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 )75( نتائج استطالع الرأي العام رقم 
اء االنقسام،  94 لرد عليها  % من اجلمهور الفلسطيين يرفضون "صفقة القرن" وتطالب أغلبية كبرية 

سرائيل، ووقف التنسيق األمين، ووقف   وسلو، واللجوء للعمل املسلح؛  وسحب االعرتاف  العمل 
ييد حل  80ويقول أكثر من  بط نسبة  ً؛ و % أن الصفقة تعيد الصراع مع إسرائيل ليصبح وجود

الدولتني ألقل مستوى منذ توقيع اتفاق أوسلو؛ وفيما يؤيد حوايل الثلثني إعالن الرئيس عباس ضد  
  س لن ينفذ ما يقول % أو أكثر يعتقدون أن الرئي70الصفقة فإن حوايل  

       2020)  فرباير (  شباط  8-   5

جراء اســتطالع للرأي العام الفلســطيين يف الضــفة الغربية وقطاع      قام املركز الفلســطيين للبحوث الســياســية واملســحية 
ــباط (فرباير)  8- 5 غزة وذلك يف الفرتة ما بني ــابقة لالســــتطالع جمموعة من التطورات .  2020شــ شــــهدت الفرتة الســ

ســـــم "صـــــفقة القرن" والرفض الفلســـــطيين القاطع هلا والذي  اهلامة منها  اإلعالن عن اخلطة األمريكية للســـــالم املعروفة 
ـــــــالمي. لكن هذا اإلمجاع على رفض اخلطة كان  قد تبعه رفض مجاعي من وزراء اخلارجية العرب ومن ممثلي العامل اإلســـــ

ــاركة من ثالث دول يف حفل اإلعالن عن  منختلله مواقف مرحبة للجهود األمريكية  ــية ومشـ بعض الدول العربية الرئيسـ
ــاحلة، لكن مل يتبلور  ــرحيات من فتح ومحاس تدعو للمصــــ ــدرت تصــــ ــاع الداخلية صــــ اخلطة يف البيت األبيض. يف األوضــــ

ــة. كذلك، تراجعت اجلهود املبذولة ل ــــ ــطينية. لكن العالقات  عنها أي خطوات ملموســـــ ــريعية فلســـــــــ ــــ ت تشـــــ عقد انتخا
هناك بوادر   توبد ،ازدادت املواجهات العنيفةو  ،اإلســــــــــرائيلية شــــــــــهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف درجة التوتر-الفلســــــــــطينية

ت   . حرب جتارية ومقاطعة حمدودة ــا أخرى مثل االنتخا ــافة لقضـــ إلضـــ ــا  ــتطالع كافة هذه القضـــ يغطي هذا االســـ
ســـية والربملانية، واألوضـــاع العامة يف كل من الضـــفة والقطاع، وعملية الســـالم والبدائل املتاحة للفلســـطينيني يف ظل  الر

 مت إجراء املقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشــــــــوائية من األشــــــــخاص البالغني بلغ عددها .العمليةاجلمود الراهن يف تلك 
  %.3-+/وكانت نسبة اخلطأ  سكنياً موقعاً  127  وذلك يف شخصاً  1270

الشقاقي أو وليد لدادوة يف املركز الفلسطيين  بـ د.خليل   للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال
  e-mail: pcpsr@pcpsr.org  )02(2964934فاكس: )02(2964933رام هللا ت:   للبحوث السياسية واملسحية:

  
  :النتائج الرئيسية

كثر من شهر لنتمكن من قياس رد فعل اجلمهور الفوري  أجري هذا االستطالع الدوري قبل موعده املقرر 
سم "صفقة القرن". تشري النتائج إىل وجود إمجاع فلسطيين ض د الصفقة  على خطة اإلدارة األمريكية املعروقة 

وضد بنودها كلها مبا يف ذلك البند االقتصادي إذا كان مشروطاً بقبول اجلانب السياسي للخطة. بل إن نسبة  
ً، وتقول األغلبية أن  80تتجاوز  % تقول إن هذه اخلطة قد أعادت الصراع مع إسرائيل ليكون صراعاً وجود

مريكية إلسرائيل بضم األغوار واملستوطنات من  اخلطة تسعى لضمان رفض فلسطيين هلا لكي تسمح اإلدارة األ
  طرف واحد. 

تشري النتائج أيضًا إىل أن ثلثي اجلمهور يؤيدون إعالن الرئيس عباس ضد صفقة القرن، لكن نسبة ترتاوح ما  
ع ال تثق بنوا الرئيس يف تنفيذ ما جاء يف إعالنه. وتشري النتائج إىل أن   الغالبية العظمى  بني الثلثني والثالثة أر

تفاق أوسلو،   سرائيل، ووقف التنسيق األمين معها، وإيقاف العمل  اء االنقسام، وسحب االعرتاف  تريد إ
  بل وحىت اللجوء للعمل املسلح، وذلك رداً على صفقة القرن. 

سس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية   
  كمركز مستقل للبحوث  2000يف مطلع عام 

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف  
املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت  
ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل  
االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث املسحية  
لعديد من   واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز 

دراسات واألحباث  النشاطات البحثية: إعداد ال
لسياسات الفلسطينية   األكادميية ذات العالقة 

السياسية    املواقفالراهنة، إجراء حبوث مسحية حول  
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، تشكيل  
جمموعات عمل لدراسة قضا ومشاكل تواجه  
تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا،   ا

ملوجزات املتعلقة  وعقد املؤمترات واحملاضرات وا
بشؤون الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم  
ملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع  
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة  

  الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء. 
يت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات  

  املنتظمة للمركز.  

لتعاون مع مؤسسة كونراد     مت إجراء االستطالع 
 أديناور يف رام هللا
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ارتفاعاً يف نسبة االعتقاد  تظهر  و وذلك ألول مرة منذ اتفاق أوسلو،  %  40ل الدولتني ألقل من  التأييد حلنتائج كذلك تراجعاً غري مسبوق يف نسبة  تظهر ال

اء االحتالل هي العمل املسلح  ن املفاوضات هي الطريق األمثل. ن الطريقة األمثل أل   وتراجعاً يف نسبة االعتقاد 
ولو جرت    ، وارتفاع يف شعبية إمساعيل هنية  ،أما يف الشأن الداخلي فتشري النتائج إىل تراجع شعبية الرئيس عباس وحركة فتح عما كانت عليه قبل شهرين 

سية اليوم فإن حوايل   ت ر ت تشريعية قريباً.  % سيصوتون هلنية ضد عباس. وت50انتخا مكانية إجراء انتخا شري النتائج إىل تراجع يف نسبة التفاؤل 
ت تشريعية  هذا لكن نسبة التفاؤل بنجاح املصاحلة ترتفع قليًال يف  لوضع قبل شهرين، ويقول حوايل النصف أنه لو جرت انتخا االستطالع مقارنة 
    قريباً فإن ذلك سيساهم يف توحيد الضفة والقطاع. 

  القرن:) صفقة  1

 94يؤيدون صفقة القرن4% يعارضون و % 

 الرئيس عباس لن ينفذ  إن% يقولون 73% و68لكن ما بني  ،تؤيد أغلبية من حوايل الثلثني موقف الرئيس عباس املعارض للصفقة األمريكية
 السياسة اليت أعلنتها ضد الصفقة 

  الغالبية العظمى ال تعتقد أن صفقة القرن تنهي االحتالل 

 77تفاق أوسلو69% مع وقف التنسيق األمين، و  % مع اللجوء للعمل املسلح إلسقاط صفقة القرن 64و ،% مع إيقاف العمل 

 69ن أن صفقة القرن سوف تفشل و % متفائل 

 83ميكن االعتماد على الدول العربية  إنه% يقولون 14% يعتقدون أن على الفلسطينيني االعتماد على أنفسهم فقط و 

 76يؤيدون عودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية11% يعارضون و % 

 
كرزمة    عرضنا على اجلمهور الفلسطيين بنود صفقة القرن واحدة بعد األخرى وسألنا عن مدى التأييد واملعارضة لكل بند، مث سألنا عن الصفقة كلها 

ا تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 94واحدة: قالت نسبة من  ا تؤيدها. تراوحت نسبة معارضة بنود الصفقة املختلفة من  4% أ %  91% أ
حلزمة االقتصادية مقابل قبول اخلطة السياسية ل لقدس واألماكن املقدسة. 95ولبند املتعلق  ا  94تقول الغالبية العظمى ( % للبنود املتعلقة  %) أ

ا تعتقد أن األغلبية  70يف املقابل، تقول نسبة من    % أن األغلبية تؤيدها. 3تعتقد أن أغلبية الفلسطينيني يعارضون اخلطة فيما تقول نسبة من  % أ
ا تعتقد أن األغلبية اليهودية تعارضها23اليهودية يف إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من   . % أ

ا تؤيد املوقف الذي طرحه الرئيس عباس ضد صفقة القرن65تقول أغلبية من  مبا يف ذلك  مع إسرائيل وأمريكا نه لن تكون هناك عالقات   ، % أ
% تعتقد أن الرئيس عباس  68%. لكن أغلبية من 27فيما عارضت ذلك نسبة من ، وأن على إسرائيل حتمل املسؤولية كقوة احتالل األمنية  العالقات

يسلم لن  % أن الرئيس لن يعيد فعًال األوضاع ملا قبل أوسلو و 73يوقف التنسيق األمين مع إسرائيل. كذلك قالت نسبة من لن  لن ينفذ ما قاله و 
على اخلطة األمريكية  الفعلي عن رد القيادة الفلسطينية % غري راضية 58أغلبية من املسؤولية عن الضفة الغربية إلسرائيل. لذلك، على ما يبدو، فإن  

ا راضية. 38فيما تقول نسبة من   % أ
اإلسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول  -% أنه على ضوء خطة اإلدارة األمريكية فإن الصراع الفلسطيين82تقول غالبية عظمى من و 

اء االحتالل   هذاما هي فرص أن يؤدي  ، صفقة القرن ب لو قبل الطرف الفلسطيين % فقط أن اخلطة جعلت السالم ممكناً أكثر. 7نسبة من  القبول إل
% أن فرص حدوث ذلك هي صفر يف  58تقول نسبة من وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من مخسني يف املائة أم أقل من مخسني يف املائة؟ 

 . % 50هي أكثر من  أن فرص حدوث ذلك  % 7تقول نسبة من ، % 50% أن فرص حدوث ذلك أقل من 21املائة، وتقول نسبة من 
تسمح   ووهل يتوقع أن تتبناها أ  ، على اجلمهور عشرة خيارات للرد على اخلطة األمريكية وسألناه ثالثة أسئلة: هل يؤيد أم يعارض كل منهماعرضنا 

  : ا القيادة الفلسطينية، وعما إذا كان اجلمهور يتوقع حصوهلا 
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 ) اء االنقسام وتوحيد الضفة والقطاع، وقالت نسبة من الرد الذي يتضمن  %)90اختارت النسبة األعظم ا تؤيد حماربة  85إ % أ
ا تؤيد سحب االعرتاف بدولة إسرائيل وقالت نسبة من 84إسرائيل دبلوماسياً يف املنظمات الدولية، وقالت نسبة من  ا  78% أ % أ

ا تؤيد وقف 77تؤيد اللجوء ملظاهرات شعبية سلمية، وقالت نسبة من  ا  69التنسيق األمين مع إسرائيل، وقالت نسبة من % أ % أ
تفاق أوسلو، وقالت نسبة من  ا تؤيد اللجوء للعمل املسلح أو العودة النتفاضة مسلحة. يف املقابل  64تؤيد إيقاف العمل  % أ

