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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 

RESEARCH 

 )76( لرأي العام رقمنتائج استطالع ا

وقعون قيام إسرائيل بضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية وأغلبية ثلثا اجلمهور الفلسطيين يت
Jالتفاقات وقطع العالقات مع إسرائيل. لكن أغلبية كبرية تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل 

ركة وJلرغم من تراجع نسبة التأييد للرئيس عباس وحل تظهر قلقاً من النتائج اليت قد ترتتب على ذلك.
Yء كوروJفتح فإن غالبية كبرية تظهر الرضا عن أداء احلكومة يف مواجهة و  

      2020) يونيو( حزيران 20- 17

اع  قام املركز الفلســطيين للبحوث الســياســية واملســحية 'جراء اســتطالع للرأي العام الفلســطيين يف الضــفة الغربية وقط   
شهدت الفرتة السابقة لالستطالع جمموعة من التطورات  . 2020) نيويو ( حزيران 20-17 غزة وذلك يف الفرتة ما بني

ألراضــي الفلســطينية وما تبعه من إجراءات اإلغالق للمناطق الفلســطينية انتشــار وHء الكوروF يف العامل ويف ا اهلامة منها
ياهو وإعال^ا النية  ا شــهدت تشــكيل حكومة إســرائيلية جديدة بر]ســة نتنووقف الكثري من النشــاطات االقتصــادية، كم

ة الفلســطينية قطع  بضــم حوايل ثلث الضــفة الغربية مبا يف ذلك غور األردن ومناطق االســتيطان، ويتبع ذلك قرار الســلط
ــــرائيل والتخلي عن االتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف التن ــ ــــيق األمين واملدين العالقات املدنية واألمنية مع إســــــــ ســــــــــ

ــــطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشــــــهر اخلامس من الســــــنة. ووقف حتويل أموال املقاصــــــة ل ـــلطة الفلســ يغطي هذا   لســـ
لقضـاr أخرى مثل االنتخاHت الر]سـية والربملانية، واألوضـاع العامة يف كل من   االسـتطالع كافة هذه القضـاH rإلضـافة

ــــفـة والقطـاع، وعمليـة الســــــــــــــالم ــ ــــطينيني يف ظـل اجلمود ال الضــــــــ ـــــ مت إجراء   .العمليـةراهن يف تلـك والبـدائـل املتـاحـة للفلســـــ
ـــخاص البالغني بلغ عددها موقعاً   120 وذلك يف شــــــخصــــــاً  1200 املقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشــــــوائية من األشـــ

  %.3-+/وكانت نسبة اخلطأ  سكنياً 
د لدادوة يف املركز الفلسطيين  الشقاقي أو ولي  بـ د.خليل   جه، الرجاء االتصالللمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائ

  e-mail: pcpsr@pcpsr.org )02(2964934فاكس: )02(2964933رام هللا ت:   للبحوث السياسية واملسحية:

  
 :النتائج الرئيسية

ت كانت وجهاً لوجه ويف جع انتشار وHء كوروF ولذلك فإن كافة املقابالأجري هذا االستطالع خالل فرتة ترا
قضاr كان أبرزها نية احلكومة يف الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. غطى االستطالع عدة  

العالقات اإلسرائيلية ضم مناطق فلسطينية ورد القيادة الفلسطينية على ذلك Hلتحلل من اتفاق أوسلو وقطع 
قمنا Hلرتكيز على نظرة اجلمهور الفلسطيين للسلطة الفلسطينية وأدائها بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما 

  خالل فرتة انتشار الوHء.
شري النتائج إىل أن ثلثي اجلمهور يعتقدون أن حكومة نتنياهو اجلديدة ستقوم فعًال بضم مناطق فلسطينية. ت

املوظفني، التنقل للعالج، حصول   عالية من القلق على املستقبل تتمحور حول رواتب خيلق هذا اإلدراك درجة
  ين، وعدم القدرة على السفر لألردن.نقص يف املياه والكهرHء، حصول مواجهات مسلحة، عودة للفلتان األم

