األىم لهم يتبعو ىدف المحافظة على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. فيها أىدافهم اعتق
 ورغم أن الفلسطينيين ال يعتقدون أن ىدف الديمقراطية مهم إسرائيل فإن الشارع الفلسطيني ينظر لهذه الديمقراطية بإعجاب. 



م دولة فلسطينية آمنة أوال وثانيا في قائمة األولويات يتبعو ىدف توحيد الشعب % تضع ىدف قيا68تظهر النتائج أن أغلبية من 
% كأول وثاني ىدف فلسطيني، أما األولوية الثالثة فكانت تحسين األحوال االقتصادية 53الفلسطيني حيث وضعتو أغلبية من 

% من 62ية تتأكد عندما نجد أن نسبة %(. إن ىذه االستهانة بالديمقراط13%( ثم الديمقراطية )23% ( ثم السالم )33)
 %. 29الشارع الفلسطيني مستعدة للتضحية بها من أجل أىداف وطنية أخرى كاألمن مثال فيما لم تعترض على ذلك إال نسبة من 

%، 76تعتقد أغلبية الفلسطينيين أن اإلسرائيليين يميلون للتفكير مثلهم، حيث ىدف الدولة اآلمنة ىو األول والثاني في نظر 
%( والديمقراطية 16%( والسالم )17%(، ثم تحسين األوضاع االقتصادية )56يتبعو ىدف المحافظة على الهوية اليهودية )

%( ترى الديمقراطية اإلسرائيلية جيدة أو جيدة 57%(. ورغم أن ىدف الديمقراطية ىو األخير،  فإن أغلبية الفلسطينيين )14)
% في شهر فبراير الماضي. إن من المحتمل أن التخوف الفلسطيني من تهديدا اليمين 68جدا، وكانت ىذه النسبة قد بلغت 

والمتطرفين اليهود لعملية السالم من خالل إسقاط الحكومة  في الكنيست قد دعت بعض الفلسطينيين لإلحجام عن إبداء 
 اإلعجاب بالديمقراطية اإلسرائيلية .

 

 األوضاع الفلسطينية الداخلية (6)
 46يس عرفات ترتفع لتصل إلى شعبية الرئ .% 
  36التأييد لفتح يبلغ.% 
  ثم حنان عشراوي وفاروق القدومي 9% كنائب للرئيس يتبعو صائب عريقات بـ 16حيدر عبد الشافي يحصل على %

 % لكل منهم(. 6وأحمد قريع )
  ء تعتقد بأن ىذا الفساد %  من ىؤال62% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، ونسبة 76نسبة

 سيبقى أو سيزيد في المستقبل .
  والتوقع بتحسنها في المستقبل .21التقييم اإليجابي للديمقراطية في المناطق الفلسطينية تبلغ % 
  تعتقد بأن الناس ال يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.63نسبة % 

 
% في ىذا االستطالع.  46% في شهر مارس الماضي إلى 39من  تظهر النتائج حصول ارتفاع في نسبة التأييد لياسر عرفات

%(. وبالنسبة لنائب الرئيس تظهر النتائج أن حيدر عبد الشافي قد 36كما تظهر أن فتح قد حافظت على نسبتها السابقة )
 %.9%( فيما ارتفعت شعبية صائب عريقات قليال لتصل إلى 16حافظ على شعبيتو )

% في شهر مارس الماضي لتصل إلى 71ة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة قد ارتفعت من تظهر النتائج أيضا أن نسب
%(، وكذلك األمر 21% في ىذا االستطالع فيما بقيت نسبة التقييم اإليجابي للديمقراطية الفلسطينية على حالها تقريبا )76

 %(.63)بالنسبة لالعتقاد بأن الناس ال يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف 
 

  



 (1نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم )
 2000تموز )يوليو(  27-29

  
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

لذي (  فشل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي في التوصل التفاق سالم في كامب دافيد . بشكل عام، ىل تؤيد أم تعارض الخطوط العريضة للموقف ا1
 الرئيس ياسر عرفات في كامب دافيد كما سمعت عنو في األخبار ؟اتخذه 

 (  ىو الموقف المناسب والصحيح1 67.5 61.5 76.8
 (  لم يكن مرنا بشكل كاف2 5.7 5.8 5.5