ا تعارض التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة فيما أيد ذلك 59قالت أغلبية من  (من املفيد اإلشارة إىل   %37% أ
ييد تبين حل الدولة الواحدة كان قد بلغ  ا تعارض احملافظة على الوضع  56، وقالت أغلبية من % قبل شهرين)28أن نسبة  % أ

ي تغيريات كبرية فيما قالت نسبة من  ا تؤيد ذلك، وقالت أغلبية من 40الراهن وعدم القيام  ا تعارض حل السلطة  52% أ % أ
ا تؤيد ذلك. 45الفلسطينية فيما قالت نسبة من     % أ

ييد العمل املسلح رداً على خطة ترامب يف قطاع غزة ( لضفة الغربية (81ترتفع نسبة  %)، يف املخيمات واملدن  53%) مقارنة 
لقرى والبلدات (66و% 76( لذين يبلغ عمرهم  63سنة ( 29-18%)، بني الشباب من 51% على التوايل) مقارنة  %) مقارنة 

%) مقارنة  72%)، بني محلة شهادة البكالوريوس (61%) مقارنة بغري الالجئني (68%)، بني الالجئني (58سنة وأكثر ( 50
وا املرحلة االبتدائية ( ملتقاعدين واحلرفيني واملزارعني  % على التوايل) مقارنة  68و% 69%)، بني املوظفني والطالب (50لذين أ

لعاملني يف القطاع اخلاص وغري احلكومي  72% على التوايل)، بني العاملني يف القطاع العام (57و% 54و% 49ِ( %) مقارنة 
ألكثر دخًال (73%)، بني األقل دخًال (61( ن  %) مقارنة بغري املتدينني ومتوسطي التدي71%)، بني املتدينني (51%) مقارنة 
%)، وبني مؤيدي محاس  58%) مقارنة مبؤيدي عملية السالم (73% على التوايل)، بني معارضي عملية السالم (60و% 63(

 %). 50% على التوايل) مقارنة مبؤيدي فتح (76و% 82ومؤيدي القوى الثالثة (
 حل السلطة، وقالت نسبة   ستمنع  اأ % 83سلطة الفلسطينية، قالت أغلبية من قيادة الالسؤال عما ستسمح به أو متنعه  دلكن عن

ا  73من  ا 67العمل املسلح، وقالت نسبة من  ستمنع % أ التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة، قالت   ستمنع% أ
ا 66نسبة من  ا 60وقف التنسيق األمين مع إسرائيل، وقالت نسبة من   ستمنع% أ تفاق أوسلو، وق  ستمنع% أ الت  وقف العمل 
ا 55نسبة من  % أن قيادة السلطة ستسمح  67تعتقد أغلبية من    يف املقابل،  .إسرائيل دولة  سحب االعرتاف الفلسطيين ب ستمنع% أ

ا 65وقالت أغلبية من  ، مبظاهرات شعبية ا  58مبحاربة إسرائيل دبلوماسياً يف املنظمات الدولية، وقالت نسبة من   ستسمح% أ % أ
ي  ستسمح ا 52تغيريات كبرية، وقالت نسبة من   ةحملافظة على الوضع الراهن وعدم القيام  اء االنقسام وإعادة  ستسمح % أ

   توحيد الضفة والقطاع.
ن القيادة  %)، يف  63لضفة الغربية (مقارنة   %) 69الفلسطينية لن تسمح بوقف التنسيق األمين يف قطاع غزة (ترتفع نسبة االعتقاد 

لقرى والبلدات (66و% 70املخيمات واملدن ( لنساء (68(الرجال  %)، بني 61% على التوايل) مقارنة  %)، بني  64%) مقارنة 
ألميني (72محلة شهادة البكالوريوس ( ألقل دخًال (77بني األكثر دخًال (%)، 53%) مقارنة  %)، بني غري  66%) مقارنة 

%) مقارنة مبؤيدي  77%) بني معارضي عملية السالم (64% على التوايل) مقارنة مبتوسطي التدين (68و% 74املتدينني واملتدينني (
 %). 51رنة مبؤيدي فتح (% على التوايل) مقا 74و% 83%)، بني مؤيدي محاس ومؤيدي القوى الثالثة (56عملية السالم (

  أنه  74وعند السؤال عن توقعات اجلمهور عما سيحدث فعًال على األرض كرد فعل فلسطيين على صفقة القرن، قالت أغلبية من %
حماربةإلسرائيل دبلوماسياً يف املنظمات الدولية،  % أنه سيكون هناك 66سيكون هناك جلوء ملظاهرات شعبية سلمية وقالت نسبة من 

% أنه سيكون هناك حمافظة على الوضع الراهن  51% أنه سيكون هناك جلوء للعمل املسلح، وقالت أغلبية من 61أغلبية من وقالت 
أنه لن يكون هناك ختل عن حل الدولتني لصاحل الدولة الواحدة، وقالت   % 69بدون تغيريات كبرية. يف املقابل، قالت أغلبية من 

% أنه لن يكون هناك وقف للعمل  61مين مع إسرائيل، وقالت أغلبية من % أنه لكن يكون هناك وقف للتنسيق األ 62أغلبية من 
اء االنقسام  54، وقالت أغلبية من تفاق أوسلو % أنه لن يكون هناك سحب لالعرتاف الفلسطيين بدولة إسرائيل. أما حول إ

   % أنه لن حيصل.46% أنه سيحصل فيما قالت نسبة من 48فقالت نسبة من 
%) مقارنة  53بقاء الوضع الراهن على ما هو بدون حصول تغيريات كبرية رداً على خطة ترامب يف قطاع غزة (تزداد نسبة توقع 
ملدن واملخيمات (59%)، يف القرى والبلدات (50لضفة الغربية ( %)  60% على التوايل) بني األميني (48% و50%) مقارنة 

لعاملني يف القطاع اخلاص وغري احلكومي  61 يف القطاع العام (%)، بني العاملني50مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس (  %) مقارنة 



 

4 
 

% على التوايل)، وبني مؤيدي القوى الثالثة  42% و49%) مقارنة مبتوسطي التدين وغري املتدينني (55%)، بني املتدينني (45(
 %). 44% على التوايل) مقارنة مبؤيدي محاس ( 54% و66ومؤيدي فتح (

  
ا ستنجح رغم املعارضة  26% أن صفقة القرن ستفشل بسبب املعارضة الفلسطينية هلا، لكن 69أغلبية من   تقولمع ذلك،   % يعتقدون أ

لذات؟ قالت أغلبية من مي سألنا اجلمهور عن رأيه يف السبب وراء تقد الفلسطينية. ا أرادت أن يرفضها  60 اإلدارة األمريكية هلذه اخلطة  % أ
خلطة بسبب ضعفهم.34سرائيل بضم الغور واملستوطنات فيما قالت نسبة الفلسطينيون فتسمح إل ا اعتقدت أن الفلسطينيني سيقبلون  سألنا   % أ

%) أن هذه الدول  83عن دوافع مشاركة ثالث دول عربية يف اللقاء الذي عقدته اإلدارة األمريكية لإلعالن عن اخلطة: قالت الغالبية العظمى (
ا إلسرائيل فيما قالت نسبة من (اإلمارات العربية وا  ا إلسرائيل وفلسطني معاً  6لبحرين وعمان) أرادت إظهار مساند ا أرادت إظهار مساند % أ

ا أرادت مساندة الفلسطينيني؛ وعلى ضوء قرار وزراء اخلارجية العرب برفض صفقة القرن، فإن 3وقالت نسبة من  % من الفلسطينيني  83% فقط أ
 % أنه ميكن االعتماد على الدول العربية.  14ن على الفلسطينيني االعتماد على أنفسهم فقط فيما تقول نسبة من يعتقدون مع ذلك أ

ا تعارض وتقول نسبة من 76تقول أغلبية من  ا تؤيد عودة االتصاالت اليت كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع اإلدارة األمريكية  11% أ % أ
لقدس عاصمة إلسرائيل يف كانون أول (ديسمرب)  ا تعارض عودة االتصاالت  69. قبل شهرين قالت نسبة من 2017بعد اعرتاف إدارة ترامب  % أ

ت األمريكية القادمة % تتوقع 59أغلبية من   مع اإلدارة األمريكية. % يتوقعون أن يؤدي  53كذلك   % يتوقعون فوزه.35وخسارة ترامب لالنتخا
مة الفساد لنتنياهو إلزاحته عن احلكم % إزاحته عن  58، وكان قبل شهرين قد توقع % يتوقعون بقاءه يف احلكم41يف إسرائيل لكن    قريباً  توجيه 

 احلكم.  

  عملية السالم:)  2

  اليوم %39% قبل شهرين إىل 42حلل الدولتني يهبط من التأييد 

  45% إىل 39من  ينالتأييد لشن كفاح مسلح من أجل تغيري الوضع الراهن يرتفع خالل شهر% 

 50 اء االحتالل هو العمل املسلح، و إن% يقولون املقاومة الشعبية  إنه% يقولون 23و ،،املفاوضات إنه% يقولون 21الطريق األمثل إل
  ةالسلمي

  
بلغت   شهرين رضت هذه الفكرة على اجلمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا احلل. قبل  عُ  ، وقد % تعارض فكرة حل الدولتني59و% تؤيد 39نسبة من 

% أن  57% أن أغلبية اجلمهور الفلسطيين تؤيد حل الدولتني فيما تقول نسبة من  36تقول نسبة من %. 42نسبة التأييد هلذا احلل يف سؤال مماثل 
% تعتقد أنه ال يزال عملياً.  33عملياً بسبب التوسع االستيطاين لكن نسبة من % أن حل الدولتني مل يعد 61تعتقد نسبة من األغلبية تعارضه. 

% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول  76كذلك، تقول نسبة من 
 % أن الفرص متوسطة أو عالية. 22نسبة من 

ا تفضل التوصل التفاق سالم مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 22راهنة تقول نسبة من للخروج من األوضاع ال ا تفضل شن كفاح  45% أ % أ
ا تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد االحتالل. لكن نسبة من 15مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتقول نسبة من  ا  14% أ % تقول 

ا تفضل التوصل التفاق سالم وقالت نسبة من 29قالت نسبة من  شهرين  تفضل احلفاظ على الوضع الراهن. قبل  ا تفضل شن كفاح  39% أ % أ
اء االحتالل . وعند السؤال عن الطريقة مسلح ا العمل  50، انقسم اجلمهور إىل ثالث جمموعات، حيث قال نصف اجلمهور (األمثل إل %) أ

ا املفاوضات وقالت نسبة من  21املسلح فيما قالت نسبة من  ا املقاومة الشعبية السلمية. قبل شهرين قالت نسبة من 23% أ % أن العمل  47% أ
  هي الطريقة األمثل. % أن املفاوضات 26املسلح هو الطريقة األمثل وقالت نسبة من 

ت  إ)  3 سية و نتخا   :تشريعيةر

 62 ت بني عباس وإمساعيل هنية تقول نسبة من ا ستصوت هلنية و49% يريدون استقالة الرئيس، ويف انتخا  % لعباس44% أ
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  ت برملانية حتصل حركة فتح على  %32% ومحاس على 38يف انتخا

  ت جراء االنتخا  %45% إىل 52ترتاجع يف شهرين من نسبة التفاؤل 

  ت ييد إجراء االنتخا  %46% إىل 56يف حال منعتها إسرائيل يف القدس ترتاجع خالل شهرين من نسبة 

  ت تبلغ ت التشريعية القادمة ستكون حرة 45% و51الثقة بنزاهة جلنة االنتخا  نزيهة% فقط يعتقدون أن االنتخا

