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 (66) نتائج استطالع الرأي العام رقم

الرئيس عباس وتعزز  تزيد من ضعفالخطوة األمريكية 
 الشكوك في دول اإلقليم وتقوي الدعوة للعمل المسلح:

يرون في االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل تهديداً للمصالح  %01أكثر من 
وتطالب النسبة األكبر برد قوي يشتمل على العودة النتفاضة مسلحة،   ،الفلسطينية

لثقة معدومة ن اإكما أن الغالبية الساحقة ال تثق بنوايا ترامب في عملية السالم، بل 
باستقالة الرئيس،   %21طن، ويطالب أيضاً بالدول العربية الرئيسية الحليفة لواشن

طاع غزة ق نكما تطالب األغلبية باستقالة حكومة الوفاق ما لم ترفع العقوبات ع
 فوراً 

    7112 كانون أول )ديسمبر( 10 -2
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في    

أجري .7017( ديسففففففففمبر) كانون أول 10 -7 وذلك في الفتر  ما بين الضفففففففففة الطربية وقطاع  ز 
ل  ن ا ترافه بالقوس  اصفففمة اسفففرا ي االسفففتطالع بعو يوم وامو من ن الن الر يأل ايمريتي مرام 

وأثناء انوالع مواجهات شفففعبية محوود  في العويو من المواقي في الضففففة والقطاع. وكانط السفففلطة 
الفلسففففففطينية قو أدانط الألطو  ايمريتية وأ لنط  ن قطي االمعففففففاالت مي واشففففففنطن.  ل  العففففففعيو 

أ لن  ل  أثر ا  ن االمفاق  ل   الواخلي اسفففففففتمرت جهود المعفففففففالحة و قوت لقاءات في القا ر 
يطط   ذا االسفففففتطالع كافة  ذض القضفففففايا باا فففففافة نل  . 7012نجراء االنتألابات قبل نهاية  ام 

مم نجراء المقابالت وجهاً لوجه مي  ينة  شوا ية  . ايو اع العامة و ملية السالمقضايا أخرى مثل 
وكانط نسبة الألطأ  سفتنياً موقعاً  177 فيشفألعفاً وذلك 1770 من ايشفألا  البالطين بل   ود ا

3%. 
دادوة في الشقاقي أو وليد ل بـ د.خليل   للمزيد من المعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال

-e -( 04)4692692فاكأل:( 23)3664622رام الله ت:   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية  
رار مرى قنل  أن الطالبية العظم  من الجمهور الفلسطيني  7102  ام  من ايخيرمشير نتا ج الربي 

الر يأل ايمريتي مرام  اال تراف بالقوس  اصمة اسرا يل مهويواً للمعالح الفلسطينية يتطل  رداً 
باً من الطرف الفلسطيني. لتن الجمهور الفلسطيني منقسم مول طبيعة  ذا الرد، نذا بالر م من مناس

أن النسبة ايكبر مريو قطي االمعاالت مي اادار  ايمريتية والتقوم بشتوى رسمية لمحتمة الجنايات 
العمل المسلح  رالوولية والعود  النتفا ة مسلحة، فإن اي لبية ال مزال رافضة لرد يتضمن مبني خيا

ر م معول ارمفاع في نسبة مأييو  ذا الأليار خالل ايشهر الثالثة الما ية. كذلك، يبوو وا حاً أن 
الجمهور ال يعتقو أن القياد  الفلسطينية مشاركه الرأي مول طبيعة الرد المطلوب  ل  الألطو  

 ايمريتية.
في الوور  ل   ياب شبه مطلق للثقة الشعبيةمشير نالنتا ج ، و ل   وء الألطو  ايمريتية فإن كذلك

ااقليمي، بل ودور كل من السعودية واامارات ومعر وايردن وقطر من  ملية السالم ودور اادار  
ايمريتية فيها ميث أن أكثر من ثالثة أرباع الجمهور معتقو أن فلسطين لم معو قضية العرب ايول . 

ون أن  ناك اليوم محالف  ربي سني مي نسرا يل ر م من الجمهور يعتقو %21بل نن أكثر من 
 متالل.استمرار اا
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 مأسأل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  في
كمركز مستقل للبحوث ايكاديمية   7000مطلي  ام 

ودراسات السياسات العامة. يهوف المركز لتطوير ومقوية 
المعرفة الفلسطينية في مجاالت ثالث: السياسات 
الفلسطينية الواخلية، التحليل االستراميجي والسياسة 
الألارجية، البحوث المسحية واستطال ات الرأي العام.  

ويو من النشاطات البحثية: ن واد يقوم المركز بالع
الوراسات وايبحاث ايكاديمية ذات العالقة بالسياسات 

 فالمواقالفلسطينية الرا نة، نجراء بحوث مسحية مول 
السياسية واالجتما ية للمجتمي الفلسطيني، مشتيل 
مجمو ات  مل لوراسة قضايا ومشاكل مواجه المجتمي 

لها، و قو الفلسطيني وصاني القرار وو ي ملول 
المؤممرات والمحا رات والموجزات المتعلقة بشؤون 
السا ة. نن المركز الفلسطيني للبحوث ملتزم بالمو و ية 
والنفزا ة العلمية ويعمل  ل  مشجيي وبلور  مفهم أفضل 
 للواقي الفلسطيني الواخلي وللبيئة الوولية في أجواء من مرية

 التعبير ومبادل اآلراء.
ع  من سلسلة االستطال ات المنتظمة يأمي  ذا االستطال

 للمركز. 
             تم إجراء االستطالع بالتعاون مع مؤسسة

 كونراد أديناور في رام الله
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بي ماجة ن أي خطة سالم ستقومها ندار  مرام  لن ملنوفوق كل ذلك، فإن الثقة شبه منعومة في اادار  ايمريتية ونوايا ا ميث مقول الطالبية السامقة 

لسالم ا الفلسطينيين في ننهاء االمتالل وقيام دولتهم المستقلة. ولتن  نا أيضا يظهر بو وح االختالف بين موقف الجمهور من أفتار مرام  لعملية
ة ال معلح لتحقيق السالم، فإن موالي نعف الجمهور يعتقو أن ورأي الجمهور في موقف قيادمه منها، نذ ر م اال تقاد الراسخ أن ايفتار ايمريتي

 يعتقوون أن دواًل  ربية ر يسية مثل السعودية ومعر ستقبالن بها أيضاً. %21ل بهذض ايفتار ايمريتية كما ان أكثر من بالر يأل  باس قو يق
بقو   نتألابات الر اسية والتشريعية. مشير النتا ج نل  أن الجمهور يؤيوأما بالنسبة لألو اع الواخلية فقو سألنا الجمهور  ن قضايا المعالحة و ن اال

الموني  ينطا القموظفي لتن في المقابل يطال  متومة الوفاق بوفي روام   شويو  سيطر  متومة الوفاق التاملة  ل  أو اع ايمن في قطاع  ز .
جمهور ممامًا المطالبة بنزع سالح التتا   المسلحة في قطاع  ز . بل نن متومة مماس سابقاً. كذلك يرفض السلطة وايمني الذين  مال محط 

والي نعف م اي لبية مطال  باستقالة متومة الوفاق نذا لم مرفي العقوبات المفرو ة اليوم  ل  قطاع  ز . وفي مالة مم مشتيل متومة ومو  وطنية فإن
ية قول ايقلية فقط بأن  ل  متومة الومو  االلتزام بسياسة الر يأل  باس المتعلقة بعملالجمهور يرفض التزام  ذض الحتومة بسياسة الر يأل  باس وم

 السالم.
طالبة باستقالته قو استمرار التراجي في متانة الر يأل ميث أن الم مأثيرات سلبية للألطو  ايمريتية  ل  شعبية الر يأل  باس مي أخيراً مشير النتا ج نل 

ي ل  التي مم مسجيلها مت  اآلن منذ ابتواء التراجي في شعبيته قبل ثالث سنوات. لو جرت انتألابات ر اسية ومنافأل و ي النسبة ا ،%21وصلط نل  
لبر وثي( ا فيها الر يأل  باس مي نسما يل  نية فإن الثاني يفوز  ليه بسهولة. ومت  لو كان المنافأل لعباس  و أمو قيادي القوى الثالثة )مثل معطف 

عالح فتح كما كانط ايو اع لقليالً  ل  الفوز مشتوك فيها. أما بالنسبة لتوازن القوى الحزبية فإن النتا ج مشير  ل  استقرار  ذا التوازن فإن قور   باس 
 قبل ثالثة أشهر. لتن شعبية مماس في قطاع  ز  مفوق شعبية فتح فيما متفوق فتح  ل  مماس في الضفة الطربية.