  

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

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف  
ركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت امل

ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل  
املسحية   االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث

واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز Hلعديد من  
لدراسات واألحباث النشاطات البحثية: إعداد ا

اسات الفلسطينية  األكادميية ذات العالقة Hلسي
السياسية    املواقفالراهنة، إجراء حبوث مسحية حول  

واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، تشكيل  
كل تواجه  جمموعات عمل لدراسة قضاr ومشا 

ا�تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، 
املوجزات املتعلقة  وعقد املؤمترات واحملاضرات و 

لسطيين للبحوث ملتزم  بشؤون الساعة. إن املركز الف
Hملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع  
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة  

  اء من حرية التعبري وتبادل اآلراء. الدولية يف أجو 
�يت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

  ة للمركز. املنتظم

كونراد    سةمت إجراء االستطالع Jلتعاون مع مؤس 
 أديناور يف رام هللا

 

للمزيد من املعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال 

د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  يف بـ 
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية 

  واملسحية
رام هللا، فلسطني 

  )02(2964933تليفون:
   )02(2964934فاكس: 

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
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لكن شكوكاً تساور اجلمهور حول صدق   .تؤيد أغلبية كبرية الرد على الضم من خالل وقف العمل Hالتفاقات وقطع كافة أشكال العالقات مع إسرائيل

تؤيد الرد على الضم من خالل العمل املسلح، فإن هذا االستطالع أن أغلبية ضئيلة  مع إسرائيل. ورغم وقف التنسيق األمينالسلطة الفلسطينية يف 
الفلسطينية فإن قلقون من احتمال ا^يار السلطة  رغم أن ثلثي اجلمهور يشهد اخنفاضًا يف نسبة �ييد العمل املسلح مقارنة Hلوضع قبل أربعة شهور.

  لك فيما لو حصل.سكري واإلدارة املدنية ويعرب ثالثة أرHع اجلمهور عن رفضهم لذالثلث فقط يعتقدون أن إسرائيل ستعيد احلكم الع
اإلجراءات املختلفة اليت قامت ¢ا احلكومة. وتقول نسبة أما Hلنسبة ألداء احلكومة فرتة انتشار الوHء فإن أغلبية كبرية تظهر الرضا عن هذا األداء وعن 

اتبهم قد ¤ن عمل احلكومة خالل هذه الفرتة كان ملصلحة اجلمهور. لكن ثلثي اجلمهور يقولون أن دخلهم أو ر  تفوق ثالثة أرHع اجلمهور أن لديها ثقة
خالل هذه الفرتة. كما أن أكثر من ثالثة أرHع اجلمهور يقولون أن  اخنفض وتقول األغلبية أ^ا قد توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل

ة فإن ثلثي اجلمهور اإلسرائيلي-ع لتعويض املتضررين من اإلغالق. ورغم التوتر الشديد الراهن يف العالقات الفلسطينيةاحلكومة مل تقدم كل ما تستطي
    موافقون على التعاون والتنسيق مع إسرائيل خالل فرتة الوHء.

ذا احلل. كما تشري النتائج إىل هلاجلمهور ال يزال رافضاً أما Hلنسبة لعملية السالم فقد شهدت هذه الفرتة ارتفاعاً يف �ييد حل الدولتني رغم أن نصف 
االعتقاد السائد هو أن هذه اخلطة ال تؤدي أل^اء االحتالل أو قيام دولة فلسطينية. بل تقول   إىل أناستمرار وجود إمجاع شعيب على رفض خطة ترامب  

بية كبرية عودة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية الوجود. لكل ذلك ترفض أغلغالبية اجلمهور أن اخلطة تعيد الصراع بني الشعبني ليصبح صراعًا على 
  احلالية. 