 ( فيو تنازالت كثيرة3 14.9 17.8 10.5
 (  ال رأي / ال أعرف4 11.9 15.0 7.2

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

بار أنو (  في موضوع القدس طالب الطرف الفلسطيني بالسيادة الكاملة على األحياء العربية واألماكن المقدسة في القدس الشرقية، وتقول بعض األخ2
ودي وافق على السماح إلسرائيل بضم مستوطنات معاليو أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون لتصبح جزءا من القدس الغربية وعلى وضع الحي اليه

 وحائط المبكى تحت السيادة اإلسرائيلية، ما رأيك في ىذا الموقف الفلسطيني؟
 ( ىو الموقف المناسب والصحيح1 27.1 27.6 26.3
 ( لم يكن مرنا بشكل كاف2 8.9 6.9 11.9
 ( فيو تنازالت كثيرة3 57.1 57.2 57.0
 ( ال رأي/ ال اعرف3 7.0 8.4 4.8

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

دة رقم ( في موضوع الالجئين طالب الطرف الفلسطيني باعتراف إسرائيل عن مسؤوليتها عن خلق مشكلة الالجئين وطالب باعترافها بقرار األمم المتح3
 ، واستعد الستيعاب مئات اآلالف ممن يرغبون في العودة للدولة الفلسطينية، ما رأيك في ىذا الموقف الفلسطيني؟194

 ( ىو الموقف المناسب والصحيح1 67.9 64.8 72.7
 ( لم يكن مرنا بشكل كاف2 7.7 5.4 11.4
 ( فيو تنازالت كثيرة3 19.7 24.1 12.7
 ( ال رأي/ ال اعرف3 4.7 5.7 3.2

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

% من 96الفلسطيني يوافق على قيام دولة فلسطينية تعترف إسرائيل بها في ( في موضوع الدولة الفلسطينية والحدود تقول بعض األخبار بأن الطرف 4
% المتبقية ، ما رأيك في ىذا الموقف 4الضفة الغربية والقطاع مقابل مبادلة البقية بأراضي من داخل إسرائيل وتقوم إسرائيل بضم كتل استيطانية في ال 

 الفلسطيني ؟
 والصحيح( ىو الموقف المناسب 1 31.5 30.1 33.7
 ( لم يكن مرنا بشكل كاف2 11.4 9.0 15.0
 ( فيو تنازالت كثيرة3 50.6 52.7 47.4
 ( ال رأي/ ال اعرف3 6.6 7.2 3.9

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

عتصيون ومعاليو أدوميم وجفعات ( في موضوع المستوطنات تقول بعض األخبار بأن الطرف الفلسطيني يوافق على قيام إسرائيل بضم مستوطنات غوش 5
الضفة زئيف وأرييل إلسرائيل وببقاء المستوطنات األخرى تحت السيادة الفلسطينية مقابل تبادل أراضي من داخل إسرائيل والحصول على معبر يربط 

 الغربية بإسرائيل، ما رأيك في ىذا الموقف الفلسطيني ؟
 ( ىو الموقف المناسب والصحيح1 25.4 26.2 24.2
 ( لم يكن مرنا بشكل كاف2 11.8 8.9 16.4
 ( فيو تنازالت كثيرة3 55.3 56.4 53.6
 ( ال رأي/ ال اعرف3 7.5 8.5 5.8

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

اح بوجود ( في موضوع الترتيبات األمنية تقول بعض األخبار بأن الطرف الفلسطيني  يوافق على عدم بناء سالح جو أو الحصول على أسلحة ثقيلة والسم6



الحرب، ما رأيك قاعدة إنذار مبكر على إحدى المرتفعات الجبلية وبإمكانية وضع ترتيبات أمنية في غور األردن تسمح بتواجد عسكري إسرائيلي فيو وقت 
 في ىذا الموقف الفلسطيني ؟

 ( ىو الموقف المناسب والصحيح1 13.6 12.3 15.5
 ( لم يكن مرنا بشكل كاف2 11.2 11.2 11.2
 ( فيو تنازالت كثيرة3 67.9 69.3 65.9
 ( ال رأي/ ال اعرف3 7.2 7.2 7.4