  :والتشريعيةالرئاسية االنتخابات  (1
 21%  فقط. %11الرضا عن أدائه تبلغ  ةبنسيريدون استقالة الرئيس و 
  41والثاني على  %31في انتخابات رئاسية بين اسماعيل هنية ومحمود عباس يحصل األول على%. 
 لكل منهما. %43وفي انتخابات رئاسية بين مصطفى البرغوثي ومحمود عباس يتعادل االثنان بـ 
 38والثاني على  %12رئاسية بين اسماعيل هنية ومروان البرغوثي يحصل األول على نتخابات وفي ا% 
  3والقوى الثالثة مجتمعة على  %11وحماس على  %13في انتخابات برلمانية تحصل فتح على%. 

 
ة قبل ثالثة أشهر قالط نسبأنها مريو من الر يأل البقاء في منعبه.  %79مقول أنها مريو من الر يأل االستقالة فيما مقول نسبة من  %21نسبة من 

قبل ثالثة أشهر بلطط   في قطاع  ز . %01في الضفة الطربية و %94. مبل  نسبة المطالبة باستقالة الر يأل مقالة الر يأل أنها مريو اس %92من 
لو لم يترشح الر يأل  باس لالنتألابات فإن مروان البر وثي  و المفضل   في قطاع  ز . %01في الضفة و %91نسبة المطالبة باستقالة الر يأل 

 %2محمو دمالن بنسبة  ثم ،%77، يتبعه اسما يل  نية بنسبة %33بين مجمو ة من المرشحين لتولي منع  الر يأل ميث مفضله نسبة من 
(، ثم %3، ثم خالو مشعل )(%3)بنسبة  الحمو اللهرامي ثم  ،(%3معطف  البر وثي ) ثم في قطاع  ز (، %03في الضفة الطربية و 0%)

 (. %7سالم فياض )
 .%77 قطاع  ز في و  %39الطربية مبل  نسبة الر ا  ن  باس في الضفة . %99بة  وم الر ا سون %30نسبة الر ا  ن أداء الر يأل  باس مبل  

لو جرت انتألابات ر اسية جويو  في قطاع  ز (.  %70الطربية  و ةفي الضف 30%) %30قبل ثالثة أشهر بلطط نسبة الر ا  ن الر يأل  باس 
مقارنة مي ) %40ويحعل  باس  ل   من ايصوات %33 ل    نية اليوم ومرشح فيها اثنان فقط  ما محمود  باس واسما يل  نية، يحعل

 %99قبل ثالثة أشهر( و نية  %39)مقارنة مي  %33في قطاع  زض مبل  نسبة التعويط لعباس . (لعباس قبل ثالثة أشهر %47لهنية و 31%
)مقارنة مي  %43قبل ثالثة أشهر( و نية  ل   %43)مقارنة مي  %42قبل ثالثة أشهر(، أما في الضفة فيحعل  باس  ل   %97)مقارنة مي 

لتل منهما.  %43 فبولو كانط المنافسة بين الر يأل  باس  ن فتح ومعطف  البر وثي  ن مركة المبادر ، يتعادل االثنان  قبل ثالثة أشهر(. 47%
قطاع  في %36من أصوات الضفة الطربية ويحعل  باس  ل   %39من أصوات القطاع و %32يحعل معطف  البر وثي في  ذض الحالة  ل  

 ل   %44و 33%( مقارنة بالقرى والمأليمات )40%سبة التعويط لمعطف  البر وثي في المون )مزداد ن في الضفة الطربية. %31 ز  و
 ل  التوالي( مقارنة بمؤيوي  %01و %02(، وبين مؤيوي مماس والقوى الثالثة )39( مقارنة بطير المتوينين )%31، وبين المتوينين )%التوالي(
، وبين الالجئين (30 امًا )% 31( مقارنة بالذين مزيو أ مار م  ن 33سنة )% 77-00، وبين الذين متراوح أ مار م بين (09فتح )%

(، وبين الطالب والتجار والمتقا وين %7( مقارنة بايميين )%46وبين مملة شهاد  البتالوريوس ) ،(%34( مقارنة بطير الالجئين )39%)
وبين العاملين في  ،(%43و %41و %34وربات البيوت )  ل  التوالي( مقارنة بالعاطلين  ن العمل والموظفين %34و  %33و 99%)

 (. %33( مقارنة بالعاملين لوى السلطة الفلسطينية )%49القطاع الألا  )
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 .%39و نية  ل   %40والبر وثي  ل   %00لو كانط المنافسة بين الر يأل  باس ومروان البر وثي واسما يل  نية، فإن  باس يحعل  ل  
لو جرت انتألابات ر اسية قريباً، فإن نسبة من  .%32و نية  ل   %30أما لو كانط المنافسة بين البر وثي و نية فقط فإن البر وثي يحعل  ل  

 يفضلون أن مؤيو مرشحاً آخر بوالً من ذلك.  %43يفضلون أن مرشح مماس أمو قادمها لتن  47%

سيشاركون فيها، ومن بين  ؤالء محعل قا مة التطيير وااصالح التابعة  %99القوى السياسية فإن  لو جرت انتألابات برلمانية جويو  بمشاركة كافة
أنها لم مقرر بعو لمن  %72، ومقول نسبة من %9، ومحعل كافة القوا م ايخرى مجتمعة  ل  %39، وفتح  ل  %31لحركة مماس  ل  

)مقارنة مي  %39مبل  نسبة التعويط لحماس في قطاع  ز   .%39ولفتح  %76ستعوت. قبل ثالثة أشهر بلطط نسبة التعويط لحماس 
)مقارنة مي  %79اما في الضفة الطربية فتبل  نسبة التعويط لحماس  .قبل ثالثة أشهر( %70)مقارنة مي  %31قبل ثالثة أشهر( ولفتح  30%
  قبل ثالثة أشهر(. %47)مقارنة مي  %40قبل ثالثة أشهر( ولفتح  70%

 
  :األوضاع الداخلية( 7

 14% .فقط يعتقدون أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف 
  43وفي الضفة الغربية  %31نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية في قطاع غزة تبلغ%. 
  77وبين سكان الضفة الغربية  %41نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ%. 
  22نسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ%. 

 
فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع معتقو أن الناس في الضفة الطربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الطربية بوون  %34نسبة من 
في  ذا االستطالع ونسبة التقييم  %3مبل   قطاع  ز نسبة التقييم اايجابي يو اع معتقو أنهم ال يستطيعون ذلك.  %90ونسبة من  خوف

نسبة اامساس بايمن في . %33نسبة اامساس بايمن والسالمة الشألعية في قطاع  ز  مبل   .%07اايجابي يو اع الضفة الطربية مبل  
 .%31وفي الضفة الطربية  %46بايمن في قطاع  ز  . قبل ثالثة أشهر بلطط نسبة اامساس %43الضفة الطربية مبل  

قبل ثالثة أشهر بلطط نسبة الر بة في الهجر  في قطاع  ز   .%77وبين ستان الضفة  %40نسبة الر بة في الهجر  بين ستان قطاع  زض مبل  
  .%22نسبة اال تقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية مبل   .%77الضفة وفي  43%

ي اي ل    الجزير سألنا الجمهور  ن المحطة التي شا و ا أكثر من  ير ا خالل الشهرين الما يين. مشير النتا ج نل  أن نسبة مشا و  قنا  
 العربية ثم ،(%00) فلسطينثم فضا ية  (،لتل منهما %04 فلسطين اليوم )و ايقع   تافضا يثم  ،(%03) معاً ، متبعها فضا ية %71ميث مبل  

 .(%3)والميادين  ،(%9والقوس ) (9%)

 

  :المصالحة وحكومة الوفاق (2
 81% .يريدون من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي قطاع غزة الذين عملوا سابقاً تحت حكومة حماس 
  الشرطة في قطاع غزة تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق. زيريدون وضع جها %28نسبة من 
 18%  غير راضين. %33وراضون عن أداء حكومة الوفاق 
  31إلى  %11التفاؤل بمستقبل المصالحة يرتفع من%. 
 28%  لتزام بسياسة الرئيس عباس.فقط يريدون منها اإل %41يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن 
 27% .يريدون بقاء الكتائب المسلحة في قطاع غزة 
 31% زة.يؤيدون استقالة حكومة الوفاق ما لم ترفع العقوبات عن قطاع غ  
مقول بأنه يج  أن متون متومة الوفاق مسؤولة  ن دفي روام  الموظفين المونيين الذين كانوا يعملون لوى متومة مماس  %00من نسبة 

( أنه يج  أن متون متومة الوفاق مسؤولة  ن %00كذلك مقول نسبة مماثلة ) أنها  ير مسؤولة  ن ذلك. %04سابقاً فيما مقول نسبة من 
 %20نسبة من  أنها  ير مسؤولة  ن ذلك. %04رجال ايمن والشرطة الذين كانوا مابعين لحتومة مماس سابقاً فيما مقول نسبة من دفي روام  