 70ت ت60و % يعتقدون أن فتح لن تقبل بفوز محاس يف االنتخا  % يعتقدون أن محاس لن تقبل بفوز فتح يف االنتخا

  
ا% تقول  62نسبة من  ا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. قبل 33تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  إ قالت نسبة من   شهرين% أ

ستقالة الرئيس 61 ا تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة املطالبة  بلغت نسبة املطالبة   شهرين % يف قطاع غزة.  قبل 78و% يف الضفة الغربية 52% أ
%. نسبة الرضا عن  60% ونسبة عدم الرضا 37نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ  % يف قطاع غزة. 73و % يف الضفة 52ستقالة الرئيس 

%  27و% يف الضفة الغربية 43% (37بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس  شهرين %. قبل 22% ويف قطاع غزة 47عباس يف الضفة الغربية تبلغ 
سية فيما تقول نسبة من % فقط أن الرئيس حممود عباس هو ا33تقول نسبة من يف قطاع غزة).  ت الر %  43ملرشح األفضل حلركة فتح يف االنتخا

ا ال تعرف أو ال رأي هلا يف املوضوع. 25أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من   % أ
سية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل األ ت ر % من األصوات وحيصل الثاين  44ول على لو جرت انتخا

)  شهرين % قبل  37% (مقارنة مع 32يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس . ) شهرين% هلنية قبل 44و% لعباس 49مقارنة مع (  %49على 
% (مقارنة مع  38) وهنية على شهرين % قبل 58% (مقارنة مع 54)، أما يف الضفة فيحصل عباس على شهرين % قبل 56% (مقارنة مع 63وهنية 

لو مل يرتشح الرئيس عباس    %.38% وهنية على 57). أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فإن الربغوثي حيصل على شهرين % قبل 34
ت فإن مروان الربغوثي هو املفضل   %، يتبعه امساعيل هنية  36لتويل منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من  بني جمموعة من املرشحنيمن  لالنتخا

وسالم  مث خالد مشعل   %)،4مث مصطفى الربغوثي (  % يف قطاع غزة)،12و% يف الضفة الغربية 1% (6%، مث حممد دحالن بنسبة 24بنسبة 
  % لكل منهما).  3( فياض

ت تشريعية  وسألنا اجلمهور عن مشاركته يف التصويت  ت بر وملن سيعطي صوته: يف انتخا مبشاركة كافة القوى  اليوم ملانية جديدة لو جرت انتخا
م  % 68السياسية فإن  %، وفتح  32حتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس على املشاركني سيشاركون فيها، ومن بني هؤالء يقولون 

ت عام  %، وحتصل كافة القوائم األخرى38على  ا مل تقرر بعد ملن  18%، وتقول نسبة من 12على  جمتمعة  2006اليت شاركت يف انتخا % أ
% قبل  41% (مقارنة مع 43تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة   .%40% ولفتح 32بلغت نسبة التصويت حلماس  شهرين ستصوت. قبل 

)  شهرين % قبل 24% (مقارنة مع 22اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس  . )شهرين % قبل 32% (مقارنة مع  30) ولفتح شهرين 
 ).  شهرين % قبل 46% (مقارنة مع 45ولفتح 

ت التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من  % يف القطاع) أن تفوز حركة فتح يف  31و% يف الضفة 44% (39وسألنا اجلمهور عن توقعاته لنتائج االنتخا
ت القادمة فيما تتوقع نسبة من  ت القادمة. 37و% يف الضفة 19% (26االنتخا %  45نسبة من  % يف القطاع) أن تفوز حركة محاس يف االنتخا
ت تشريعية أو تشريعية  سية ستجري قريباً يف األراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من و تعتقد أن انتخا ت.43ر   شهرين قبل  % أنه لن جتري انتخا

ت قريباً. 52قالت نسبة من  ا تتوقع إجراء االنتخا اتقول  %43نسبة من  % أ سية معاً   إ ت تشريعية ور وتعارض الفصل    تريد إجراء انتخا
ا% 20فيما تقول نسبة من  ،بينهما  ت تشريعية   أ ت  تريد انتخا سية، تتبعها بعدة أشهر انتخا ا 23وتقول نسبة من ر تفضل إجراء  % أ

سية معاً لكنها ال تعارض الفصل بينهما  ت تشريعية ور منعت إسرائيل    إذا إنه% يف القطاع). تقول  37و% يف الضفة 51(%  46من  نسبة   .انتخا
حة التصويت لسكان املدينة يف أي مركز انتخايب يف  %  46الضفة الغربية فيما تقول نسبة القدس أو  حمافظة  التصويت يف القدس الشرقية فإنه ينبغي إ

ت التشريعية.  حة التصويت 56قبل شهرين قالت نسبة من  أنه ينبغي يف هذه احلالة عدم إجراء االنتخا لسكان املدينة يف أي مركز  % أنه ينبغي إ
 انتخايب يف حمافظة القدس أو يف الضفة الغربية فيما لو منعت إسرائيل إجراؤها يف القدس الشرقية. 

م% يقولون  51 ت الفلسطينية   إ ت فيما تقول نسبة من  يفيثقون بنزاهة جلنة االنتخا م ال يثقون بذلك.42إدارة عملية االنتخا كذلك، فإن    % أ
ت التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 45نسبة من  ا لن تكون كذلك.45% فقط تعتقد أن االنتخا كذلك، تقول    % أ
ا تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية يف 47نسبة من  على محاية العملية االنتخابية وصناديق االقرتاع بنزاهة وبدون حتيز فيما تقول   الضفة الغربية % فقط أ
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م ال يثقون بذلك.47نسبة من  ا تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية يف 49وتقول نسبة مماثلة تبلغ   % أ على محاية العملية االنتخابية   قطاع غزة % أ
م ال يثقون بذلك. 40وصناديق االقرتاع بنزاهة وبدون حتيز فيما تقول نسبة من   % أ

بدون    الضفة الغربيةاالنتخابية يف  محلتها  %) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم االنتخابية املرشحة وخاصة قائمة محاس أن جتري63تقول األغلبية (
% أنه لن يكون  55كذلك تقول أغلبية من   % فقط أن ذلك سيكون ممكناً.32قيود أو تدخالت من أجهزة األمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 

بدون قيود أو تدخالت من أجهزة األمن املوجودة يف قطاع    قطاع غزةممكناً لكافة القوائم املرشحة وخاصة حركة فتح أن جتري محلتها االنتخابية يف 
ت فإن حركة فتح  اجلمهور أنه لو فازت حركة محاس يف االنتخا  % من70يقول أكثر من و  % أن ذلك سيكون ممكناً.39غزة فيما تقول نسبة من 

لتايل  ذه النتيجة ولن تسمح  %  24فيما تقول نسبة من  ،ا بتشكيل حكومة واحدة متارس كافة صالحيات السلطة يف الضفة والقطاع هللن تقبل 
ا ستسمح بذلك. ت القادمة فإن حركة محاس لن تقبل  60كذلك، تقول أغلبية من   أ ذه النتيجة ولن تسمح  % أنه لو فازت حركة فتح يف االنتخا

ا ستسمح بذلك. 34وتقول نسبة من  ، لتايل هلا بتشكيل حكومة واحدة متارس كافة صالحيات السلطة يف الضفة والقطاع   % أ
 

  :داخليةالوضاع  األ)  4

  21% والضفة و5التقييم اإلجيايب ألوضاع غزة تبلغ% 

  ونسبة االعتقاد بوجود فساد يف املؤسسات اليت تديرها محاس يف قطاع غزة %، 85نسبة االعتقاد بوجود فساد يف السلطة الفلسطينية تبلغ
 %65تبلغ 

 47ا إجناز للشعب الفلسطيين46% يرون السلطة عبء و  % يرو

  ن أدائها أفضل وترى أ% 24% و13النسبة األكرب ترى يف أداء حكومة حممد اشتية مماثالً ألداء احلكومة السابقة فيما ترى نسبة ترتاوح بني
 أن أدائها أسوء %42% و26ترتاوح بني نسبة 

  :ًم% يقولون 50تقييم القضاء ليس عاليا  لسطينيةأمام حمكمة ف مثلوالن حيصلوا على حماكمة عادلة لو  إ

  
نسبة  مع ذلك، فإن    %. 21% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 5نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ 

ألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ  ألمن يف الضفة الغربية تبلغ و  % 74اإلحساس  % من  23تقول نسبة تبلغ و %. 58نسبة اإلحساس 
ا ترغب يف اهلجرة بسبب األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ  % يف قطاع غزة وتنخفض  28اجلمهور الفلسطيين أ

 % يف الضفة الغربية. 19إىل 
% منهم  54الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من % فقط من سكان 42نسبة من 

وتقول   خوف% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة محاس فيها بدون 55. أما يف قطاع غزة فإن نسبة من تعتقد أن الناس ال يستطيعون ذلك 
. وتقول نسبة من  %85نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية كذلك، تبلغ % أن الناس ال يستطيعون ذلك.  42نسبة من 

السلطة  مكانة ودور اجلمهور منقسم حول وبشكل عام، فإن   ع غزة.% أنه يوجد فساد يف املؤسسات واألجهزة األمنية اليت تديرها محاس يف قطا 65
ا قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين وتقول نسبة من 47الفلسطينية، حيث تقول نسبة من   ا إجناز للشعب الفلسطيين. 46% أ  % أ

أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن األغلبية أو النسبة األكرب ترى أن أدائها مماثل ألداء احلكومة السابقة يف قضا مثل:   عشرةبعد مرور أكثر من 
ت ( اجلهود  %)، 50%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (41%)، األوضاع االقتصادية (50األوضاع األمنية ( %) وجهود الدفاع  49إلجراء االنتخا

ت وحقوق  % أن األداء أسوأ من أداء احلكومة السابقة وتقول نسب  42 إىل % 26%). يف املقابل تقول نسب ترتاوح بني 51اإلنسان (عن احلر
يف نسبة التقييم اإلجيايب ألداء    طفيفاً  تراجعاً هذه النتائج  س % أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء احلكومة السابقة. تعك24 إىل %13ترتاوح بني 

لوضع قبل   %) أن حكومة اشتية لن تنجح يف حتقيق  55ويف سؤال عن توقعات اجلمهور للمستقبل تقول األغلبية (  .شهرين حكومة شتيه مقارنة 
ا ستنجح يف ذلك.35املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من  ت   % أ ويف سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح احلكومة يف إجراء انتخا
سية يف الضفة والقطاع تقول   ا لن تنجح وتقول نسبة من  % 48نسبة من تشريعية أو تشريعية ور ا ستنجح. 41أ ويف سؤال مماثل عن التوقعات   % أ

ا لن تنجح فيما تق 55بتحسني األوضاع االقتصادية تقول األغلبية ( ا ستنجح يف ذلك. 35ول نسبة تبلغ %) أ  % أ
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ا لن حتصل على حماكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام حمكمة فلسطينية فيما تقول نسبة  38% يف الضفة 58% (50تقول نسبة من  % يف القطاع) أ
ا ستحصل على حماكمة عادلة.55و% يف الضفة 33% (42من  ا تعتقد أ % يف الضفة  64% (54كذلك تقول أغلبية من   % يف القطاع) أ

    % أنه حيكم حبسب القانون.41حبسب األهواء، ويف املقابل تقول نسبة من   % يف القطاع) أن القضاء واحملاكم يف فلسطني حيكم40و
لى حيث تبلغ  سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل الشهرين املاضيني. تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األع

) مث العربية  %5(  امليادين%) مث 10%)،  مث فلسطني اليوم (13(  معاً )، مث فضائية  لكل منهما% 14(  وفضائية فلسطني فضائية األقصى %، تتبعها  20
) 4 %( . 