ة. كما تشري إىل أخرياً، رغم أن النتائج تشري هلبوط نسبة املطالبة Hستقالة الرئيس عباس، فإ^ا تشري أيضًا لرتاجع فرصته يف الفوز يف انتخاHت جديد
  قبل أربعة شهور لنقطتني فقط لصاحلها يف هذا االستطالع.اس من ست نقاط لصاحل فتح تقلص يف الفجوة بني التأييد لفتح ومح

 قرار الضم ونتائجه احملتملة على الفلسطينيني: احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة و  )1

 أن إسرائيل ستضم األغوار ومناطق االستيطان  الثلثان يعتقدون 
 71تفاق أوسلو وقطع العالJ العودة للعمل املسلح ملواجهة 52تؤيد نسبة من ت مع إسرائيل فيما اق% يريدون وقف العمل %

 الضم
 36ت املتحدة مي% يعارضون تقد53% يؤيدون وuخطة فلسطينية بديلة خلطة ترامب والدخول يف مفاوضات مع إسرائيل والوال 

 بشأwا.
  تتاجلمهور أغلبية كبرية منJضمعلى إسرائيل بسبب ال عتقد أن دوًال عربية وغري عربية لن تفرض عقو 
 يار السلطة تهاجلمهور يبدي قلقاً واسعاً بني نتائج الضم وقرارات القيادة الفلسطينية ملواجهwمثل وقف دفع الرواتب أو ا 
 لكن األغلبية ال تتوقع أن تعيد إسرائيل احلكم العسكري واإلدارة املدنية 

   

دة ستقوم بضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية فيما تعتقد نسبة ة اإلسرائيلية اجلديمو %) أ^ا تعتقد أن احلك66تقول نسبة تبلغ الثلثني (
%) ال تتوقع أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة Hلتوصل التفاق مع محاس حول األسرى. بل أن 59لكن األغلبية (  % أ^ا لن تفعل ذلك.28من 

كذلك، ال تتوقع األغلبية    % أ^ا ال تتوقع ذلك.36غزة فيما تقول نسبة من ل بشن حرب على قطاع يئ%) تتوقع أن تقوم إسرا56األغلبية (
%) 48%) أن تعمل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة على التوصل لرتتيبات سالم مع السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية. بل إن النسبة األكرب ( 57(

%) تتوقع أن تقوم 73لكن أغلبية كبرية (  % أ^ا ال تتوقع ذلك.43ما تقول نسبة من ها على اال^يار فيرب ارب إسرائيل السلطة وجتتتوقع أن حت
% أ^ا ال تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على إيران وتقول نسبة 53احلكومة اجلديدة بتعميق التطبيع مع دول عربية خليجية فيما تقول أغلبية من 

 % أ^ا تتوقع ذلك.30من 

% 21% أ^ا تؤيد ونسبة من 71ألراضي فلسطينية، تقول نسبة من  لإسرائيد السؤال عما ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام به رداً على ضم نع
وء جل% ال تؤيد ال35% أ^ا تؤيد ونسبة من 61أ^ا ال تؤيد وقف العمل Hتفاق أوسلو وقطع كافة العالقات بني السلطة وإسرائيل، وتقول نسبة من 

% 37ن % أ^ا ال تؤيد، العودة للعمل املسلح، وتقول نسبة م42% أ^ا تؤيد ونسبة من 52اق، وتقول نسبة من ملقاومة شعبية سلمية واسعة النط
ا ال ^أ% 53% أ^ا تؤيد ونسبة من 36% أ^ا ال تؤيد التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة وتقول نسبة من 57أ^ا تؤيد ونسبة من 

 تؤيد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسالم بديلة عن خطة ترامب.
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%)، بني 67%) مقارنة Hلنساء  (75رد على الضم من خالل وقف العمل ¤وسلو وقطع كافة العالقات مع إسرائيل بني الرجال (ترتفع نسبة �ييد ال
%) مقارنة 79% لكل منهما)، بني العاملني يف القطاع العام (67%) مقارنة Hألميني والذين أ^و املرحلة االبتدائية (74وس (ير محلة شهادة البكالو 