مؤيو و ي جهاز الشرطة في قطاع  ز  الذي كان يتبي متومة مماس سابقاً محط السلطة التاملة لحتومة الوفاق بحيث متون الشرطة في الضفة 
  أنها ال مؤيو ذلك ومريو بقاء الو ي الرا ن. %06وامو  ومقول نسبة من  والقطاع محط قياد 



2 

ة مزداد نسب  ير را ية  ن أداء متومة الوفاق بعو استالمها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع  ز . %33را ية ونسبة من  %30نسبة من 
 ل   %32و %34( مقارنة بالمأليمات والمون )%43البلوات )(، وفي القرى و %33( مقارنة بقطاع  ز  )%40الر ا في الضفة الطربية )

 ،لتل منها( %32) ومتوسطي التوين ( مقارنة بالمتوينين%43وبين  ير المتوينين ) ،(%37) رجال( مقارنة بال%32) نساءوبين ال ،التوالي(
(، وبين 33مقارنة بالالجئين )%( 40(، وبين  ير الالجئين )%%33و %73( مقارنة بمؤيوي مماس والقوى الثالثة )%90وبين مؤيوي فتح )

 %72و %06( مقارنة بالمزار ين والتجار والطالب )%31(، وبين المتقا وين )%30( مقارنة بحملة شهاد  البتالوريوس )%43ايميين )
 (. %33( مقارنة بالعاملين في القطاع الألا  )%40(، وبين العاملين في السلطة الفلسطينية )%33و

ر م  .%90والتشاؤم  %30قبل ثالثة أشهر بلطط نسبة التفاؤل بالنجاح  . ير متفا لين %43بنجاح المعالحة  ذض المر  ومتفا لون  31%
فقط متوقي سيطر  متومة الوفاق  ل  أو اع ايمن في قطاع  ز  وليأل فقط  ل   %43ارمفاع نسبة التفاؤل بنجاح المعالحة فإن نسبة من 

أن اجتماع المعالحة ايخير الذي  قومه   %43في  ذا السياق مقول نسبة من  ال متوقي معول ذلك. %42نسبة من  ؛الوزارات والمعابرمقرات 
 أنه كان فاشاًل. %72أنه كان ناجحاً، ومقول نسبة من  %06كافة الفعا ل في قطاع  ز  لم يتن ناجحاً وال فاشاًل، فيما مقول نسبة من 

لو مم  مريو بقاء الحتومة الحالية. %02و مشتيل متومة ومو  وطنية مشتلة من فتح ومماس وبقية الفعا ل ونسبة من مؤي %20نسبة من 
سياسية الر يأل االتزام بيريوون  %43مشتيل متومة ومو  وطنية فإن الجمهور منقسم مول السياسة التي يج  أن ملتزم بها في  ملية السالم: 

مقارنة بقطاع  ز   (%40مزداد نسبة المؤيوين اللتزام الحتومة بسياسية الر يأل  باس في الضفة الطربية ) زام بها.لتال يريوون اا %46 باس و
( مقارنة بالرجال %43 ل  التوالي(، بين النساء ) %47و %41مقارنة بالمأليمات والمون ) (%40وبين ستان القرى والبلوات )، (33%)
( مقارنة %29فتح ) ي(، وبين مؤيو%30 ل  التوالي( مقارنة بالمتوينين ) %42و %31التوين )(، بين  ير المتوينين ومتوسطي 40%)

( مقارنة بالذين متراوح أ مار م بين %44سنة ) 31 ل  التوالي(، بين الذين مزيو أ مار م  ن  %30( و%06مماس والقوى الثالثة ) يبمؤيو
(، %33( مقارنة بحملة شهاد  البتالوريوس )%30، بين ايميين )(%30لالجئين )مقارنة با (%40(، بين  ير الالجئين )%34سنة ) 00-77

 ل  التوالي(، وبين العاملين في القطاع  %32و %76 ل  التوالي( مقارنة بالطالب والتجار ) %44و %49وبين ربات البيوت والموظفين )
 (. %41لين في القطاع الألا  )م( مقارنة بالعا%40العام )

يقولون بأنهم مي بقاء التتا   المسلحة  %27قف الر يأل  باس المنادي بوجود متومة ومو  وطنية وسالح وامو في قطاع  ز  فإن رداً  ل  مو 
( مقارنة بطير المتوينين ومتوسطي التوين %26مزداد نسبة مأييو استمرار وجود التتا   المسلحة في قطاع  ز  بين المتوينيين )  و ذلك. %77و
(، بين مملة شهاد  %46ؤيوي فتح )م ل  التوالي( مقارنة ب %20و %00بين مؤيوي مماس والقوى الثالثة ) ،التوالي(  ل  %92و 37%)

 (.%90( مقارنة بالعاملين في القطاع العام )%23بين العاملين في القطاع الألا  )و (، %36رنة بايميين )مقا( %96البتالوريوس )

االنتألابات الذي جاء في اجتماع المعالحة بين القوى الفلسطينية في القا ر  مناسباً فيما مقول نسبة  فقط معتقو أن مو و نجراء %43نسبة من 
يؤيوون نجراء االنتألابات التشريعية والر اسية بعو االنتهاء من مل   %21 أن المو و مبتر. %09أن المو و متأخر ومقول نسبة من  %33من 

 أنها مي نجراء االنتألابات فوراً. %79ة وسالح الفعا ل فيما مقول نسبة من كافة قضايا المعالحة مثل ايمن والمنظم

( معتقو أن السب  وراء  وم قيام  باس مت  اآلن برفي العقوبات المفرو ة  ل  قطاع  ز   و الضطط  ل  %43النسبة ايكبر من الجمهور )
 ،يريو ننجاز المعالحة ببطء ومأني هأن %77فيما مقول نسبة من  ،عالحةمماس لتي مقوم بتقويم المزيو من التنازالت ومزيل العقبات أمام الم

يعار ون استقالة متومة الوفاق بر اسة رامي الحمو الله نذا لم مقم برفي  %30يؤيوون و %30أنه يريو نفشال المعالحة.  %73ومقول نسبة من 
(، في المأليمات %42( مقارنة بالضفة الطربية )%36مزداد نسبة مأييو استقالة متومة الحمو الله في قطاع  ز  ) بات فوراً  ن قطاع  ز .و العق
ومتوسطي  ن( مقارنة بطير المتويني%39(، بين المتوينين )%31( مقارنة بالنساء )%33بين الرجال ) ،(%44( مقارنة بالقرى والبلوات )91%)

(، وبين %31 ل  التوالي( مقارنة بمؤيوي فتح ) %90و %23وبين مؤيوي مماس والقوى الثالثة ) ، ل  التوالي( %40و %46التوين )
( وبين العاملين في القطاع %43( مقارنة بايميين )%33، وبين مملة شهاد  البتالوريوس )%40( مقارنة بطير الالجئين %33الالجئين )
 (.  %49( مقارنة بالعاملين في القطاع العام )%30الألا  )

من  %47التهرباء والماء بشتل دا م لستان قطاع  ز  في نظر  أولويات متومة الوفاق خالل ايشهر الثالثة ايول  يج  أن متون نيعال
يجاد مل لموظفي اأنها  %01أن ايولوية ايول  يج  أن متون فتح معابر القطاع، ومقول نسبة من  %31الجمهور، فيما مقول نسبة من 

 اد  المجلأل التشريعي ا %7و ،فرض سيطر  الحتومة  ل  ايمن في قطاع  ز ل %9و ،جراء االنتألاباتا %6و ،السابقة متومة مماس
( ونيجاد مل %00( واالنتألابات )%30(، نيعال التهرباء والماء )%40أما أولويات السنة القادمة كانط: فتح المعابر ) الحالي لالنعقاد.