  ) املصاحلة:5

  ت ستساهم يف توحيد الضفة والقطاع49% و40% إىل 36نسبة التفاؤل بنجاح املصاحلة ترتفع خالل شهرين من  % يعتقدون أن االنتخا

  التوصل لتهدئة طويلة األمد يف قطاع غزة ضئيلةاألغلبية تعتقد أن فرصة 

  

ا متفائلة. فقط  % 36قالت نسبة من شهرين % غري متفائلني، قبل 56و % متفائلون بنجاح املصاحلة 40 % أنه لو جرت  49تقول نسبة من لكن   أ
ت تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم يف توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة تبلغ  تقول    % أن ذلك لن يساهم يف توحيد الضفة والقطاع.45انتخا

دئة طويلة األمد فيما تقول نسبة من 58أغلبية ضئيلة من  % أن الفرص متوسطة وتقول  30% أن الفرص ضئيلة لتوصل محاس وإسرائيل هلدنة أو 
 % فقط أن الفرص عالية. 8نسبة من 

ت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه: 6   ) الغا

 49اء االحتالل وقيام الدولة ينبغي أن يكون الغاية األوىل للشعب الفلسطيين و  احلصول على حق العودة إنه% يقولون 30% يرون إ

  تمع يف نظر ا تفشي البطالة والفقر 28% فيما تقول نسبة من 29استمرار االحتالل هو املشكلة األساسية األوىل اليت تواجه ا  % أ

  
وإقامة دولة فلسطينية   1967% تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام 49نسبة من 

% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق العودة لالجئني  30يف املقابل فإن . الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية يف 
م اليت خرجوا منها يف عام  م لقراهم وبلدا أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل وجمتمع   %10كذلك تقول نسبة من .1948وعود

ت وحقوق    %)10( متطابقة   متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم حر
تمع الفلسطيين  .اإلنسان الفلسطيين  وتقول نسبة    ، % من اجلمهور29نظر   يفواالستيطان  استمرار االحتالل   هي اليوماملشكلة األساسية اليت تواجه ا

ا 28من  ا 14وتقول نسبة من   ، الفساد يف املؤسسات العامة  فشيا ت   %25من قول نسبة  ت و   البطالة والفقر، تفشي% ا استمرار حصار  % ا
  . قطاع غزة وإغالق معابره
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 )75( نتائج استطالع الرأي العام رقم 
  2020)  فرباير (  شباط  8-   5

موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا

Q00 ا أكثر من احملطات األخرى خالل من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاهد
  املاضيني؟ الشهرين

  %6.2  %3.1  %4.3  العربية  )1   

  % 19.9  % 20.2  % 20.1  اجلزيرة   )2

  %6.2  % 13.0  % 10.3  فلسطني اليوم    )3

  %1.8  %1.8  %1.8  املنار   )4

  % 13.7  % 14.8  % 14.4  فضائية فلسطني   )5

  % 28.1  %4.9  % 14.2  فضائية االقصى   )6

  %7.0  % 16.9  % 12.9  فضائية معا  )7

  %3.3  %6.1  %4.9  امليادين )8

  % 11.6  % 17.4  % 15.1  ال اشاهد التلفزيون  )9

  %1.6  %1.5  %1.5  اخرى )10

  %0.8  %0.2  %0.4  ال يوجد صحن القط )11

  %0.0  %0.0  %0.0  ال راي / ال اعرف )12

Q02 عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟      بشكل  
  %0.8  %0.3  %0.5  جيد جدا  )1   

  %4.9  %3.3  %4.0  جيد  )2

  % 12.5  %9.8  % 10.9  وسط )3

  % 31.9  % 47.4  % 41.2  سيء )4

  % 49.6  % 36.3  % 41.6  سيء جدا  )5

  %0.2  %2.8  %1.8  ال رأي / ال أعرف )6

Q03      بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟  
  %5.2  %2.3  %3.5  جيد جدا  )1   

  % 22.8  % 13.6  % 17.3  جيد  )2

  % 25.5  % 31.7  % 29.2  وسط )3

  % 25.7  % 35.1  % 31.3  سيء )4

  % 19.4  % 16.8  % 17.8  سيء جدا  )5

  %1.4  %0.5  %0.9  ال رأي / ال أعرف )6

Q04    على أنك............ ، هل تصف نفسك  عامبشكل  

  % 52.4  % 30.2  % 39.1  متدين )1   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 44.4  % 67.7  % 58.4  متوسط التدين  )2   

  %2.9  %2.1  %2.4  غري متدين  )3   

  %0.2  %0.0  %0.1 ال راي / ال اعرف )4  

Q05  ........... بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك  
  % 40.0  % 46.9  % 44.1  مؤيد لعملية السالم  )1   

  % 42.7  % 32.8  % 36.8  السالم معارض لعملية  )2   

  % 17.1  % 17.4  % 17.3  بني التأييد واملعارضة  )3   

  %0.3  %2.9  %1.8 ال راي ال اعرف )4  

Q06 هل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟  
  % 84.9  % 84.2  % 84.5  نعم  )1   

  % 10.5  %7.9  %8.9  ال )2   

  
  %4.6  %7.9  %6.6 ال رأي / ال أعرف )3

Q07 وماذا عن املؤسسات واألجهزة اليت تديرها محاس يف قطاع غزة، هل تعتقد أنه يوجد أو ال يوجد فيها فساد؟  
  % 51.6  % 73.6  % 64.7  نعم يوجد فساد   )1   

  % 42.4  %8.1  % 21.9  ال يوجد فساد  )2   

  
  %6.0  % 18.3  % 13.4 الراي/ال اعرف )3

Q08  برأيك، هل يستطيع الناس يف منطقتك اليوم انتقاد السلطة احلاكمة (أي السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية أو سلطة
  محاس يف  قطاع غزة) بدون خوف؟

  % 54.9  % 42.0  % 47.2  ) نعم 1  

  % 42.1  % 54.1  % 49.3  ال) 2   

  
  %3.0  %3.9  %3.6 ال رأي / ال أعرف) 3

Q09 ن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟ م    هل تشعر هذه األ

  % 19.8  %3.9  % 10.3  ) متوفران بشكل كامل 1   

  % 53.9  % 53.7  % 53.8  ) متوفران 2   

  % 20.2  % 34.3  % 28.6  ) غري متوفرين3   

ملرة4      %5.6  %8.0  %7.1  ) غري متوفرين  

  
  %0.4  %0.1  %0.2 أعرف) ال رأي/ ال 5

Q10  هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن؟  

هلجرة  )1      %9.0  %4.7  %6.4  لتأكيد ارغب 

هلجرة  )2      % 19.2  % 14.4  % 16.4  ارغب 

هلجرة )3      % 50.0  % 41.5  % 44.9  ال ارغب 

هلجرة )4      % 21.6  % 39.3  % 32.2  لتأكيد ال ارغب 
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا

  
  %0.1  %0.0  %0.1 ال راي / ال اعرف )5

Q11 هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟  
  %5.1  %3.2  %3.9  راض جدا )1   

  % 16.4  % 44.1  % 33.0  راض )2   

  % 46.7  % 32.9  % 38.4  غري راض) 3   

ملرة  )4      % 30.0  % 15.6  % 21.4  غري راض 

  
  %1.8  %4.3  %3.3 ال رأي / ال اعرف )5

Q12 لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبه؟  
  % 36.0  % 15.5  % 23.8  لـتأكيد االستقالة   )1   

  % 42.0  % 36.0  % 38.4  االستقالة  )2   

  % 15.6  % 37.4  % 28.6  البقاء يف منصبه ) 3   

  %4.7  %4.2  %4.4  لتأكيد البقاء يف منصبه  )4   

  
  %1.6  %6.9  %4.8 ال رأي / ال اعرف  )5

Q13  سية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح حممود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل هنيه عن حركة ت ر لو جرت انتخا
  محاس، ملن ستصوت؟

  % 31.7  % 54.3  % 44.1  حممود عباس  )1   

  % 62.9  % 38.1  % 49.3  امساعيل هنية   )2   

  %5.4  %7.6  %6.6 ال راي / ال اعرف  )4  

Q14 وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية وحممود عباس ملن ستصوت؟  
  % 32.0  % 42.0  % 37.4  مروان الربغوثي ) 1   

  % 44.7  % 27.0  % 35.0  امساعيل هنية  )2   

  % 18.9  % 25.7  % 22.6  حممود عباس )3   

  
  %4.4  %5.3  %4.9 ال راي / ال اعرف )5

Q15  مروان الربغوثي عن حركة فتح و امساعيل هنية عن محاس، ملن ستصوت؟ولو كان التنافس بني  
  % 47.9  % 64.5  % 56.9  مروان الربغوثي )1   

  % 48.0  % 29.8  % 38.1  امساعيل هنية  )2   

  
  %4.0  %5.7  %4.9 ال راي / ال اعرف )4

 Q17 ت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف لو جرت انتخا
ت التشريعية اليت جرت يف  ين (يناير)   25االنتخا   ، ملن ستصوت؟2006كانون 

) قائمة البديل (ائتالف اجلبهة الدميقراطية 1   
  وحزب الشعب وفدا  ومستقل 

2.5%  3.5%  1.4%  

قائمة فلسطني املستقلة " مصطفى الربغوثي ) 2   
  واملستقلون "

3.0%  2.6%  3.6%  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  %3.7  %0.3  %1.8  ) قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 3   

  %0.7  %0.0  %0.3  ) قائمة الشهيد أبو العباس 4   

  %2.4  %0.0  %1.1  ) قائمة احلرية والعدالة االجتماعية 5   

  % 42.7  % 22.3  % 31.6  ) قائمة التغيري واالصالح 6   

  %0.3  %0.0  %0.2  ) االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية (وعد) 7   

سة سالم فياض8      %6.  %4.1  %2.5  ) قائمة الطريق الثالث بر

  %0.5  %0.3  %0.4  ) قائمة احلرية واالستقالل9   

  %0.4  %0.0  %0.2  ) قائمة العدالة الفلسطينية 10   

  % 29.6  % 45.2  % 38.0  ) حركة فتح11   

  

) ال أحد مما سبق/ ال رأي / الأعرف / مل 12
 اقرر بعد 

18.3 %  21.8 %  14.0 %  

Q18  سية ستجري قريبا يف األراضي الفلسطينية؟ ت فلسطينية تشريعية أو تشريعية ور   هل تعتقد أن انتخا
  % 43.7  % 45.9  % 45.1  ) نعم 1   

  % 47.8  % 39.0  % 42.5  ) ال2   

  
  %8.5  % 15.1  % 12.4 اعرفال \)ال راي 3

Q19  سية؟ ت ر سية معاً أم تشريعية تتبعها بعد عدة أشهر انتخا ت تشريعية ور   لو عاد األمر لك، هل تفضل إجراء انتخا

سية 1      % 19.1  % 21.2  % 20.4  ) أفضل تشريعية مث بعد عدة أشهر ر

سية معا، وأعارض الفصل 2    ) أفضل تشريعية ور
  بينهما 

42.6 %  41.0 %  45.0 %  

سية معا، لكن ال اعارض 3    ) أفضل تشريعية ور
  الفصل بينهما 

22.9 %  19.4 %  28.1 %  

  
  %7.8  % 18.5  % 14.2 ) ال رأي/ ال أعرف4

Q20   .جرائها يف مراكز الربيد يف القدس الشرقية ت العامة إذا رفضت إسرائيل السماح  يقول البعض أنه ال جيوز إجراء االنتخا
ت فإنه ميكن لسكان القدس التصويت يف أي مركز انتخايب  ويقول آخرون أنه نظراً إللغاء الدوائر االنتخابية يف قانون االنتخا