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 رأيك بعد فشل المحادثات في كامب ديفيد؟ ( ماذا سيحصل اآلن في7
( سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا ولن يحدث انفجار 1 43.6 39.2 50.5

 للعنف
( ستحصل حاالت متفرقة من المواجهات والعنف ثم يعود 2 25.6 25.2 26.1

 الطرفان للمفاوضات
الضفة ( ستنطلق المواجهات واالنتفاضة من جديد في 3 21.3 24.1 17.0

 والقطاع ولن يعود الطرفان للمفاوضات
 ( ال رأي / ال أعرف4 9.4 11.5 6.3

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 ( وماذا سيحصل في المستقبل البعيد في نظرك فيما يتعلق بفرص التوصل لسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ؟8

التوصل التفاق مشابو للموقف  ( على المدى البعيد سيتم1 9.3 8.5 10.5
 الفلسطيني الراىن الذي تم عرضو في كامب دافيد

( سيتم التوصل التفاق وسط بين الموقفين الفلسطيني 2 31.9 29.1 36.3
 واإلسرائيلي الراىنين الذين عرضا في كامب دافيد

 ( سيتم التوصل التفاق أقرب للموقف الفلسطيني3 14.0 13.6 14.8
 ( سيتم التوصل التفاق أقرب للموقف اإلسرائيلي4 19.5 21.5 16.3
( ىذه نهاية عملية السالم، ولن يتم التوصل التفاقات في 5 23.4 24.6 21.7

 السنوات القادمة
 ( ال رأي / ال أعرف6 1.8 2.8 0.3

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 والفلسطيين بعد خمس إلى عشر سنوات من اآلن ؟( كيف ستكون العالقة في نظرك بين اإلسرائيليين 9
 ( كما ىي اليوم1 17.0 17.5 16.1
 ( أكثر سالما وتعاونا2 23.7 22.2 26.1
 ( أقل سالما وتعاونا3 14.5 12.2 18.2
 (  صراع وعنف4 31.4 34.5 26.6
 ( أخرى )حدد_____(5 13.4 13.6 13.0

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

حة بين ( بعد التوصل التفاق سالم بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل، وقيام دولة فلسطين واعتراف إسرائيل بها، ىل ستؤيد أم ستعارض عملية المصال10
 الشعبين؟

 ( سأؤيد بشدة1 9.5 7.5 12.7
 ( سأؤيد2 65.1 64.9 65.4
 ( سأعارض3 14.8 15.9 13.0
 ( سأعارض بشدة4 7.7 7.8 7.6
 (  ال رأي / ال أعرف5 2.9 3.9 1.4

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

صالحة بين (  بعد التوصل التفاق سالم بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل، وقيام دولة فلسطين واعتراف إسرائيل بها، متى يمكن في اعتقادك لعملية الم11
 الشعبين أن تتم؟

 أبدا حدوث مصالحة بين الشعبين( لن يكون ممكنا 1 35.8 35.3 36.7



 ( يمكن حصول المصالحة فقط بعد عدة أجيال2 16.5 17.8 14.6
 ( يمكن حصول المصالحة مع الجيل القادم3 8.4 6.7 11.1
 ( يمكن حصول المصالحة خالل عشر سنوات4 6.7 7.4 5.6

 ( يمكن حصول المصالحة خالل السنوات القليلة المقبلة5 16.6 15.2 19.0
 ( ال رأي / ال أعرف6 15.8 17.6 13.1

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 (  وماذا عن أغلبية اإلسرائيليين، متى يعتقدون في نظرك بأن المصالحة بين الشعبين ممكنة؟12
 ( لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصالحة بين الشعبين1 44.1 42.5 46.5
 المصالحة فقط بعد عدة أجيال( يمكن حصول 2 12.2 13.8 9.6
 ( يمكن حصول المصالحة مع الجيل القادم3 5.6 5.4 5.9
 ( يمكن حصول المصالحة خالل عشر سنوات4 5.7 5.1 6.6

 ( يمكن حصول المصالحة خالل السنوات القليلة المقبلة5 12.7 10.6 16.0
 ( ال رأي / ال أعرف6 19.7 22.5 15.4