يعتقوون  %30 (.%3ون اد  المجلأل التشريعي لالنعقاد ) ،(%2وفرض سيطر  الحتومة  ل  ايمن ) ،(%2)لموظفي متومة مماس السابقة 
 يعتقوون أن لها  القة بذلك. %43أن  ملية المعالحة الرا نة  ال  القة لها بفتح الطريق أمام  ود   ملية السالم والمفاو ات و

، فيما مقول  و مماس الرابحأن  %71ومقول نسبة من  ، و فتح و باس الرابحأن  %74مقول نسبة من  :المعالحة من رابحاً مول من خرج 
متبعها  ،( مرى أن معر خرجط رابحة%30أما بالنسبة لألطراف ااقليمية فالنسبة ايكبر ) .أنه ال يوجو  ال  وال مطلوب %40نسبة من  
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 يرونها خاسر (، %79)و %72ونيران بففففف  ،يرونها خاسر ( %79)و %33 بففففففف وقطر ،خاسر (يعتقوون أنها خرجط  %73)و  %34 بففففف السعودية
 ها خرجط رابحة. أن %33مقول نسبة من فيما  ،أن نسرا يل خرجط خاسر  %49مقول نسبة من و 

 عملية السالم:) 4

 01% االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يشكل تهديداً للمصالح الفلسطينية. يقولون أن إعالن ترامب 
 43%  يريدون رداً فلسطينياً يشمل على: وقف االتصاالت مع اإلدارة األمريكية، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، والعودة

 النتفاضة مسلحة.
 وانخفاض نسبة الثقة  %44إلى  %13لقيام دولة فلسطينية من  ارتفاع نسبة االعتقاد بأن العمل المسلح هو الطريق األنجع

 .%72إلى  %11بدور المفاوضات من 
 27%  يعتقدون أنها لن تلبي الحاجة إلنهاء  %83يقولون أن ترامب لن يتقدم بخطة سالم وحتى لو تقدم بخطة كهذه، فإن

 االحتالل وقيام الدولة.
  يقولون أن دوالً مثل مصر والسعودية قد تقبالن بها. %27ة ترامب هذه و يعتقدون أن الرئيس عباس قد يقبل خط %40لكن 
 .الثقة بدور ومواقف أطراف عربية رئيسية ضئيلة للغاية وثالثة أرباع الجمهور يقولون أن فلسطين لم تعد قضية العرب األولى 

 
 هايرون %07و يرونها مهويواً كبيراً  %26) الح الفسطينيةيرون في خطو  الر يأل مرام  باال تراف بالقوس  اصمة اسرا يل مهويواً للمع 60%

يقاف ن( معتقو أن الرد الفلسطيني المناس   ل  الألطو  ايمريتية  و %43النسبة ايكبر ) .مهويواً  فيها ال يرون %2ومهويوًا محووداً( 
أن الرد المناس   %72فيما مرى نسبة من  ،النتفا ة مسلحةاالمعاالت باادار  ايمريتية والتقوم بشتوى لمحتمة الجنايات الوولية والعود  

أنها مفضل االكتفاء بإدانة  %07يتمن في نيقاف االمعاالت والتقوم بالشتوى واالكتفاء بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، ومقول نسبة من 
مي االستمرار في االمعاالت مي اادار  ايمريتية من  ( أنها مفضل ندانة الألطو  ولتن%07الألطو  ونيقاف االمعاالت، ومقول نسبة مماثلة )

نيقاف االمعاالت ومقويم الشتوى لمحتمة الجنايات والعود  النتفا ة الرد الذي يشتمل  ل  مزداد نسبة مأييو  أجل التوصل للسالم الوا م.
( مقارنة %42(، بين المتوينين )%43مقارنة بالنساء ) (%40(، وبين الرجال )%41مقارنة بقطاع  ز  ) (%40مسلحة في الضفة الطربية )

(، وبين مملة شهاد  %39 ل  التوالي( مقارنة بمؤيوي فتح ) %31و %30(، وبين مؤيوي مماس والقوى الثالثة )%34بطير المتوينين )
 %40قارنة بربات البيوت والتجار ) ل  التوالي( م  %30و %03(، وبين المزار ين والطالب )%32( مقارنة بايميين )%43البتالوريوس )

فقط معتقو أن القياد  الفلسطينية ستوقف االمعاالت ومتقوم بالشتوى ومعود لالنتفا ة المسلحة  %72لتن نسبة من    ل  التوالي(. %47و
 أن القياد  الفلسطينية ستوين الألطو  وستستمر في االمعاالت مي اادار . %74فيما مقول نسبة من 

 %72( معتقو أن العمل المسلح  و الطريق ايكثر نجا ة لقيام دولة فلسطينية نل  جان  دولة نسرا يل فيما مقول نسبة من %44بر )النسبة ايك
كانط نسبة مأييو العمل المسلح قو    أن المقاومة الشعبية السلمية  ي ايكثر نجا ة. %73أن المفاو ات  ي ايكثر نجا ة ومقول نسبة من 

. مزداد نسبة مأييو العمل المسلح في قطاع  ز  %33في أيلول )سبتمبر( الما ي فيما بلطط نسبة مأييو المفاو ات آنذاك  %33وصلط نل  
 ،(%41( مقارنة بالنساء )%42(، وبين الرجال )%32( مقارنة بالقرى والبلوات )%43(، وفي المون )%47( مقارنة بالضفة الطربية )42%)

( مقارنة بمؤيوي فتح %92 ل  التوالي(، وبين مؤيوي مماس ) %41و %37ة بطير المتوينين ومتوسطي التوين )( مقارن%46وبين المتوينين )
( مقارنة بحملة شهاد  %40(، وبين ايميين )%40( مقارنة بطير الالجئين )%42 ل  التوالي(، وبين الالجئين ) %30و %71والقوى الثالثة )
 %47و %41 ل  التوالي( مقارنة بربات البيوت والمهنيين ) %49و  %37و %27التجار والطالب )(، وبين المزار ين و %44البتالوريوس )
  ل  التوالي(.

أنها  %74قوم فعاًل بتقويم اقتراح سالم بين الفلسطينيين وااسرا يليين فيما مقول نسبة من ييأل مرام  لن ( معتقو أن الر %27الطالبية العظم  )
معتقو أنه لن يلبي ماجة الفلسطينيين في ننهاء االمتالل وقيام دولتهم  %09باقتراح سالم فإن نسبة من مرام  ومت  لو مقوم  متوقي أن يقوم بذلك.
معتقو أن الر يأل  باس قو يقبل بهذا االقتراح ايمريتي فيما لو مم  %46لتن نسبة مبل   أنه سيلبي  ذض الحاجة. %00فيما مقول نسبة من 
( %97مزداد نسبة اال تقاد بأن الر يأل  باس قو يقبل باالقتراح ايمريتي في قطاع  ز  ) لن يقبل بذلك. هأن %47نسبة من مقويمه فيما مقول 

(، وبين مؤيوي مماس %36 ل  التوالي( مقارنة بالقرى والبلوات ) %30و %33(، وفي المأليمات والمون )%40مقارنة بالضفة الطربية )
( مقارنة بالذين %31سنة ) 77-00(، بين الذين متراوح أ مار م بين %43  التوالي( مقارنة بمؤيوي فتح ) ل %33و %93والقوى الثالثة )
( مقارنة بايميين %34(، بين مملة شهاد  البتالوريوس )%43( مقارنة بطير الالجئين )%33(، بين الالجئين )%42سنة ) 41يزيو  مر م  ن 

 %43و %41) ل  التوالي( مقارنة بالمتقا وين والعمال وربات البيوت  %33و %39و %93ب )( وبين المزار ين والمهنيين والطال43%)
 .%49 ( مقارنة بالعاملين في القطاع العام%46 ل  التوالي(، وبين العاملين في القطاع الألا  ) %42و 
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 %79يعتقوون أنه سيقبل به فيما مقول نسبة من  %93فإن أما بالنسبة لموقف ر يأل الوزراء ااسرا يلي من االقتراح ايمريتي فيما لو مم مقويمه 
أن دوالً  ربية ر يسية مثل معر والسعودية ستقبالن أو سيقبل أمو ما بهذا االقتراح فيما لو مم مقويمه  %27كذلك مقول نسبة من  أنه لن يقبل به.
 به. مقبالأنهما لن  %71ومقول نسبة من 

ااسرا يلي -ر يسية في  ملية السالم والجهود ايمريتية الرا نة لبلور  امفاق نقليمي في سياق السالم الفلسطينيمول الثقة بوور ومواقف أطراف  ربية 
ال مثق بالوور  %21اامارامي، و ( أنها ال مثق بالوور%23السعودي، ومقول نسبة من ) ( أنها ال مثق بالوور%07مقول الطالبية السامقة )

أن العالم العربي مشطول بهمومه  %29كذلك، مقول نسبة من  ونسبة مماثلة ال مثق بالوور القطري. ،ايردني ثق بالوورال ي %36و ،المعري
معتقو  %20بل نن نسبة من  فقط أن فلسطين  ي قضية العرب ايول . %73وصرا امه وأن فلسطين ليسط قضيته ايول  فيما مقول نسبة من 

فقط أن العرب لن  %70يل  و نيران مت  مي استمرار االمتالل ااسرا يلي فيما مقول نسبة من أن  نالك اليوم محالف  ربي سني مي نسرا 
 أن  نالك اليوم محالف  ربي سني مي نسرا يل.فقط  %94مي نسرا يل مت  منهي االمتالل. قبل ثالثة أشهر قالط نسبة من  ايتحالفو 