  يف الضفة ما رأيك أنت؟ 

ت العامة 1      % 55.9  % 39.0  % 45.8  ) جيب عدم إجراء االنتخا

) إذا منعت إسرائيل التصويت يف القدس 2   
حة التصويت لسك   الشرقية جيب إ

45.5 %  51.0 %  37.2 %  

  %6.9  % 10.0  %8.8 ال اعرف\)ال راي 3  

Q21-1 ت اآلن؟ ت فيما لو جرت االنتخا ت الفلسطينية يف إدارة عملية االنتخا   هل تثق بنزاهة جلنة االنتخا
  % 57.6  % 46.7  % 51.1  ) نعم 1   

  % 37.7  % 45.1  % 42.1  ) ال2   

  
  %4.7  %8.1  %6.8 ال اعرف\)ال راي 3
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
Q21-2  هل تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية يف الضفة الغربية على محاية العملية االنتخابية وصناديق االقرتاع بنزاهة وبدون حتيز

  لطرف دون األخر؟
  % 40.6  % 52.0  % 47.4  ) نعم 1   

  % 54.7  % 41.9  % 47.0  ) ال2   

  
  %4.8  %6.1  %5.6 ال اعرف\)ال راي 3

Q21-3   هل تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية املوجودة يف قطاع غزة على محاية العملية االنتخابية وصناديق االقرتاع بنزاهة وبدون
  حتيز لطرف دون األخر؟

  % 66.8  % 38.6  % 49.9  ) نعم 1   

  % 28.4  % 47.6  % 39.9  ) ال2   

  
  %4.8  % 13.8  % 10.1 ال اعرف\)ال راي 3

Q21-4    عتقادك، هل سيكون ممكناً بكافة القوائم االنتخابية املرشحة، وخاصة قائمة محاس، أن جتري محلتها االنتخابية يف الضفة
  الغربية بدون قيود أو تدخالت من أجهزة األمن الفلسطينية؟  

  % 33.2  % 30.8  % 31.8  ) نعم 1   

  % 62.4  % 62.6  % 62.5  ) ال2   

  
  %4.4  %6.6  %5.7 ال اعرف\)ال راي 3

Q21-5   وماذا عن القوائم االنتخابية املرشحة اليت جتري محلتها االنتخابية يف قطاع غزة، وخاصة حركة فتح؟ هل ستتمكن من أجراء
  محلتها يف القطاع بدون قيود أو تدخالت من أجهزة األمن املوجودة اليوم يف قطاع غزة؟  

  % 54.7  % 28.8  % 39.2  ) نعم 1   

  % 42.1  % 63.8  % 55.1  ) ال2   

  
  %3.2  %7.4  %5.7 ال اعرف\)ال راي 3

 Q21-6ت التشريعية القادمة حرة ونزيهة؟   عتقادك، هل ستكون االنتخا
  % 51.3  % 40.8  % 45.0  ) نعم 1   

  % 40.6  % 48.2  % 45.1  ) ال2   

  
  %8.1  % 11.0  %9.8 ال اعرف\)ال راي 3

Q22  غلبية أصوات ت التشريعية لو متت خالل األشهر القليلة املقبلة؟ من بنظرك سيفوز  ماذا تتوقع أن تكون نتيجة االنتخا
  الناخبني؟ هل هي:

  % 37.1  % 19.0  % 26.3  ) حركة محاس 1   

  % 30.9  % 44.4  % 39.0  ) حركة فتح 2   

لثة 3      % 12.6  %6.0  %8.6  ) قوائم حزبية 

  %8.5  %6.7  %7.4  حزبية جديدة غري معروفة اليوم ) قوائم 4   

  
  % 10.9  % 23.9  % 18.7 ) ال رأي/ ال أعرف5

 Q23 .....وماذا عنك أنت؟ ملن من هذه احلركات أو األحزاب ستصوت؟ هل ستصوت لـ  
  % 34.0  % 16.9  % 23.8  ) حركة محاس 1  .

  % 27.5  % 32.4  % 30.4  ) حركة فتح 2

لثة 3   %8.9  %1.8  %4.6  ) قوائم حزبية 
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  %6.9  %5.5  %6.1  ) قوائم حزبية جديدة غري معروفة اليوم 4

ت 5   % 20.4  % 34.1  % 28.6  ) لن أشارك يف االنتخا

  %2.3  %9.3  %6.5  ) ال رأي/ ال أعرف6

Q24 ت التشريعية قريباَ، بنظرك هل سيساهم هذا يف إعادة توحيد الضفة والقطاع أم لن يساهم يف ذلك؟   لو جرت االنتخا
  % 51.0  % 47.2  % 48.7  ) سيساهم يف إعادة التوحيد 1   

  % 43.3  % 46.3  % 45.1  ) لن يساهم يف إعادة التوحيد 2   

  
  %5.7  %6.5  %6.2 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25  ذه النتيجة وتسمح حلماس بتشكيل حكومة واحدة ت، هل ستقبل حركة فتح  برأيك، لو فازت حركة محاس يف االنتخا
  متارس كافة صالحيات السلطة يف الضفة والقطاع؟

  % 28.9  % 20.5  % 23.9  ) نعم 1   

  % 65.7  % 73.3  % 70.3  ) ال2   

  
  %5.4  %6.2  %5.9 ال اعرف\)ال راي 3

Q26  ذه النتيجة وتسمح لفتح بتشكيل حكومة واحدة متارس ت، هل ستقبل حركة محاس  وماذا لو فازت حركة فتح يف االنتخا
  كافة صالحيات السلطة يف الضفة والقطاع؟

  % 49.8  % 23.7  % 34.2  ) نعم 1   

  % 45.6  % 69.6  % 59.9  ) ال2   

  
  %4.7  %6.8  %5.9 ال اعرف\)ال راي 3

Q27    دحالن بتشكيل قائمة انتخابية منافسة لقائمة حركة فتح الرمسية اليت سيشكلها الرئيس عباس وجلنة فتح املركزية،  لو قام حممد
  هل تصوت لقائمة دحالن أم لقائمة فتح الرمسية؟

  % 39.2  % 11.7  % 22.7  ) لن أصوت لفتح يف كل األحوال1   

  % 15.0  %3.3  %8.0  ) سأصوت لقائمة دحالن 2   

  % 23.5  % 31.8  % 28.4  لقائمة فتح الرمسية ) سأصوت 3   

  %4.6  % 12.0  %9.0  ال اعرف \ال راي  \)  مل أقرر بعد 4   

  
ت (ال تقراً) 5   % 17.7  % 41.3  % 31.9 ) لن أشارك يف االنتخا

Q28  سية اليت من املفرتض أن جتري بعد بضعة ت الر أعلنت حركة فتح أن الرئيس حممود عباس سيكون مرشحها يف االنتخا
ت التشريعية. بنظرك، هل الرئيس عباس هو املرشح األفضل من بني قادة فتح أم هناك من هم أفضل منه؟   أشهر من االنتخا

  % 26.0  % 36.9  % 32.5  ) عباس هو األفضل1   

  % 53.1  % 35.7  % 42.7  ) هناك من هو افضل منه ، مثل ___2   

  
  % 20.9  % 27.4  % 24.8 ال اعرف\)ال راي 3

Q29ت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األوىل وما هي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب  من بني الغا
 الفلسطيين العمل على حتقيقها؟

Q29-1  الغاية األوىل  
وإقامة   67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  )1   

  دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة 
48.8 %  47.7 %  50.4 %  

م 2    ) احلصول على حق العودة لالجئني وعود
م اليت خرجوا    لقراهم وبلدا

30.1 %  33.6 %  25.0 %  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
ت 3    ) إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حر

  الفلسطيين وحقوق اإلنسان 
9.6%  7.8%  12.3 %  

) بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم 4   
  اإلسالم كاملة 

10.1 %  9.2%  11.5 %  

  
  %0.8  %1.7  %1.3 ) ال رأي/ ال أعرف5

Q29-2 الغاية الثانية  

  
وإقامة  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  )1

  دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة
19.7 %  20.5 %  18.4 %  

  
) احلصول على حق العودة لالجئني 2

م اليت خرجوا م لقراهم وبلدا   وعود
38.3 %  39.9 %  36.0 %  

  
ت 3 ) إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حر

  وحقوق اإلنسان الفلسطيين
19.7 %  17.3 %  23.2 %  

  
) بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم 4

  اإلسالم كاملة
20.7 %  19.8 %  22.1 %  

 %0.3  %2.5  %1.6  رأي/ ال أعرف) ال 5  

Q30 تمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار يواجه ا
حصار  قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل لنا برأيك ما هي املشكلة االساسية  

                ة الفلسطينية؟للسلط ألولويةاليت جيب ان حتظى 
  % 28.2  % 29.0  % 28.7  استمرار االحتالل واالستيطان  )1   

  % 32.1  % 25.7  % 28.0  تفشي البطالة والفقر  )2   

  %4.1  %2.3  %3.0  غياب الوحدة الوطنية   )3   

  % 24.6  %7.9  % 13.9  استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره   )4   

لعامة   )5      % 10.9  % 33.7  % 25.4  تفشي الفساد يف بعض املؤسسا

  %0.0  %0.8  %0.5  اخرى )6   

  
  %0.0  %0.6  %0.4 ال أعرف /ال راي)7

Q31  سة حممد اشتية، كيف ترى أداءها مقارنة  عشرةاآلن وبعد مرور شهور على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بر
   حلكومة السابقة؟ مثالً، هل أصبحت األوضاع األمنية الفلسطينية أفضل أم أسوأ أم بقيت كما كانت؟

Q31-1  األوضاع األمنية  
  % 20.8  % 12.3  % 15.7  ) افضل1   

  % 35.7  % 25.6  % 29.7  ) أسوأ2   

  % 42.1  % 55.3  % 50.0  ) كما كانت 3   

  
  %1.4  %6.8  %4.6 ) ال راي/ال اعرف4

Q31-2  األوضاع االقتصادية  
  % 15.0  % 11.3  % 12.8  ) افضل1   

  % 47.5  % 38.9  % 42.3  ) أسوأ2   

  % 36.7  % 44.5  % 41.4  ) كما كانت 3   

  
  %0.7  %5.4  %3.5 ) ال راي/ال اعرف4

Q31-3  والقطاعاجلهود لتوحيد الضفة  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 15.8  % 14.4  % 14.9  ) افضل1   

  % 35.8  % 25.6  % 29.7  ) أسوأ2   

  % 47.2  % 52.1  % 50.1  ) كما كانت 3   

  
  %1.2  %8.0  %5.3 ) ال راي/ال اعرف4

Q31-4  ت عامة جديدة   اجلهود إلجراء انتخا

  % 21.4  % 18.2  % 19.5  ) افضل1   

  % 31.3  % 22.2  % 25.9  ) أسوأ2   

  % 44.5  % 52.1  % 49.0  ) كما كانت 3   

  
  %2.7  %7.5  %5.6 ) ال راي/ال اعرف4

 Q31-5  ت واحلفاظ على حقوق اإلنسان يف السلطة الفلسطينية   اجلهود للدفاع عن احلر

  % 19.2  % 14.6  % 16.5  ) افضل1   

  % 35.4  % 23.3  % 28.2  ) أسوأ2   

  % 44.1  % 55.7  % 51.0  ) كما كانت 3   

  
  %1.3  %6.4  %4.3 ) ال راي/ال اعرف4

Q32   برأيك هل ستنجح هذه احلكومة يف الدفع حنو املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع؟  
  % 34.5  % 35.6  % 35.2  ) نعم 1   