  اجملموع % % الضفة الغربية قطاع غزة %

ي تعزيز ( بعد التوصل التفاق سالم بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل، وقيام دولة فلسطين واعتراف إسرائيل بها، يمكن للخطوات التالية المساىمة ف13
 العالقات  بين إسرائيل ودولة فلسطين. قل لنا إن كنت تؤيد أم تعارض كل منها:

 الدولتين لألفراد والبضائعحدود مفتوحة وحرية حركة بين  13-1
 ( أؤيد بشدة1 22.5 16.5 31.7
 ( أؤيد2 62.5 67.6 54.7
 ( أعارض3 8.8 9.8 7.2
 ( أعارض بشدة4 4.0 3.6 4.8
 (  ال رأي / ال أعرف5 2.2 2.5 1.5

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 مشتركةبناء مؤسسات اقتصادية والقيام مشاريع اقتصادية  13-2
 ( أؤيد بشدة1 13.6 9.1 20.5
 ( أؤيد2 56.9 59.1 53.3
 ( أعارض3 20.7 22.3 18.2
 ( أعارض بشدة4 5.6 5.5 5.9
 (  ال رأي / ال أعرف5 3.2 4.0 2.0

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 دولة فلسطين ودولة إسرائيل الحقا بناء مؤسسات سياسية )كبرلمان( مشتركة تهدف لقيام اتحاد كونفدرالي بين 13-3
 ( أؤيد بشدة1 3.8 2.9 5.3

 ( أؤيد2 26.7 28.0 24.8
 ( أعارض3 41.6 42.6 40.0
 ( أعارض بشدة4 20.7 18.5 24.0
 (  ال رأي / ال أعرف5 7.2 8.0 6.0

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 إسرائيلعمل قوانين فلسطينية تمنع التحريض ضد  13-4
 ( أؤيد بشدة1 2.5 1.6 4.1

 ( أؤيد2 35.6 37.4 32.8
 ( أعارض3 38.6 39.3 37.6
 ( أعارض بشدة4 17.0 13.9 21.7
 (  ال رأي / ال أعرف5 6.3 7.8 3.8

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %



 تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيينوضع برامج تعليمية لمدارس الدولة الفلسطينية تعترف بإسرائيل وال  13-5
 ( أؤيد بشدة1 1.1 0.2 2.4
 ( أؤيد2 8.6 8.7 8.5

 ( أعارض3 43.2 45.2 40.1
 ( أعارض بشدة4 43.3 41.0 46.7
 (  ال رأي / ال أعرف5 3.9 4.9 2.2

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

وإسرائيل، وقيام دولة فلسطين واعتراف إسرائيل بها،، ىل أنت مثال على استعداد في ظل تلك  ( بعد التوصل التفاق سالم بين الطرف الفلسطيني14
 األجواء من السالم  لدعوة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة عرفتو في السابق لزيارتك في بيتك؟

 ( نعم، بالتأكيد1 6.8 5.2 9.3
 ( نعم2 34.3 35.8 32.0
 ( ال3 33.9 36.1 30.4
 ( ال، بالتأكيد4 23.1 20.6 27.0
 (  ال رأي / ال أعرف5 1.9 2.2 1.3

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

جواء ( بعد التوصل التفاق سالم بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل، وقيام دولة فلسطين واعتراف إسرائيل بها، ىل أنت على استعداد في ظل تلك األ15
 إسرائيلي/ة  عرفتو/ىا في السابق في بيتو/بيتها في إسرائيل؟من السالم لزيارة زميل/ زميلة 

 ( نعم، بالتأكيد1 6.8 5.1 9.4
 ( نعم2 34.3 35.9 31.8
 ( ال3 34.0 37.1 29.4
 ( ال، بالتأكيد4 23.2 20.2 27.7
 (  ال رأي / ال أعرف5 1.8 1.7 1.7

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 يمكن قيام سالم دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين؟( ىل في نظرك 16
 ممكن، بالتأكيد 1 1.8 1.7 2.0

 ( ممكن2 32.8 31.7 34.4
 ( غير ممكن3 33.9 34.4 33.3
 ( غير ممكن، بالتأكيد4 25.9 25.5 26.6
 (  ال رأي / ال أعرف5 5.5 6.8 3.7