 
 ( الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه: 3

 48% .يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون إنهاء االحتالل وقيام الدولة 
 .المشكلة األكبر التي تواجه المجتمع الفلسطيني هي استمرار االحتالل واالستيطان 

 
ونقامة دولة فلسطينية  7691معتقو أن الطاية العليا ايول  للشع  الفلسطيني ينبطي أن متون محقيق انسحاب نسرا يلي لحوود  ام  %40نسبة من 

الطاية ايول  يج  أن متون الحعول  ل  مق العود  لالجئين  يقولون أن %70في المقابل فإن . في الضفة والقطاع و اصمتها القوس الشرقية
أن الطاية ايول  ينبطي أن متون بناء فرد صالح ومجتمي  04%كذلك مقول نسبة من .7691و ودمهم لقرا م وبلوامهم التي خرجوا منها في  ام 
يتون بناء نظام متم ديمقراطي يحترم مريات ومقوق اانسان أن الهوف ايول يج  أن  %6متوين يلتزم بتعاليم ااسالم كاملة، ومقول نسبة من 

من الجمهور، ومقول نسبة  %76استمرار االمتالل واالستيطان في نظر  المشتلة ايساسية التي مواجه المجتمي الفلسطيني اليوم  ي .الفلسطيني
أن المشتلة ايول   %02أنها مفشي الفساد في المؤسسات العامة، ومقول نسبة من  %71ومقول نسبة من  ،أنها مفشي البطالة والفقر %79من 

  ياب الومو  الوطنية. %4 ي استمرار معار قطاع  ز  ون الق معابرض، ومقول نسبة من 
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 (66) نتائج استطالع الرأي العام رقم

  7112 كانون أول )ديسمبر( 10 -2
 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

Q00 من بين المحطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت المحطة التي شاهدتها أكثر من المحطات األخرى خالل )
 الشهرين الماضيين؟

 %2.8 %1.5 %3.6 العربية )1

 %81.2 %53.2 %8..8 الجزير  )7

 %2.8 %53.8 %56.1 فلسطين اليوم )3

 %2.. %6.. %1.. المنار( 4

 %2.5 %58.1 %55.8 فضا ية فلسطين )5

 %6..8 %2.6 %6..5 فضا ية االقع  )6

 %3.1 %8..8 %..51 فضا ية معا) 7

 %8.8 %... %6.6 الميادين (2

 %6..5 %8.2 %1.3 القوس (9

 %8.6 %1..5 %..2 ال اشا و التلفزيون (10

 %1.. %6.5 %8.5 اخرى (11

 %1.. %6.. %... ال يوجو صحن القط ( 17

 %... %... %... ال راي / ال ا رف (13

Q1) بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم؟   
 %2.. %... %6.. جيو جوا( 1

 %5.. %... %6.. جيو (7

 %2..5 %1..5 %58.5 وسط (3

 %68.1 %62.6 %61.1 سيء (4

 %..2. %1... %1.2. سيء جوا (5

 %... %..6 %8.5 ال رأي / ال أ رف (6

Q2 )بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم؟  
 %5.5 %3.. %2.. جيو جوا ( 1

 %56.5 %3..5 %55.1 جيو ( 7

 %..83 %52.2 %88.8 وسط ( 3

 %68.8 %62.8 %63.1 سيء (4

 %83.2 %82.3 %82.3 سيء جوا ( 5

 %2.. %5.. %6.. ال رأي / ال أ رف (6

pv2 )............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك       

 %..11 %62.2 %1... متوين ( 1

 %63.8 %..12 %2.2. متوسط التوين (7

 %..2 %6.2 %1.5  ير متوين (3

 %..5 %1.. %2.. ال راي / ال ا رف 4

 (Q3 بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك...........       

 %62.1 %..2. %..1. مؤيو لعملية السالم ( 1

 %62.5 %1..6 %..66 معارض لعملية السالم ( 7

 %..86 %52.2 %52.2 بين التأيو والمعار ة (3

 %..5 %8.2 %8.5 ال راي ال ا رف (4

(Q4 هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %26.2 %22.8 %23.3 نعم (1

 %..88 %2.3 %6..5 ال (7

 %8.. %58.5 %2.5 ال رأي / ال أ رف (3

(Q5 برأيك، هل يستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟  
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 
 %..66 %..61 %...6 نعم (1

 %..38 %...3 %35.8 ال (7

 %5.. %3.. %1.. ال رأي / ال أ رف (3

(Q6  األيام بأن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غير متوفرين؟هل تشعر هذه 
 %2.6 %..8 %..1 متوفران بشتل كامل (1

 %6.6. %8.8. %8.3. متوفران ( 7

 %61.3 %1.8. %5.3.  ير متوفرين (3

 %55.3 %2.2 %3..5  ير متوفرين بالمر  (4

 %8.. %8.. %8.. ال راي / ال ا رف (5

(Q7 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟  
 %51.2 %2.8 %55.5 بالتأكيو ار   بالهجر  (1

 %2..8 %56.6 %52.3 ار   بالهجر  (7

 %61.8 %6.6. %6... ال ار   بالهجر  (3

 %86.3 %2..6 %3..6 بالتأكيو ال ار   بالهجر  (4

 %2.. %... %1.. ال راي / ال ا رف (5

(Q8 هل أنت راض أم غير راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟  
 %... %5.2 %8.3 راض جوا (1

 %52.1 %...6 %..82 راض (7

 %6.6. %5.1. %8.8.  ير راض (3

 %3..6 %52.5 %86.2  ير راض بالمر  (4

 %2.. %1.8 %6.1 ال رأي / ال ا رف (5

(Q9  لو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح محمود عباس عن حركة فتح، وإسماعيل هنيه عن حركة
  حماس، لمن ستصوت؟

 %68.2 %2.6. %2... محمود  باس (1

 %31.2 %6.8. %16.5 اسما يل  نية ( 7

 %5.1 %2.1 %..3 ال راي / ال ا رف (4

(Q10  بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية ومحمود عباس لمن ستصوت؟وماذا لو كان التنافس  
 %...6 %3.5. %5.6. مروان البر وثي (1

 %3.2. %..82 %63.8 اسما يل  نية (7

 %52.1 %52.6 %..52 محمود  باس (3

 %... %3.1 %... ال راي / ال ا رف (5

(Q11 ولو كان التنافس بين مروان البرغوثي عن حركة فتح، اسماعيل هنية عن حماس، لمن ستصوت؟ 
 %8..1 %36.8 %12.2 مروان البر وثي (1

 %2.2. %82.2 %..62 اسما يل  نية (7

 %2.. %..2 %1.5 ال راي / ال ا رف ( 4

(Q12  عباس عن حركة فتح، لمن ستصوت؟ولو كان التنافس بين مصطفى البرغوثي عن حركة المبادرة ومحمود  
 %12.6 %63.8 %2... معطف  البر وثي (1

 %62.1 %5..1 %..1. محمود  باس ( 7

 %5.. %56.2 %2.2 ال راي / ال ا رف (4

pv34 (  لو جرت انتخابات جديدة اليوم بموافقة جميع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم التي شاركت في االنتخابات
  ، لمن ستصوت؟7113كانون ثاني )يناير(   73التي جرت في التشريعية 

( قا مة البويل )ا تالف الجبهة الويمقراطية ومزب الشع  وفوا  1
 ين(ومستقل

...% ...% ..2% 

 %6.1 %8.6 %8.2 ( قا مة فلسطين المستقلة " معطف  البر وثي والمستقلون "7

 %5.2 %2. %5.6 ( قا مة الشهيو أبو  لي معطف 3

 %... %8.. %5.. ( قا مة الشهيو أبو العباس4

 %... %... %8.. ( قا مة الحرية والعوالة االجتما ية5

 %61.2 %83.5 %...6 ( قا مة التطيير واالصالح6
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 
 %... %... %... ( اال تالف الوطني للعوالة والويمقراطية )و و(7

 %2.. %... %... ( قا مة الطريق الثالث بر اسة سالم فياض2

 %5.3 %8.. %2.. ( قا مة الحرية واالستقالل9

 %6.. %... %5. ( قا مة العوالة الفلسطينية10

 %...6 %3... %..63 ( مركة فتح11

 %6..8 %82.3 %82.8 ( ال أمو مما سبق )لم أقرر بعو(17

 (PV30 نبغي للشعب وماهي الغاية الثانية التي يمن بين الغايات واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األولى
 الفلسطيني العمل على تحقيقها؟

pv30_1 الغاية األولى 
ونقامة دولة فلسطينية  67انسحاب نسرا يلي لحوود  ام  (1

 مستقلة في الضفة والقطاع و اصمتها القوس الشرقية
.2.8% .2..% .3.2% 

هم وبلوام( الحعول  ل  مق العود  لالجئين و ودمهم لقرا م 7
 1942منها في  ام  التي خرجوا