  % 57.4  % 53.2  % 54.9  ) ال2   

  
  %8.1  % 11.2  %9.9 ال اعرف\)ال راي 3

Q33  سية يف الضفة ت تشريعية أو تشريعية ور   والقطاع؟وهل ستنجح يف إجراء انتخا

  % 36.2  % 44.0  % 40.9  ) نعم 1   

  % 55.7  % 43.7  % 48.5  ) ال2   

  
  %8.1  % 12.3  % 10.6 ال اعرف\)ال راي 3

Q34 وهل ستنجح يف حتسني األوضاع االقتصادية يف السلطة الفلسطينية؟  
  % 36.1  % 34.4  % 35.1  ) نعم 1   

  % 57.0  % 54.4  % 55.4  ) ال2   

  
  %6.9  % 11.2  %9.4 ال اعرف\)ال راي 3

Q35  ا اجناز للشعب يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقول آخرون أ
  الفلسطيين. ما رأيك انت ؟

  % 39.6  % 50.7  % 46.2  ) السلطة اجناز للشعب الفلسطيين 1   

  % 55.3  % 42.1  % 47.4  ) السلطة عبء على الشعب الفلسطيين2   

  
  %5.0  %7.2  %6.3 رأي/ ال أعرف) ال 3
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
Q36  لنسبة ملستقبل املصاحلة؟ هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن املصاحلة ستفشل وسيعود ما هي توقعاتك 

  االنقسام؟
لتأكيد ستنجح املصاحله 1     (  5.4%  3.6%  8.0%  

  % 35.7  % 33.2  % 34.2  ) ستنجح املصاحله 2   

  % 42.8  % 43.7  % 43.3  ) لن تنجح املصاحله 3   

  % 10.4  % 14.0  % 12.5  لتأكيد لن تنجح املصاحله ) 4   

  
  %3.2  %5.6  %4.6 ) ال رأي / ال اعرف5

Q37  دئة طويلة األمد ختفف من حصار غزة وتوقف املواجهات يف القطاع وما هي بنظرك فرص توصل محاس وإسرائيل هلدنة أو 
  وتفتح املعابر وحتسن أوضاع االقتصاد؟

  % 10.8  %6.7  %8.3  ) الفرص عالية 1   

  % 35.3  % 26.1  % 29.8  ) الفرص متوسطة 2   

  % 50.2  % 63.6  % 58.2  ) الفرص ضئيلة 3   

  
  %3.7  %3.6  %3.6 ال راي/ ال أعرف) 4

Q38  سية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية امساؤهم أن يكون  يقول ت ر الرئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخا
  الرئيس بعده؟ 

  % 27.2  % 41.6  % 35.8  ) مروان الربغوثي1   

  % 32.4  % 18.5  % 24.1  ) امساعيل هنية 2   

  %5.3  %2.9  %3.9  ) مصطفى الربغوثي 3   

  %5.2  %8.  %2.6  ) خالد مشعل4   

  %5.0  %1.0  %2.6  ) سالم فياض 5   

  % 12.1  %1.1  %5.5  ) حممد دحالن6   

  %2.5  %3.6  %3.2  ) اخرى:7   

  
  % 10.3  % 30.4  % 22.3 ) ال رأي / ال اعرف8

  Q39 خيتلف الناس يف تقييمهم لعمل القضاء واحملاكم يف فلسطني اليوم. هناك من يراها أقرب للحكم حسب القانون فيما
ا أقرب للحكم حسب األهواء واملصاحل. لو أردت أن تعطي تقييماً عاماً فإنك ترى أن القضاء  يعتقد آخرون أ

  واحملاكم يتصفان معظم الوقت بــــــ:  
  

  % 57.2  % 29.6  % 40.7  حسب القانون ) احلكم 1   

  % 39.6  % 64.4  % 54.4  ) احلكم حسب األهواء و املصاحل 2   

  
  %3.3  %6.0  %4.9 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q40 لو وجدت نفسك اليوم، ال مسح هللا متهماً أمام حمكمة فلسطينية، هل تعتقد أنك ستحصل على األرجح على حماكمة عادلة؟  

  % 55.0  % 32.7  % 41.7  ) نعم 1   

  % 38.4  % 58.1  % 50.2  ) ال2   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا

  
  %6.5  %9.2  %8.1 ال اعرف\)ال راي 3

Q41  التفاقات املعقودة مع إسرائيل وذلك ردًا على هدم إسرائيل  مخسةقررت القيادة الفلسطينية قبل أكثر من أشهر وقف العمل 
عن مدى جدية القيادة الفلسطينية يف تنفيذ قرارها بوقف العمل  كهو انطباعما ألبنية يف مناطق السلطة الفلسطينية،

ا؟ أم لن توقفه؟ التفاقات مع إسرائيل. هل ستوقف العمل   فعالً 
التفاقات أو 1    ) نعم ستوقف فعالً العمل 

  معظمها 
24.2 %  25.1 %  22.9 %  

التفاقات أو معظمها 2      % 72.4  % 67.6  % 69.5  ) ال، لن توقف العمل 

  
  %4.7  %7.3  %6.3 ) ال رأي/ ال أعرف3

 Q42 اء االحتالل؟   برأيك، ما هي الطريقة األمثل إل
  % 17.4  % 22.7  % 20.6  ) املفاوضات 1   

  % 22.4  % 22.8  % 22.7  ) املقاومة الشعبية السلمية 2

  % 57.2  % 45.2  % 50.0  ) العمل املسلح 3

  %0.9  %3.1  %2.3  ) أخرى4

  %2.1  %6.1  %4.5  ال اعرف\) ال راي 5

 Q43 القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟هل تؤيد أم تعارض احلل  

لتأكيد اؤيد 1     (  4.3%  3.4%  5.6%  

  % 35.4  % 33.6  % 34.3  ) اؤيد 2   

  % 37.6  % 42.6  % 40.6  ) اعارض 3   

لتأكيد اعارض 4     (  18.5 %  17.6 %  19.8 %  

  
  %1.7  %2.7  %2.3 ) ال رأي / ال اعرف5

Q44 برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم الفلسطينيني حل الدولتني؟  

  % 34.0  % 38.0  % 36.4  ) األغلبية تؤيده 1   

  % 58.5  % 55.4  % 56.6  ) األغلبية تعارضه 2   

  
  %7.5  %6.6  %7.0 ) ال رأي/ ال أعرف3

 Q45 فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين  يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة
فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكناً اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التوصل التفاق. ما هو رأيك 

  انت؟
  % 58.5  % 63.1  % 61.3  ) حل الدولتني مل يعد حال عمليا 1   

  % 35.1  % 31.6  % 33.0  ) حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم 2   

  
  %6.4  %5.3  %5.8 ) ال رأي / ال اعرف3

Q46 ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية. أي من هذه هو - تشري اإلمكا
  املفضل لك؟

  % 15.3  % 12.3  % 13.5  ) احلفاظ على الوضع الراهن 1   

  % 54.9  % 38.5  % 45.1  ) شن كفاح مسلح ضد االحتالل االسرائيلي 2   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
مسلحه ضد االحتالل ) شن مقاومة غري 3   

  االسرائيلي 
15.2 %  16.9 %  12.7 %  

  % 14.7  % 27.0  % 22.1  ) التوصل التفاق سالم مع اسرائيل 4   

  %3.  %1.4  %1.0  ) اخرى:5   

  
  %2.1  %3.9  %3.2 ) ال رأي / ال اعرف6

 Q47 اخلمسة القادمة؟ هل هي عالية أم ما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات
  متوسطة أم ضئيلة؟ 

  % 36.1  % 36.6  % 36.4  ) ضئيلة جدا 1   

  % 42.9  % 37.0  % 39.3  ) ضئيلة 2   

  % 17.9  % 20.0  % 19.1  ) متوسطة 3   

  %1.2  %3.3  %2.5  ) عالية 4   

  %0.2  %0.3  %0.3  ) عالية جدا 5   

  
  %1.7  %2.8  %2.4 ) ال رأي / ال اعرف6

Q48  عرضت اإلدارة األمريكية قبل حوايل أسبوع خطتها للسالم (صفقة القرن)، وقد تضمنت هذه اخلطة جمموعة من
البنود وخارطة حبدود املناطق الفلسطينية. سنسألك عن كل من البنود التالية يف اخلطة مث سنسألك عن رأيك يف 

  جمملها:
Q48-1  ا إسرائيل كدولة للشعب الفلسطيين وتعرتف   4تقوم دولة فلسطينية منزوعة السالح بعد فرتة انتقالية متتد سنوات تعرتف 

سرائيل كدولة للشعب اليهودي   فلسطني 
  %8.8  %3.7  %5.7  ) اؤيد 1   

  % 89.2  % 95.3  % 92.8  ) اعارض 2   

  
  %2.0  %1.0  %1.4 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-2  تعطي اخلطة  سيادة إلسرائيل على القدس الشرقية وعلى األغوار وعلى كافة املستوطنات يف الضفة الغربية
لقرب من احلدود مع قطاع غزة مع  وحيصل الفلسطينيون على معظم أراض الضفة املتبقية وعلى منطقتني يف النقب 

  اخلريطة املرفقة حسب نيةحتت السيادة الفلسطيمنطقة املثلث يف الداخل إمكانية ضم بلدات 
  %5.7  %1.6  %3.2  ) اؤيد 1   

  % 91.1  % 95.8  % 93.9  ) اعارض 2   

  
  %3.2  %2.6  %2.9 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-3 ستثناء و تكون القدس موحدة حتت السيادة اإلسرائيلية مبا يف ذلك األحياء العربية اليت ضمتها إسرائيل 
وميكن هلذه األماكن أو  ،مثل كفر عقب ،تصبح جزءًا من األراضي الفلسطينيةاألماكن الواقعة خلف اجلدار اليت 

  ألبو ديس أن تصبح عاصمة للفلسطينيني
  %5.1  %1.0  %2.6  ) اؤيد 1   

  % 90.4  % 98.1  % 95.0  ) اعارض 2   

  
  %4.5  %0.9  %2.4 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-4 املسجد األقصى وتبقى الرتتيبات و  احلرم اإلسرائيلية مبا يف ذلكتكون البلدة القدمية يف القدس حتت السيادة
لنسبة لوصول املسلمني للصالة يف املسجد وحتت إشراف األوقاف ووصاية األردن  القائمة حالياً سارية املفعول 

  لليهود أيضاً الصالة يف احلرم الشريف يف أوقات يتم ختصيصها هلم قوحي
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  %5.1  %1.3  %2.8  ) اؤيد 1   

  % 90.7  % 98.1  % 95.1  ) اعارض 2   

  %4.2  %0.7  %2.1 ) ال رأي / ال اعرف3  

Q48-5يف املعابر الدولية و  كافة احلدود  يكون إلسرائيل سيطرة أمنية عليا على األمن يف كافة املناطق الفلسطينية وعلى
التفاق بني مصر وإسرائيل الضفة    ويتم وضع ترتيبات أمنية على معرب رفح 

  %5.7  %1.9  %3.4  ) اؤيد 1   

  % 90.8  % 96.9  % 94.4  ) اعارض 2   

  
  %3.5  %1.2  %2.1 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-6  ميكن لالجئني العيش يف املناطق الفلسطينية أو البقاء يف أماكن اللجوء احلالية أو اهلجرة لبلدان أخرى ولكن ال
عتبارات أمنية أو اقتصادية ويتم تعويض ا توطينهم يفيعطي هلم حق العودة ويكون  ملناطق الفلسطينية مقيداً 