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 بالنسبة ألغلبية اإلسرائيليين، ىل ىم في نظرك يعتقدون بإمكانية قيام سالم دائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟( وماذا 17
 ( نعم، بالتأكيد1 1.9 2.0 1.8

 ( نعم2 22.5 23.0 21.7
 ( ال3 39.9 39.8 40.0
 ( ال، بالتأكيد4 26.2 24.2 29.4
 (  ال رأي / ال أعرف5 9.6 11.1 7.1

  اجملموع % الضفة الغربية % غزة %قطاع 

 (  بالنسبة للعمليات المسلحة ضد أىداف إسرائيلية فإنك ؟18

 ( تؤيدىا1 51.6 53.5 48.8
 ( تعارضها2 42.7 39.3 48.0
 ( ال رأي/ ال أعرف3 5.7 7.3 3.3

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

لبنان واالنسحاب اإلسرائيلي من لبنان. ىل تعتقد أن على الطرف الفلسطيني استخدام نفس الطرق التي ( وكيف تنظر لطريقة حزب اهلل في جنوب  19
 استخدمها حزب اهلل؟



 ( نعم، بالتأكيد1 30.6 29.1 32.9
 ( نعم2 32.8 33.1 32.4
 ( ال3 22.4 22.9 21.8
 ( ال، بالتأكيد4 6.5 7.6 4.9
 (  ال رأي / ال أعرف5 7.6 7.4 8.0

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

، أي نهاية المرحلة االنتقالية الراىنة، وحدثت مواجهات  13/9/2000(  لو لم يتم التوصل التفاق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي حتى 20
 عنيفة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ىل ستؤيد أم ستعارض ىذه المواجهات العنيفة؟

24.2 19.4 21.3 
 ( سأؤيدها بشدة1

 ( سأؤيدىا2 38.3 35.6 42.5
 ( سأعارضها3 26.9 31.5 19.9
 ( سأعارضها بشدة4 6.1 6.4 5.6
 (  غير متأكد5 4.8 5.0 4.5
 (  ال رأي/ ال أعرف6 2.6 2.2 3.3

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 بأنها ستؤدي لتحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها ؟(  لو حصلت مواجهات عنيفة كهذه، ىل تعتقد 21
 ( نعم، بالتأكيد1 17.4 16.0 19.6
 ( نعم2 39.6 38.2 41.7
 ( ال3 29.1 31.3 25.8
 ( ال، بالتأكيد4 8.5 8.3 9.0
 (  ال رأي / ال أعرف5 5.3 6.2 3.9

 
  المجموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 لو حصلت مواجهات عنيفة كهذه، ىل تعتقد أنها ستسمح إلسرائيل بتحقيق فوائد سياسية أكبر مما كانت ستحققو في مفاوضات كامب دافيد ؟( 22

 ( نعم، بالتأكيد1 7.0 5.9 8.7
 ( نعم2 28.0 27.4 29.0
 ( ال3 45.4 47.6 42.1
 ( ال، بالتأكيد4 11.5 11.0 12.3
 ال أعرف(  ال رأي / 5 8.0 8.2 7.8

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

االسرائيلية ىناك من يرى ضرورة تحويل السلطة -الفترة المحددة للتوصل التفاق نهائي حول التسوية الدائمة الفلسطينية  13/9/2000( تنتهي  في 23
يرى آخرون أن إعالن الدولة يجب أن ينتظر حتى يتم التوصل إلى اتفاق الفلسطينية إلى دولة في ذلك اليوم حتى لو لم توافق إسرائيل على ذلك، بينما 

 إسرائيلي حول ذلك. ما رأيك أنت؟:-فلسطيني
-( أؤيد االنتظار حتى يتم التوصل التفاق فلسطيني1 36.8 34.9 39.6

 اسرائيلي حول قيام الدولة الفلسطينية
بعد انتهاء الفترة  ( أؤيد إعالن قيام دولة فلسطينية فورا2 55.8 56.7 54.3