82..% 65.6% 86.3% 

( نقامة نظام متم ديمقراطي يحترم مريات ومقوق اانسان 3
 الفلسطيني

2.5% 2.3% 5..5% 

 %52.1 %55.5 %6..5 ( بناء فرد صالح ومجتمي متوين يلتزم بتعاليم ااسالم كاملة4

pv30_2  (الغاية الثانية       

ونقامة دولة فلسطينية  67انسحاب نسرا يلي لحوود  ام  (1
 مستقلة في الضفة والقطاع و اصمتها القوس الشرقية

8..1% 85.8% 52..% 

( الحعول  ل  مق العود  لالجئين و ودمهم لقرا م وبلوامهم 7
 1942منها في  ام  التي خرجوا

.5..% .6.8% 62.1% 

مريات ومقوق اانسان ( نقامة نظام متم ديمقراطي يحترم 3
 الفلسطيني

52.2% 53.8% 86.5% 

 %...8 %..52 %52.3 ( بناء فرد صالح ومجتمي متوين يلتزم بتعاليم ااسالم كاملة4

 PV20 ، يواجه المجتمع الفلسطيني اليوم العديد من المشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر
غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وغيرها. قل لنا برأيك ما هي واستمرار حصار  قطاع 

                     المشكلة االساسية التي يجب ان تحظى باألولوية للسلطة الفلسطينية؟
 %88.5 %66.3 %82.8 ( استمرار االمتالل واالستيطان1

 %83.8 %83.1 %..83 ( مفشي البطالة والفقر7

 %2.2 %1.. %6.3 (  ياب الومو  الوطنية3

 %82.8 %2.3 %..52 ( استمرار معار قطاع  ز  ون الق معابرض4

 %2.1 %..82 %8..8 ( مفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة5

 %..1 %8.5 %..6 ( أخرى6

 %... %8.. %8.. ال رأي/ ال ا رف ( 7

(Q14  تكون مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون لدى هل تعتقد أن حكومة الوفاق يجب أن
  حكومة حماس سابقًا؟

 %83.2 %82.8 %82.6 بالتأكيو نعم( 1

 %16.6 %18.1 %18.2 نعم ( 7

 %..51 %2.2 %55.2 ال ( 3

 %5.2 %5.2 %5.2 بالتأكيو ال ( 4

 %8.2 %3.2 %1.6 ال رأي/ ال ا رف ( 5

(Q15  وماذا عن دفع رواتب رجال األمن والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس السابقة؟ هل يجب على حكومة
  الوفاق دفع رواتبهم أيضًا؟

 %2..8 %82.5 %..82 بالتأكيو نعم( 1

 %8..1 %..16 %16.2 نعم ( 7

 %2..5 %2.2 %..55 ال ( 3

 %6.2 %5.2 %8.1 بالتأكيو ال ( 4

 %8.1 %2.8 %..1 ال رأي/ ال ا رف ( 5

(Q17  لكي تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع والقيام بعملها في قطاع غزه فإن هناك
اقتراح بوضع جهاز الشرطه في القطاع الذي كان يتبع لحكومة حماس سابقاً تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق بحيث 
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 
القطاع والضفة تتبع قيادة واحدة. هل تؤيد هذا االقتراح أم تريد بقاء المسئولية عن الشرطة في القطاع كما  تكون الشرطة في

 هي اآلن؟
بالتأكيو أؤيو موميو الشرطة في القطاع والضفة محط سيطر  ( 1

 متومة الوفاق       
15..% 12.8% 62.5% 

تومة م( أؤيو موميو الشرطه في القطاع والضفة محط سيطر  7
 الوفاق

83.2% 86.8% 68..% 

 %..52 %1..5 %56.2 ( أؤيو بقاء الو ي الرا ن كما  و اآلن3

 %2.8 %6.1 %2.. ( بالتأكيو أؤيو بقاء الو ي الرا ن كما  و اآلن4

 %8.8 %3.. %6.2 ( ال رأي / ال أ رف5

(Q18  وبعد مرور عدة أسابيع على استالمها اآلن وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات ونصف على تشكيل حكومة الوفاق
 لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة، هل أنت راض أم غير راض عن أدائها؟

 %... %..8 %..6 بالتأكيو راض (1

 %..82 %62.1 %2..6 راض (7

 %..2. %..62 %8.6.  ير راض (3

 %52.2 %2.6 %58.3 بالتأكيو  ير راض (4

 %8.. %..55 %2.8 ال رأي / ال ا رف (5

(Q19  ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل المصالحة، هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن المصالحة ستفشل
 وسيعود االنقسام؟

 %55.6 %8.3 %1.2 بالتأكيو ستنجح المعالحه (1

 %6.2. %5... %6.2. ستنجح المعالحه( 7

 %..61 %62.2 %63.2 لن منجح المعالحه (3

 %3.6 %2.2 %2.2 بالتأكيو لن منجح المعالحه( 4

 %6.2 %3.2 %1.2 ال رأي / ال ا رف (5

Q20  اآلن وبعد استالم حكومة الوفاق لمقرات الوزارات والمؤسسات المدنية والمعابر في قطاع غزة، هل تتوقع أن تسيطر
 هذه الحكومة على قضايا وأوضاع األمن أيضًا؟

 %6.2. %6.5. %..6. نعم ( 1

 %2.5. %..1. %3.1. ال ( 7

 %..2 %55.2 %...5 ال رأي / ال ا رف ( 3

(Q21  وهل ترى أن من األفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة من فتح وحماس وقوى أخرى أم تفضل بقاء الحكومة
  الحالية؟

 %21.2 %22.6 %..22 متومة الومو  الوطنية ( 1

 %88.6 %56.8 %53.2 الحتومة الحالية ( 7

 %..8 %..2 %..1 ال رأي/ ال أ رف ( 3

(Q22  لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، هل تعتقد أن على هذه الحكومة االلتزام بالعمل حسب سياسة الرئيس عباس في
 عملية السالم أم عدم االلتزام بسياسة الرئيس؟

 %61.6 %2.3. %8.2. مس  سياسة الر يأل (1

 %12.8 %6.1. %..2.  وم االلتزام بسياسة الر يأل ( 7

 %3.1 %2.2 %..2 ال رأي / ال ا رف ( 3

(Q23  يقول الرئيس عباس أنه ينبغي وجود حكومة واحدة وسالح واحد. هل تؤيد أم تعارض وجود كتائب مسلحة في قطاع
 غزة جنباً إلى جنب مع قوى األمن الرسمية التابعة للسلطة؟

 %25.8 %25.2 %25.3 مي  بقاء التتا   المسلحة (1

 %88.2 %88.5 %..88  و بقاء التتا   المسلحة ( 7

 %..3 %1.2 %..3 ال رأي / ال ا رف ( 3

(Q23-1  ًصدر بعد اجتماع المصالحة األخير للقوى الفلسطينية في القاهرة في نهاية الشهر الماضي بيان حدد موعدا
تعتقد أن هذا الموعد مناسب أو مبكر أو متأخر إلجراء  .هل7118حتى نهاية العام  إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية

 االنتخابات؟
 %..2. %..62 %6.8. مناس ( 1

 %53.2 %2..5 %51.3 مبتر ( 7

 %8..6 %66.2 %68.1 متأخر ( 3

 %6.1 %55.2 %2.2 ال رأي / ال ا رف ( 4
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 
(Q23-2  بنظرك هل ينبغي اجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بعد االنتهاء من حل كافة قضايا المصالحة مثل األمن

 اجراء االنتخابات فوراً بدون أي انتظار؟والمنظمة وسالح الفصائل أم ينبغي 
 %32.3 %5..2 %32.3 مي اجراء االنتألابات بعو مل كافة قضايا المعالحة أوال( 1

 %82.6 %86.2 %81.1 اجراء االنتألابات فوراً.مي ( 7

 %6.5 %3.5 %..1 ال رأي / ال ا رف( 3

(Q23-3  لم يُقم الرئيس عباس حتى اآلن برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة مثل تخفيض ساعات الكهرباء أو
 العقوبات؟الرئيس عباس حتى اآلن برفع هذه تخفيض الرواتب. برأيك، لماذا لم يُقم الرئيس 

للضطط  ل  مماس لتي مقوم بتقويم مزيو من التنازالت ومُزيل  (1
 مام المعالحةالعقبات أ