  الالجئني ودول اللجوء
  %7.1  %2.8  %4.5  ) اؤيد 1   

  % 89.1  % 95.6  % 93.0  ) اعارض 2   

  
  %3.9  %1.6  %2.5 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-7  ستثناء يتم إطالق سراح املعتقلني الفلسطينني الذين صدرت ضدهم أحكام املعتقلني الفلسطينيني يف إسرائيل على دفعات 
   لقتل إسرائيليني التخطيطلقتل أو حماولة القتل أو 

  %8.1  %4.3  %5.8  ) اؤيد 1   

  % 88.4  % 94.4  % 92.0  ) اعارض 2   

  
  %3.5  %1.3  %2.2 ) ال رأي / ال اعرف3

Q48-8  ت املتحدة ودول عربية وغري عربية بتقدمي دعم اقتصادي خلطة األمريكية تقوم الوال يف حال قبل الفلسطينيون 
  للفلسطينيني يبلغ عشرات املليارات  

  %9.9  %3.4  %6.0  ) اؤيد 1   

  % 86.0  % 94.6  % 91.1  ) اعارض 2   

  %4.2  %2.0  %2.9 ) ال رأي / ال اعرف3  

Q48_9  اية الصراع، قل لنا من فضلك هل تؤيد لبنود الرئيسية للخطة االمريكية اليت تشكل تسوية دائمة و اآلن بعد أن علمت 
  أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟

  %7.9  %1.1  %3.8  ) اؤيد 1   

  % 90.0  % 97.4  % 94.4  ) اعارض 2   

  %2.1  %1.5  %1.7 ) ال رأي / ال اعرف3  

Q49  برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من هذه اخلطة االمريكية، هل تؤيدها أم تعارضها؟  
  %5.6  %1.9  %3.4  ) األغلبية تؤيدها 1   

  % 90.9  % 95.4  % 93.5  ) األغلبية تعارضها 2   

  %3.5  %2.7  %3.0 ) ال رأي / ال اعرف3  

Q50   اليهودية يف إسرائيل اليوم من هذه اخلطة االمريكية ، هل تؤيدها أم تعارضها؟وبرأيك، ما هو رأي األغلبية  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 72.4  % 67.7  % 69.6  ) األغلبية تؤيدها 1   

  % 19.7  % 25.2  % 23.0  ) األغلبية تعارضها 2   

  %7.9  %7.2  %7.5 ) ال رأي / ال اعرف3  

Q50  األمريكية ؟هل أنت راض عن رد القيادة الفلسطينية على اخلطة  
  
  % 26.1  % 46.8  % 38.4  ) راض1   

  % 71.3  % 49.5  % 58.3  ) غري راض2   

  
  %2.6  %3.7  %3.3 ) ال رأي / ال اعرف3

Q51  برأيك ماذا ينبغي للطرف الفلسطيين أن يفعل ردا على اخلطة االمريكية وعلى ضم إسرائيل ألراضي فلسطينية؟ قل لنا إن كنت
 تؤيد أم تعارض خطوات مثل:

Q51-1   اللجوء للعمل املسلح أوالعودة النتفاضة مسلحة  
  % 81.2  % 52.8  % 64.2  اؤيد  )1   

  % 17.4  % 43.9  % 33.2  اعارض   )2   

  
  %1.5  %3.3  %2.5 ال رأي / ال اعرف  )3

  Q51-2 حل السلطة الفلسطينية  

  % 58.5  % 35.8  % 45.0  اؤيد  )1   

  % 40.0  % 60.1  % 52.0  اعارض   )2   

  
  %1.5  %4.1  %3.1 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-3 التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة  

  % 49.3  % 28.7  % 37.0  اؤيد  )1   

  % 48.0  % 66.6  % 59.1  اعارض   )2   

  
  %2.7  %4.7  %3.9 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-4 تفاق أوسلو   إيقاف العمل 

  % 80.1  % 61.0  % 68.7  اؤيد  )1   

  % 18.1  % 30.9  % 25.7  اعارض   )2   

  
  %1.8  %8.1  %5.6 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-5 وقف التنسيق األمين مع إسرائيل  

  % 88.5  % 69.0  % 76.8  اؤيد  )1   

  %9.9  % 27.0  % 20.1  اعارض   )2   

  
  %1.6  %4.0  %3.0 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-6سحب االعرتاف الفلسطيين بدولة إسرائيل  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 87.5  % 81.8  % 84.1  اؤيد  )1   

  % 11.1  % 14.5  % 13.1  اعارض   )2   

  
  %1.4  %3.7  %2.8 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-7 اء االنقسام   وتوحيد الضفة والقطاع ا

  % 90.6  % 89.3  % 89.9  اؤيد  )1   

  %7.8  %8.8  %8.4  اعارض   )2   

  
  %1.5  %1.9  %1.8 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-8 اللجوء ملظاهرات شعبية سلمية  

  % 77.3  % 79.1  % 78.4  اؤيد  )1   

  % 19.8  % 19.3  % 19.5  اعارض   )2   

  %2.8  %1.6  %2.1 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q51-9  حماربة إسرائيل دبلوماسيا يف املنظمات الدولية  

  % 84.4  % 85.6  % 85.1  اؤيد  )1   

  % 13.5  % 11.2  % 12.2  اعارض   )2   

  
  %2.0  %3.1  %2.7 ال رأي / ال اعرف  )3

 Q51-10 ي تغيريات كبرية   احملافظة على الوضع الراهن وعدم القيام 

  % 41.9  % 38.0  % 39.6  اؤيد  )1   

  % 54.2  % 57.8  % 56.3  اعارض   )2   

  %3.9  %4.2  %4.1 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q52 ي من اخلطوات التالية أم ستمنعها؟ سة الرئيس عباس، هل ستسمح    برأيك، ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية بر
Q52-1 اللجوء للعمل املسلح والعودة النتفاضة مسلحة  

  % 23.6  % 21.1  % 22.1  ستسمح  )1   

  % 70.8  % 74.2  % 72.8  ستمنع  )2   

  %5.6  %4.7  %5.1 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q52-2 حل السلطة الفلسطينية  

  % 18.1  %8.0  % 12.1  ستسمح  )1   

  % 77.7  % 87.1  % 83.3  ستمنع  )2   

  
  %4.2  %4.9  %4.6 ال رأي / ال اعرف  )3

Q52-3 التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة  
  % 35.9  % 19.4  % 26.1  ستسمح  )1   

  % 57.5  % 72.9  % 66.7  ستمنع  )2   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا

  %6.6  %7.6  %7.2 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q52-4 تفاق أوسلو   إيقاف العمل 
  % 34.2  % 29.5  % 31.4  ستسمح  )1   

  % 60.6  % 59.9  % 60.2  ستمنع  )2   

  %5.2  % 10.6  %8.4 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q52-5 إسرائيل وقف التنسيق األمين مع  

  % 26.5  % 29.0  % 28.0  ستسمح  )1   

  % 68.5  % 63.4  % 65.5  ستمنع  )2   

  %5.0  %7.6  %6.5 ال رأي / ال اعرف  )3  

Q52-6 سحب االعرتاف الفلسطيين بدولة إسرائيل  

  % 32.6  % 40.8  % 37.5  ستسمح  )1   

  % 62.3  % 49.8  % 54.8  ستمنع  )2   

  
  %5.1  %9.3  %7.6 ال رأي / ال اعرف  )3

Q52-7 اء االنقسام وتوحيد الضفة والقطاع   ا

  % 45.8  % 56.0  % 51.9  ستسمح  )1   

  % 49.8  % 37.5  % 42.4  ستمنع  )2   

  
  %4.4  %6.5  %5.7 ال رأي / ال اعرف  )3

Q52-8 اللجوء ملظاهرات شعبية سلمية  
  % 62.9  % 69.8  % 67.0  ستسمح  )1   

  % 32.7  % 27.0  % 29.3  ستمنع  )2   

  
  %4.4  %3.2  %3.7 ال رأي / ال اعرف  )3

Q52-9 حماربة إسرائيل دبلوماسيا يف املنظمات الدولية  

  % 63.5  % 66.5  % 65.3  ستسمح  )1   

  % 32.4  % 27.5  % 29.5  ستمنع  )2   

  
  %4.1  %6.0  %5.3 ال رأي / ال اعرف  )3

Q52-10 ي تغيريات   احملافظة على الوضع الراهن وعدم القيام 
  % 59.6  % 57.0  % 58.0  ستسمح  )1   

  % 34.3  % 34.6  % 34.4  ستمنع  )2   

  
  %6.2  %8.5  %7.6 ال رأي / ال اعرف  )3

Q53برأيك، ماذا سيحصل يف الفرتة املقبلة يف املناطق الفلسطينية ردا على اخلطة األمريكية  وعلى ضم املناطق الفلسطينية؟  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
Q53-1  النتفاضة مسلحة اللجوء للعمل املسلح والعودة  

  % 74.2  % 52.5  % 61.2  سيحصل  )1   

  % 23.2  % 41.6  % 34.2  لن حيصل )2   

  %2.7  %5.9  %4.6 ال رأي / ال اعرف )3  

Q53-2  حل السلطة الفلسطينية  

  % 31.2  % 21.4  % 25.3  سيحصل  )1   

  % 64.4  % 73.0  % 69.6  لن حيصل  )2   

  
  %4.5  %5.5  %5.1 ال رأي / ال اعرف )3

  Q53-3 التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة  

  % 28.9  % 21.3  % 24.4  سيحصل ) 1   

  % 65.0  % 72.2  % 69.3  لن حيصل  )2   

  
  %6.0  %6.5  %6.3 ال رأي / ال اعرف )3

 Q53-4 تفاق أوسلو   إيقاف العمل 
  % 31.5  % 32.8  % 32.3  سيحصل ) 1   

  % 64.4  % 58.4  % 60.8  لن حيصل  )2   

  
  %4.1  %8.8  %6.9 ال رأي / ال اعرف )3

 Q53-5  وقف التنسيق األمين مع إسرائيل  

  % 28.6  % 36.0  % 33.1  سيحصل ) 1   

  % 67.5  % 58.5  % 62.1  لن حيصل  )2   

  
  %3.9  %5.5  %4.8 ال رأي / ال اعرف )3

  Q53-6  سحب االعرتاف الفلسطيين بدولة إسرائيل  
  % 40.6  % 41.5  % 41.1  سيحصل ) 1   

  % 56.6  % 52.1  % 53.9  لن حيصل  )2   

  
  %2.9  %6.4  %5.0 ال رأي / ال اعرف )3

  Q53-7 اء االنقسام وتوحيد الضفة والقطاع   ا

  % 43.0  % 52.0  % 48.4  سيحصل ) 1   

  % 50.9  % 41.9  % 45.5  لن حيصل  )2   

  
  %6.1  %6.1  %6.1 ال رأي / ال اعرف )3

 Q53-8  اللجوء ملظاهرات شعبية سلمية  

  % 74.0  % 74.5  % 74.3  سيحصل ) 1   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 22.0  % 22.4  % 22.2  لن حيصل  )2 )1   

  
  %4.1  %3.1  %3.5 ال رأي / ال اعرف )3 )2

Q53-9  حماربة إسرائيل دبلوماسيا يف املنظمات الدولية  
  % 68.2  % 64.8  % 66.2  سيحصل  )1   

  % 27.5  % 29.9  % 28.9  لن حيصل )2   

  
  %4.2  %5.4  %4.9 ال رأي / ال اعرف )3

  Q53-10 ي تغيريات   احملافظة على الوضع الراهن وعدم القيام 

  % 53.3  % 49.5  % 51.0  سيحصل  )1   

  % 40.8  % 43.9  % 42.6  لن حيصل )2   

  
  %5.9  %6.6  %6.3 ال رأي / ال اعرف )3

Q54 ا أرادت أن يرفضها الفلسطينيون مما يسمح لذات؟ هل قدمتها أل إلسرائيل برأيك، ملاذا قدمت اإلدارة األمريكية هذه اخلطة 
ا بسبب ضعفهم؟    بضم األغوار واملستوطنات أم قدمتها العتقادها أن الفلسطينيني سيقبلون 