المحددة حتى لو لم يكن قد تم التوصل آنذاك التفاق مع 
 إسرائيل بشأن ذلك

 ( غير ذلك )حدد ____________(3 2.9 3.2 2.5
 ( ال رأي/ال أعرف4 4.6 5.2 3.6

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %



 بدون اتفاق مع إسرائيل؟  13/9/2000بإعالن قيام دولة فلسطين في ( كيف سترد إسرائيل في نظرك على قيام الطرف الفلسطيني 24
( ستحتل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة 1 15.5 16.7 13.5

 وستضمها إلسرائيل
( ستضم المناطق التي ال تزال تحت سيطرتها اآلن 2 25.8 23.1 30.0

 وستقوم بإغالق المناطق الفلسطينية
( ستغلق  المناطق الفلسطينية وستعمل على منع 3 25.5 24.1 27.6

 االعتراف الدولي بدولة فلسطين
( ستستمر في التفاوض مع الدولة الفلسطينية وستعترف 4 13.3 14.3 11.7

 بها فقط لو تم التوصل التفاق
( أوال ستعترف بالدولة الفلسطينية ثم ستقوم بإجراء 5 6.5 6.3 6.8

 ئممفاوضات معها حول الحل الدا
 ( ستفرض عقوبات أخرى6 12.0 13.5 9.7
 (  ال رأي / ال أعرف7 1.5 2.0 0.7

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

( والهدف ذي األولوية 1( رتب األىداف الوطنية الفلسطينية التالية حسب أولويتها في نظرك ؟  بحيث يحصل الهدف ذي األولوية األعلى على رقم )25
 (5رقم ) األقل على

 (  قيام دولة فلسطينية آمنة1 34.0 36.0 31.0
 (  تحسين األحوال االقتصادية2 16.5 15.5 17.5
 (  تحقيق الديمقراطية3 6.5 6.5 7.0

 (  تحقيق السالم4 11.5 10.0 13.4
 (  توحيد الشعب الفلسطيني5 26.5 24.8 29.7
 (  ال رأي / ال أعرف6 5.0 7.2 1.4

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 (  ىل أنت على استعداد للتضحية بالديمقراطية وحكم القانون في فلسطين من أجل تحقيق أىداف وطنية مثل األمن للفلسطينيين؟26
 ( نعم، بالتأكيد1 20.7 22.8 17.3
 ( نعم2 41.7 42.6 40.4
 ( ال3 18.4 16.2 21.7
 ( ال، بالتأكيد4 10.8 10.6 11.0
 (  ال رأي / ال أعرف5 8.5 7.7 9.6

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

(  1(  وكيف في نظرك يرتب اإلسرائيليون أىدافهم الوطنية حسب أولوياتها بالنسبة لهم ؟  بحيث يحصل الهدف ذي األولوية األعلى على رقم)27
 (5والهدف ذي األولوية األقل على رقم )

 (ضمان وجود وأمن الدولة اليهودية1 38.0 37.4 39.4
 ( تحسين أوضاعهم االقتصادية2 8.5 8.5 8.4
 ( تحقيق الديمقراطية بينهم3 7.0 6.3 8.4
 ( تحقيق السالم4 8.0 7.1 8.5

 ( المحافظة على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل5 28.0 27.5 28.8
 (  ال رأي / ال أعرف6 10.5 13.2 6.5

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %



 ( كيف تقيم أحوال الديمقراطية في إسرائيل؟28
 ( جيد ة جدا1 27.4 22.8 34.5
 ( جيدة2 29.9 32.0 26.6
 ( وسط3 15.2 14.9 15.6
 ( سيئة4 14.1 14.8 13.1
 ( سيئة جدا5 3.1 3.0 3.3
 ( ال رأي / ال أعرف6 10.2 12.4 6.9

 
  اجملموع % الغربية %الضفة  قطاع غزة %

 ( وكيف ستكون في نظرك أحوال الديمقراطية في إسرائيل خالل السنوات العشرة القادمة؟29
 ( جيد ة جدا1 19.7 18.3 21.8
 ( جيدة2 22.3 21.7 23.3
 ( وسط3 13.7 14.0 13.2
 ( سيئة4 13.4 16.1 9.4
 ( سيئة جدا5 5.8 4.7 7.4

 ال أعرف( ال رأي / 6 25.1 25.2 24.9
 

  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 ( لو جرت انتخابات مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أسماؤىم، فمن ستختار؟30
 ( حيدر عبد الشافي1 8.0 7.6 8.6