...3% .6.2% .1.2% 

 %68.1 %52.3 %86.8 ينه يُريو نفشال المعالحة. (7

 %52.8 %86.2 %85.3 ينه يٌريو انجاز المعالحة ببطء ومأني. (3

 %6.3 %2..5 %1..5 ال رأي / ال ا رف( 4

(Q23-4  طالبت حركة حماس باستقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله إذ لم ترفع فوراً العقوبات المفروضة على
 ومة الوفاق؟قطاع غزة. هل تؤيد ام تعارض استقالة حك

 %12.2 %3.3. %15.8 أؤيو (1

 %63.2 %62.8 %62.2 ا ارض(  7

 %6.. %51.8 %55.5 ال رأي / ال ا رف (3

(Q23-5  صدر في نهاية الشهر الماضي بعد اجتماع المصالحة في القاهرة بيان حول نقاط االتفاق واالختالف بين
الفصائل الفلسطينية المجتمعة رآه البعض بياناً ناقصاً يعكس فشل المجتمعين في االتفاق على الخطوات التالية فيما رآه 

 هل كان اجتماع الفصائل األخير ناجحاً أم فاشالً في انجاز المصالحة؟  البعض نجاحاً واستمراراً للمصالحة. ما رأيك أنت
 %2..8 %53.5 %..52 ناجحاً  (1

 %..2. %8.5. %2... ال ناجحاً وال فاشالً ( 7

 %88.5 %82.8 %83.1 فاشالً ( 3

 %5.. %58.3 %..2 ال رأي / ال ا رف( 4

(Q25 :ماذا بنظرك ينبغي أن تكون أولويات حكومة الوفاق من خالل األشهر الثالثة المقبلة؟ اختر واحدة مما يلي 
 %68.5 %..2. %..8. ( نيعال التهرباء والماء بشتل دا م لستان قطاع  ز 1

 %82.6 %..68 %8..6 ( فتح معابر قطاع  ز 7

 %56.6 %1.2 %2.3 ( نجراء االنتألابات التشريعية والر اسية3

 %..6 %..5 %..8 ( ن اد  المجلأل التشريعي الحالي لالنعقاد4

 %2.3 %... %1.3 ( فرض سيطر  الحتومة  ل  ايمن في قطاع  ز 5

 %53.5 %..3 %2.2 ( نيجاد مل لموظفي متومة مماس السابقة في القطاع6

 %2.. %..8 %5.2 ال رأي / ال ا رف (7

(Q26 :ماذا بنظرك ينبغي أن تكون أولويات حكومة الوفاق من خالل السنة القادمة؟ اختر واحدة مما يلي  
 %2..8 %5..6 %3..6 ( نيعال التهرباء والماء بشتل دا م لستان قطاع  ز 1

 %68.5 %1.2. %1... ( فتح معابر قطاع  ز 7

 %52.2 %1.2 %3..5 ( نجراء االنتألابات التشريعية والر اسية3

 %3.2 %..5 %..6 ( ن اد  المجلأل التشريعي الحالي لالنعقاد4

 %2.5 %3.8 %3.3 ( فرض سيطر  الحتومة  ل  ايمن في قطاع  ز 5

 %2.2 %1.2 %..2 ( نيجاد مل لموظفي متومة مماس السابقة في القطاع6

 %2.. %5.5 %2.. ال رأي / ال ا رف (7

(Q27  هل تعتقد أن عملية المصالحة الراهنة تهدف لفتح الطريق أمام عودة عملية السالم والمفاوضات أم أنه ال عالقة لها
  بذلك؟

 %3... %..5. %8.3. لفتح الطريق لعملية ااسالم(  1

 %..2. %18.5 %15.5 ال  القة لها بذلك(  7

 %..3 %3.1 %3.6 ال رأي/ ال أ رف ( 3

(Q29  لو جرت انتخابات رئاسية قريباً، هل تريد من حركة حماس أن ترشح أحد قادتها للرئاسة أم تفضل أن تؤيد الحركة
  مرشحاً آخر من خارج حماس؟

 %2... %8.6. %5.2. افضل ان مرشح امو قادمها (1

 %2..1 %..5. %2... افضل ان مؤيو مرشح اخر(  7
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 %..2 %53.3 %56.1 ال رأي / ال ا رف ( 3

(Q30  من بنظرك هو الذي خرج منتصرا أكثر من اآلخر في عملية المصالحة الحالية؟ هل هو حركة حماس أم الرئيس عباس
  وحركة فتح؟

 %82.6 %...5 %...8 مماس (1

 %81.6 %86.2 %...8  باس وفتح( 7

 %8... %..18 %2.2. ال  ال  وال مطلوب )ال مقرأ((  3

 %1.5 %..2 %2.2 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q31 من ِمن األطراف اإلقليمية التالية خرج رابحاً ومن خرج خاسراً من المصالحة؟  

(Q31-1 مصر 
 %32.6 %2... %2..1 رابحا (1

 %1..5 %51.8 %..56 خاسرا (7

 %8..8 %66.2 %82.2 ال رابحا وال خاسرا (3

 %..8 %6..5 %2.8 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q31-2  السعودية       

 %1... %6..6 %8..6 رابحا (1

 %86.2 %81.3 %2..8 خاسرا (7

 %65.8 %68.3 %68.5 ال رابحا وال خاسرا (3

 %... %55.1 %2.2 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q31-3  قطر       

 %..62 %82.6 %68.3 رابحا (1

 %..82 %86.8 %81.3 خاسرا (7

 %82.3 %61.8 %68.2 ال رابحا وال خاسرا (3

 %... %58.6 %2.8 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q31-4  إيران       

 %82.6 %83.2 %..82 رابحا (1

 %66.5 %..88 %83.8 خاسرا (7

 %61.6 %...6 %2..6 ال رابحا وال خاسرا (3

 %6.. %53.2 %..58 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q31-5  إسرائيل       

 %52.2 %5.5. %68.3 رابحا (1

 %...3 %..62 %3.5. خاسرا (7

 %52.8 %..56 %51.8 ال رابحا وال خاسرا (3

 %8.2 %2.5 %..3 ال رأي / ال ا رف(  4

(Q32 لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء في منصبه؟  
 %8.2. %88.2 %8..6 بالتاكيو االستقاله( 1

 %62.1 %2... %62.1 االستقالة ( 7

 %51.6 %81.2 %85.2 البقاء في منعبه ( 3

 %5.. %8.. %8.. بالتاكيو البقاء في منعبه ( 4

 %... %3.2 %6.. ال رأي / ال ا رف ( 5

(Q33  يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الترشح النتخابات رئاسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية اسماؤهم
  بعده؟أن يكون الرئيس 

 %85.2 %8.2. %2..6 مروان البر وثي )1

 %82.6 %52.6 %85.2 اسما يل  نية )7

 %1.. %2.. %2.. صا    ريقات (3

 %..3 %8.. %2.. رامي الحمو لله (4

 %2.2 %..8 %3.. معطف  البر وثي (5

 %1.2 %5.2 %6.6 خالو مشعل (6

 %8.1 %..5 %5.3 سالم فياض (7
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 %..51 %..5 %3.1 محمو دمالن (2

 %2.. %5.6 %5.5 اخرى: (9

 %..2 %82.6 %1..8 ال رأي / ال ا رف 10

(Q34 :بنظرك، ما هي الطريق االكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل؟هل هي 
 %82.5 %83.2 %82.6 المفاو ات )1

 %2.8. %..5. %6.3. العمل المسلح (7

 %..85 %6..8 %86.8 المقاومة الشعبية السلمية (3

 %6.6 %2.1 %1.2 ال ا رف\ال راي ( 4

(Q35  يكثر الحديث هذه األيام عن صفقة للسالم يُعدها الرئيس ترامب. هل تتوقع أن يقوم الرئيس ترامب فعاًل بتقديم
  اقتراح سالم بين الفلسطينيين واالسرا

 %62.8 %..51 %8..8 نعم (1

 %13.2 %25.2 %..28 ال (7

 %6.2 %6.5 %..6 ال رأي / ال ا رف (3

(Q36  ولو قدم الرئيس ترامب اقتراحاً للسالم، هل تعتقد أن هذا االقتراح قد يلبي حاجة الفلسطينيين في انهاء االحتالل
  وقيام دولتهم المستقلة؟

 %52.3 %3.8 %1..5 نعم (1

 %22.2 %25.5 %23.5 ال (7

 %1.. %8.2 %..6 ال رأي / ال ا رف (3

(Q37 ولو قدم ترامب هذا االقتراح، هل تعتقد أن الرئيس عباس قد يقبل به؟  
 %..38 %5.6. %2.8. نعم (1