) أرادت أن يرفضها الفلسطينيون فتسمح 1   
لضم    إلسرائيل 

60.0 %  60.2 %  59.6 %  

ا 2    ) اعتقدت أن الفلسطينيني سيقبلون 
  لضعفهم 

34.4 %  33.2 %  36.1 %  

  
  %4.3  %6.6  %5.6 ) ال راي/ ال اعرف3

 Q55  أمام الفلسطينيني ثالثة بدائل على األقل ملواجهة اخلطة األمريكية وضم إسرائيل لألغوار واملستوطنات، أي منها متيل أنت
  للتمسك به؟ 

) احملافظة على الوضع الراهن ولكن مع تعزيز 1   
اجلوانب اإلجيابية فيه عن طريق املصاحلة وإجراء 

سية وتشريعية جديدة   ت ر   انتخا

30.3 %  31.0 %  29.3 %  

مع  1) تعزيز اجلوانب اإلجيابية املذكورة يف بند 2   
إجراء تغيريات حمدودة على الوضع الراهن مثل 

  فقط وقف التنسيق األمين 
  

20.4 %  18.1 %  23.8 %  

لكامل عن طريق 3    ) قلب األمور وتغيري الوضع 
حل السلطة الفلسطينية أو العودة للعمل املسلح 

  أو األثنني معا 

42.0 %  41.5 %  42.6 %  

  %4.2  %9.4  %7.3 ) ال رأي/ ال أعرف4  

Q56  لإلعالن عن اخلطة األمريكية للسالم هي اإلمارات وُعمان شاركت ثالثة دول عربية يف اللقاء الذي عقده ترامب ونتنياهو
  والبحرين، كيف تنظر هلذه امل

  %3.5  %2.1  %2.7  ) مساندة للفلسطينيني 1   

  % 78.1  % 87.0  % 83.4  ) مساندة إلسرائيل 2   

  % 10.4  %2.9  %5.9  ) مساندة لفلسطني وإسرائيل معاً 3   

  %7.4  %4.5  %5.7  ) ليست مساندة ألي منهما 4   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا

  
  %0.7  %3.5  %2.4 ) ال رأي/ ال أعرف5

Q57  يف خطابه أمام جامعة الدول العربية قال الرئيس عباس أن إسرائيل ألغت االتفاقات ولذلك لن يكون أية عالقة مع إسرائيل
تعارض قرار القيادة وأمريكا مبا يف ذلك العالقات األمنية وأن على إسرائيل حتمل املسؤولية كقوة احتالل. هل تؤيد أم 

  الفلسطينية هذا؟ 
  % 61.0  % 68.0  % 65.2  اؤيد  )1   

  % 30.9  % 24.3  % 27.0  اعارض  )2   

  
  %8.1  %7.7  %7.9 ال رأي / ال اعرف )3

Q57-1 هل تعتقد أن القيادة الفلسطينية ستوقف فعًال التنسيق األمين مع إسرائيل؟  
  

  % 23.7  % 26.2  % 25.2  ) نعم 1   

  % 71.4  % 66.2  % 68.3  ) ال2   

  
  %4.8  %7.5  %6.5 ال اعرف\)ال راي 3

Q57-2  األوضاع يف الضفة الغربية ملا قبل أوسلو وتسلم املسؤولية عنها فعالً وهل تعتقد أن القيادة الفلسطينية ستعيد
  إلسرائيل؟

  
  % 19.4  % 18.9  % 19.1  ) نعم 1   

  % 72.3  % 72.8  % 72.6  ) ال2   

  
  %8.3  %8.2  %8.3 ال اعرف\)ال راي 3

Q57-3   أعلنت جامعة الدول العربية قرار وزراء اخلارجية العرب رفضها خلطة السالم األمريكية. بنظرك هل ميكن االعتماد على
  الدول العربية إلفشال هذه اخلطة أم أن على الفلسطينيني االعتماد على أنفسهم فقط؟

  
  % 21.4  %8.4  % 13.6  ) ميكن االعتماد على العرب1   

  % 76.0  % 88.5  % 83.4  الفلسطينيني االعتماد على أنفسهم فقط) على 2   

  
  %2.6  %3.1  %2.9 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q59 على ضوء خطة السالم األمريكية هل تعتقد أن الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي قد أصبح ممكناً أو أسهل على احلل أم تعتقد
ثري كبري على الوضع الراهن؟ أنه قد أصبح صراعاً على الوجود أم لن يكون هلذه    اخلطة 

  %7.5  %5.8  %6.5  ) أصبح السالم ممكناً أكثر1   

  % 71.6  % 89.1  % 82.1  ) أصبح صراعاً على الوجود 2   

  
  % 20.9  %5.1  % 11.5 ال اعرف\)ال راي 3

 Q60 وإسرائيل يف تطبيقها رغم املعارضة  بنظرك هل سينجح الرفض الفلسطيين يف إفشال اخلطة األمريكية ام ستنجح أمريكا
  الفلسطينية؟

  % 71.4  % 67.7  % 69.2  ) ستفشل اخلطة بسبب املعارضة الفلسطينية 1   

  % 24.0  % 27.7  % 26.2  ) ستنجح اخلطة رغم املعارضة الفلسطينية 2   

  
  %4.6  %4.6  %4.6 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q61  اء االحتالل اإلسرائيلي خلطة األمريكية، بنظرك ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول إل للضفة لو قبل الطرف الفلسطيين 
  ؟  وقيام دولة فلسطينية الغربية

  %2.7  %1.1  %1.7  ) مائة يف املائة 1   

  %8.6  %2.6  %5.0  ) أكثر من مخسني يف املائة 2   
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 15.0  %6.5  %9.9  ) مخسني يف املائة 3   

  % 30.4  % 13.8  % 20.5  ) أقل من مخسني يف املائة 4   

  % 37.1  % 72.0  % 58.0  ) صفر يف املائة 5   

  
  %6.2  %4.1  %4.9 ) ال رأي/ ال أعرف6

Q62  سة لر سية األمريكية. هل تعتقد أم ال تعتقد أن الرئيس ترامب سيفوز  ت الر ستجري بعد أقل من سنة االنتخا
  مرة أخرى؟

  % 35.4  % 35.0  % 35.1  ) سيفوز ترامب 1   

  % 59.4  % 58.3  % 58.8  ) لن يفوز ترامب2   

  
  %5.2  %6.8  %6.1 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q63  لفساد وخيانة األمانة لرئيس الوزراء نتنياهو. هل تتوقع أو ال تتوقع ان يتم إزاحة نتنياهو عن احلكم يف م  مت توجيه 
  إسرائيل قريبا؟

  % 52.3  % 52.4  % 52.3  ) أتوقع ازاحته قريبا 1   

  % 43.8  % 39.7  % 41.3  ) أتوقع بقائه يف احلكم 2   

  
  %3.9  %8.0  %6.3 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q64  سة . هل تتوقع او ال لد ترامب عن الر يتم اليوم يف الكوجنرس األمريكي مناقشة مسألة عزل الرئيس األمريكي دو
  تتوقع ان يتم عزل ترامب قريبا ؟

  % 51.5  % 46.6  % 48.6  ) أتوقع عزل ترامب قريبا 1   

ت املتحدة 2      % 44.1  % 46.1  % 45.2  ) أتوقع بقاء ترامب رئيسا للوال

  
  %4.5  %7.4  %6.2 ال رأي/ ال أعرف) 3

Q65  أوقفت القيادة الفلسطينية االتصاالت مع إدارة ترامب بشأن عملية السالم وذلك يف اعقاب اعرتاف هذه اإلدارة
لقدس عاصمة إلسرائيل. رداَ على ذلك قامت اإلدارة األمريكية بوقف املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية. هل أنت 

  أو ضد عودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية؟اليوم مع  
  % 14.5  %9.3  % 11.4  ) مع عودة االتصاالت1   

  % 76.2  % 76.6  % 76.4  ) ضد عودة االتصاالت2   

  %6.0  %6.9  %6.5  ) ال رأي/ ال أعرف3   

  
  %3.3  %7.2  %5.6 ) مل يتم وقف االتصاالت ( ال تقرا)4

Q66  (للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة)؟  خالل السنوات القليلة منطقتك برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف
  سنوات) مقارنة مع الوضع احلايل؟      5-3القادمة (

  %3.2  %1.6  %2.2  أفضل بكثري )1   

  % 23.1  % 13.5  % 17.3  أفضل بقليل )2   

  % 34.5  % 21.8  % 26.9  تقريبا بنفس الوضع احلايل  )3   

  % 16.4  % 27.2  % 22.9  أسوأ بقليل  )4   

  % 21.4  % 31.4  % 27.4  أسوأ بكثري  )5   

  %1.0  %4.3  %3.0  ال رأي/ ال أعرف )6   

  
  %0.4  %0.2  %0.3 رفض اإلجابة )7

Q67 ؟فإنك  إسرائيللنسبة للعمليات املسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل  
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موع         قطاع غزة  الضفة الغربية   ا
  % 26.6  %8.7  % 15.9  تؤيدها بشدة  )1   

  % 48.5  % 22.4  % 32.9  تؤيدها    )2   

  % 21.7  % 49.6  % 38.4  تعارضها  )3   

  %1.4  % 15.4  %9.7  تعارضها بشدة  )4   

  
  %1.9  %4.0  %3.1 ال رأي/ ال أعرف  )5

Q68 [اخرت واحداً فقط] أ من االجتاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟  

  %1.2  %0.0  %0.5  حزب الشعب )1   

  %4.9  %2.4  %3.4  اجلبهة الشعبية  )2   

  % 24.4  % 30.6  % 28.1  فتح )3   

  % 34.0  % 15.4  % 22.9  محاس  )4   

  %0.9  %1.2  %1.1  اجلبهة الدميوقراطية  )5   

  %3.9  %0.7  %2.0  اجلهاد االسالمي  )6   

  %0.2  %0.0  %0.1  فدا )7   

  %0.2  %0.4  %0.3  املبادرة الوطنية  )8   

  %4.0  %7.  %2.1  مستقل اسالمي  )9   

  %6.1  %2.1  %3.7  مستقل وطين )10   

سة سالم فياض  )11      %0.7  %0.0  %0.3  الطريق الثالث بر

  % 18.6  % 44.9  % 34.3  ال احد مما سبق )12   

  
  %8.  %1.6  %1.3 غري ذلك   )13

Q69ت وغريها أو   اذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت واملنتد
ت أو تستخدم بريدك  لصفحات االجتماعية واملنتد ملشاركة  الستخدام وفتح بريدك اإللكرتوين، كم مرة تقوم 

  االلكرتوين؟
  % 33.0  % 59.4  % 48.8  اكثر من مرة يف اليوم ) 1   

  % 36.3  % 22.5  % 28.1  يوميا ) 2   

  % 14.0  %4.2  %8.2  مرات اسبوعيا  5اىل  2من ) 3   

  %3.4  %1.0  %2.0  مرة يف االسبوع ) 4   

  %1.3  %0.5  %0.8  مرة يف الشهر) 5   

  %0.0  %0.0  %0.0  اخرى:) 6   

  

ت  ) 7 ال ينطبق: ال اشارك يف الصفحات واملنتد
 وليس لدي بريد الكرتوين

12.2 %  12.4 %  12.0 %  

  