 (  ياسر عرفات2 45.5 41.2 52.2
 (  أحمد ياسين3 8.4 9.5 6.8
 )حدد___________( ( غير ذلك4 1.2 1.9 0.2

 ( ال أحد ممن سبق وسأقرر في حينو5 22.9 25.6 18.6
 ( لن أشارك في االنتخابات6 11.1 11.0 11.2
 ( ال رأي / ال أعرف7 2.9 3.3 2.4

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 ( أيا من االتجاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟31
 ( حزب الشعب1 1.1 1.5 0.5
 ( الجبهة الشعبية2 3.2 4.5 1.4

 ( فتح3 36.5 32.9 42.0
 ( حماس4 10.3 9.9 10.9
 ( الجبهة الديمقراطية5 0.4 0.5 0.3
 ( الجهاد اإلسالمي6 3.7 4.3 2.7
 ( فدا7 0.1 0.2 0.0
 ( مستقل إسالمي8 3.2 3.2 3.1
 ( مستقل وطني9 5.2 6.3 3.5

 ( ال أحد مما سبق10 34.8 35.1 34.2
 ( غير ذلك )حدد __________(11 1.6 1.7 1.5

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 (  لو جرت انتخابات مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية، وترشح التالية أسماؤىم، فمن ستختار ؟32
 ( حيدر عبد الشافي1 15.7 12.3 20.8



 ( صائب عريقات2 9.1 10.7 6.7
 حنان عشراوي( 3 6.2 5.1 8.0
 ( فاروق قدومي4 5.7 6.8 4.1
 ( أحمد قريع5 5.6 5.2 6.2
 ( محمود عباس )أبو مازن(6 5.4 4.5 6.7
 ( فيصل حسيني7 5.4 7.1 2.8
 ( نبيل شعث8 1.5 1.1 2.1
 ( ال رأي / ال أعرف9 3.8 4.1 3.2

 ( ال أحد مما سبق وسأقرر في حينو10 28.5 29.5 26.9
 ( لن أشارك في االنتخابات11 12.1 12.4 11.7
 ( غير ذلك )حدد _________(12 4.4 4.8 3.6

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 (  ىل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة ا لسلطة الفلسطينية؟33
 ( نعم1 76.1 73.8 79.6
 ( ال2 11.7 12.9 9.9

 ( ال رأي/ ال أعرف3 11.9 13.1 10.2
 

  اجملموع % الضفة الغربية % غزة % قطاع

 (  مع مرور األيام، ىل سيزداد الفساد أم سينقص في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟34
 ( سيزيد1 53.8 55.4 51.6
 ( سيبقى كما ىو2 8.6 6.1 12.0
 ( سينقص3 26.7 29.1 23.5
 ( ال رأي / ال أعرف4 10.9 9.4 12.9

 
  اجملموع % الغربية %الضفة  قطاع غزة %

 (  لو أردت تقييم أحوال الديمقراطية وحقوق اإلنسان في ظل السلطة الفلسطينية، فانك تراىا:35
 ( جيد ة جدا1 3.5 2.9 4.3

 ( جيدة2 17.1 17.1 17.1
 ( ليست جيدة وليست سيئة3 30.8 32.5 28.2
 ( سيئة4 27.4 28.5 25.6
 ( سيئة جدا5 17.3 14.0 22.4
 ( ال رأي / ال أعرف6 3.9 5.0 2.4

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %

 ( وكيف ستكون أحوال الديمقراطية في ظل الدولة الفلسطينية خالل السنوات العشر القادمة؟36
 ( جيد ة جدا1 8.9 8.4 9.6

 ( جيدة2 27.9 27.7 28.2
 ( ليست جيدة وليست سيئة3 21.5 23.0 19.2
 ( سيئة4 15.0 15.1 15.0
 ( سيئة جدا5 11.6 9.7 14.6
 ( ال رأي / ال أعرف6 15.1 16.2 13.5

 
  اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة %



 (  برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف؟37
 ( نعم1 32.2 31.2 33.7
 ال( 2 62.8 63.6 61.6
 ( ال رأي / ال أعرف3 5.0 5.2 4.7

 