 %82.2 %2.2. %5.2. ال (7

 %2.8 %2.2 %..2 ال رأي / ال ا رف (3

(Q38 وماذا عن رئيس الوزراء االسرائيلي، هل سيقبل أم سيرفض اقتراحاً للسالم من الرئيس ترامب؟  
 %..31 %1..3 %2..3 سيقبل به( 1

 %88.1 %82.2 %81.2 سيرفضه (7

 %58.5 %2.2 %2.1 ال رأي / ال ا رف ( 3

(Q39 وماذا عن الدول العربية مثل مصر والسعودية. هل ستقبالن أو ستقبل احداهما هذا االقتراح من ترامب لو قدمه؟  
 %31.2 %21.2 %..28 ستقبالن\ستقبل (1

 %81.2 %53.1 %5..8 لن مقبالن\لن مقبل ) 7

 %2.6 %2.2 %2.2 ال رأي / ال ا رف( 3

Q40)  من المتوقع أن تقوم ]قامت[ إدارة الرئيس األمريكي ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. هل ترى في هذه
  الخطوة أو الترى فيها تهديداً للمصالح الفلسطينية أو لعم

 %..31 %22.8 %22.2 مهويوا كبيرا ( 1

 %88.1 %1.1 %..58 مهويوا محوودا فقط(  7

 %8..5 %2.. %3.2 ال مشتل مهويوا(  3

 %5.2 %..8 %8.8 ال رأي / ال ا رف(  4

 (Q41 بنظرك، أي مما يلي هو الرد الفلسطيني األنسب على
 هذه الخطوة األمريكية؟

      

( ندانة الألطو  ايمريتية واالستمرار في االمعاالت مي الواليات 1
 المتحو  من اجل التوصل للسالم الوا م

55.2% 2.2% 53.3% 

 %51.2 %2.3 %55.2 ادانة الألطو  ايمريتية ونيقاف االمعاالت مي اادار  ايمريتية(  7

ة سمي( نيقاف االمعاالت مي اادار  ايمريتية ومقويم شتوى ر 3
لمحتمة الجنايات الوولية ومفعيل المقاومة الشعبية 

                              السلمية

83.2% 82.3% 81..% 

االمعاالت ومقويم الشتوى لمحتمة الجنايات والعود  ( نيقاف 4
                  النتفا ة مسلحة

.1.6% .2.6% ...6% 

 %..8 %1.3 %8.. ال رأي / ال ا رف( 5

(Q42  وبرأيك، ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية رداً على هذه
 الخطوة األمريكية؟
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االمعاالت مي الواليات ( ندانة الألطو  ايمريتية واالستمرار في 1

 المتحو  من اجل التوصل للسالم الوا م
86.2% 52..% 6..2% 

 %85.2 %5..5 %53.2 ( ادانة الألطو  ايمريتية ونيقاف االمعاالت مي اادار  ايمريتية 7

ة سمي( نيقاف االمعاالت مي اادار  ايمريتية ومقويم شتوى ر 3
 المقاومة الشعبيةلمحتمة الجنايات الوولية ومفعيل 

                              السلمية

8..8% 83..% 85.8% 

( نيقاف االمعاالت ومقويم الشتوى لمحتمة الجنايات والعود  4
                  النتفا ة مسلحة

82.8% 82..% 86..% 

 %8.2 %55.5 %..2 ال رأي / ال ا رف 5

(Q43 م تشارك االسرائيلية والجهود األمريكية الراهنة لبلورة اتفاق اقليمي يحقق السال-فيما بتعلق بعملية السالم الفلسطينية
الدول العربية، قل لنا هل تثق بأن الدول العربية التالية ستحافظ في هذا االتفاق على حقوق في بلورته مجموعة من 

 الفلسطينيين:
(Q43-1 السعودية    

 %81.2 %...5 %51.2 اثق بها )1

 %..26 %..22 %28.6 ال اثق بها ) 7

 %..5 %..8 %5.2 ال رأي / ال ا رف( 3

(Q43-2 مصر       

 %62.3 %52.1 %83.1 اثق بها )1

 %12.2 %22.5 %...2 ال اثق بها ) 7

 %8.2 %..6 %6.5 ال رأي / ال ا رف( 3

(Q43-3 قطر       

 %35.5 %...8 %..62 اثق بها )1

 %62.8 %25.3 %12.3 ال اثق بها ) 7

 %5.2 %... %..6 ال رأي / ال ا رف( 3

(Q43-4 األردن       

 %6.2. %8..6 %62.2 اثق بها )1

 %18.2 %38.2 %..12 ال اثق بها ) 7

 %..6 %..6 %6.8 ال رأي / ال ا رف( 3

(Q43-5 االمارات العربية       

 %82.3 %6..5 %5..8 اثق بها )1

 %31.2 %25.8 %21.6 ال اثق بها ) 7

 %2.. %3.. %3.. ال رأي / ال ا رف( 3

Q44 ) يقول البعض ان العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية او بصراعه مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ولم
  العرب االولى. ما رايك انت؟يعد يعتبر فلسطين قضيته االولى ويقول اخرون ان فلسطين ال تزال قضية 

 %38.8 %5..2 %21.2 العالم العربي مشطول وفلسطين ليسط قضيته االول  (1

 %62.5 %51.5 %..86 ال مزال فلسطين  ي قضية العرب االول  (7

 %2.. %2.. %2.. ال رأي/ ال ا رف( 3

  (Q45 الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو يقول البعض ان حكومة نتنياهو الحالية وجدت لها حلفاء عرب من
مشترك ولكن آخرون يقولون ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طالما هي تحتل أراضي عربية وال تسمح بقيام 

  دولة فلسطين. ما رأيك أنت؟
 ناك محالف  ربي سن  مي اسرا يل  و ايران مت  مي استمرار ( 1

 االمتالل
2..2% 26.2% 31.2% 

لن يتحالف العرب مي نسرا يل مت  منهي امتاللها ومسمح  ( 7
 بقيام دولة فلسطينية   

85..% 51.2% 82.6% 

 %..1 %1..5 %..2 ال رأي/ ال ا رف ( 3

(Q46 ؟ خالل السنوات القليلة  برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي في منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(
  سنوات( مقارنة مع الوضع الحالي؟ 3-1)القادمة 

 %..3 %8.2 %... افضل بتثير )1

 %..51 %..58 %56.6 افضل بقليل ) 7

 %86.2 %85.5 %88.5 مقريبا نفأل الو ي الحالي ( 3
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 %3..5 %83.8 %85.2 اسوأ بقليل( 4

 %63.2 %66.8 %3..6 اسوأ بتثير( 5

 %8.3 %6.2 %..6 ال رأي/ ال ا رف( 6

 %..5 %... %2.. االجابة رفض( 7

 (Q47بالنسبة للعمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل فإنك؟ 
 %82.8 %2.3 %51.3 مؤيو ا بشو  )1

 %62.6 %..65 %66.2 مؤيو ا)  7

 %82.2 %5... %62.6 معار ها ) 3

 %8.2 %...5 %2.6 معار ها بشو ( 4

 %8.2 %..3 %..1 ال رأي/ ال ا رف( 5

 (Q48أيا من االتجاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟       

 %2.. %2.. %2.. مزب الشع  )1

 %5.. %8.5 %8.2 الجبهة الشعبية ) 7

 %86.2 %82.5 %..83 فتح ( 3

 %2..6 %2..5 %2..8 مماس(  4

 %2.. %6.. %1.. الجبهة الويموقراطية(  5

 %..2 %5.5 %6.1 الجهاد االسالمي (6

 %... %... %... فوا (7

 %... %6.. %6.. المبادر  الوطنية( 2

 %..2 %5.2 %1.. مستقل اسالمي( 9

 %2.2 %8.. %1.2 مستقل وطني (10

 %5.8 %... %... الطريق الثالث بر اسة سالم فياض (11

 %58.8 %1.3. %..66 ال امو مما سبق (17

 %1.. %5.8 %2..  ير ذلك )13

PV35 االنترنت للمشاركة في الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر والمنتديات وغيرها أو اذا كنت تستخدم
 الستخدام وفتح بريدك اإللكتروني، كم مرة تقوم بالمشاركة بالصفحات االجتماعية والمنتديات أو تستخدم بريدك 

  اللكتروني؟..........................................ا
 %82.1 %8.6. %62.1 اكثر من مر  في اليوم )1

 %65.3 %88.3 %..83 يوميا )7

 %53.8 %1.8 %2.6 مرات اسبو يا 5ال   7من  )3

 %2.8 %..8 %8.. مر  في االسبوع )4

 %1.6 %5.1 %..6 مر  في الشهر )5

 %... %5.. %8.. اخرى: )6

ال ينطبق: ال اشارك في العفحات والمنتويات وليأل لوي بريو  )7
 التتروني

52.2% 81.2% 2.2% 

 