% على التوايل) مقارنة مبؤيدي فتح 76و% 84%)، بني مؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي محاس (70يف القطاع اخلاص وغري احلكومي (Hلعاملني 
)70.(%  

مقارنة %) 40ترتفع نسبة �ييد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسالم يف الضفة الغربية ( ،ليف املقاب
مقارنة %) 39% على التوايل)، بني غري الالجئني (36و% 34%) مقارنة Hملدن واملخيمات (51%)، يف القرى والبلدات (30بقطاع غزة (
% 42و% 48%)، بني املهنيني/احلرفيني والعمال والتجار (29مقارنة Hألميني (%) 39%)،  بني حاملي شهادة البكالوريوس (H33لالجئني (

%)، 32%) مقارنة Hلعاملني يف القطاع العام (41%)، بني العاملني يف القطاع اخلاص وغري احلكومي (24% على التوايل) مقارنة Hلطالب (39و
%) مقارنة Hألقل دخالً 43%)، بني األكثر دخًال (30% على التوايل) مقارنة Hملتدينني (42و% 49ومتوسطي التدين ( بني غري املتدينني

 % على التوايل).38و% 12%) مقارنة مبؤيدي محاس والقوى الثالثة (52)، وبني مؤيدي فتح (27%(

% أ^ا 23%) أ^ا تفضل العودة للعمل املسلح، وقالت نسبة من 31رب (كعند السؤال عن أي من هذه الردود اخلمسة هو املفضل، قالت النسبة األ
% أ^ا 15% أ^ا تفضل اللجوء ملقاومة شعبية سلمية، وقالت نسبة من 18وقالت نسبة من  تفضل العودة للمفاوضات بناءاً على خطة فلسطينية،

% أ^ا تفضل التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة 6بة من سنتفضل وقف العمل Hتفاق أوسلو وقطع كافة العالقات مع إسرائيل، وقالت 
 الواحدة.

ل غري الفلسطينية على الضم اإلسرائيلي إن حصل فأبدى تشاؤماً حيال ذلك حيث تقول نسبة من سألنا اجلمهور عن توقعاته Hلنسبة لردود الفع
تتوقع قيام األردن أو مصر بسحب سفريها يف  أ^ا ال% 70ل، وتقول نسبة من يئ% أ^ا ال تتوقع أن تقوم األردن 'لغاء معاهدة السالم مع إسرا63

% أ^ا ال تتوقع أن تقوم الدول 78أن تقوم دول أوروبية بفرض عقوHت على إسرائيل، وتقول نسبة من  % أ^ا ال تتوقع78إسرائيل، وتقول نسبة من 
 يل.ئاالعربية يف اخلليج العريب أو بعضها بوقف التطبيع مع إسر 

لعالقات معها، مبا يف ذلك وقف سـألنا اجلمهور مرتني عن �ييده أو معارضته لقرار القيادة الفلسطينية Hلتحلل من االتفاقات مع إسرائيل وقطع ا
% أ^ا 59لبية من غأيف اإلجابة على السؤال يف املرة األوىل قالت  التنسيق األمين، مرة قبل عرض النتائج اليت قد ترتب على ذلك ومرة بعد عرضها.

 إسرائيل ووقف التنسيق األمين ووقف االتصاالت مع إسرائيل.% أ^ا معارضة لقرار القيادة الفلسطينية Hلتحلل من االتفاقات مع 31مؤيدة ونسبة من 

% أ^ا قلقة أن يؤدي 81من  ةبتشري لوجود قلق واسع لدى اجلمهور الفلسطيين من تبعات وقف العالقات مع إسرائيل. فمثالً تقول نسلكن النتائج 
% أ^ا قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة 73لطة، وتقول نسبة من ذلك لعدم حتويل إسرائيل ألموال اجلمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي الس

أو الكهرHء، وتقول نسبة من  ها% أ^ا قلقة من حصول نقص أو انقطاع يف املي70على التنقل للعالج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 
اً أ^ا قلقة من ا^يار السلطة أو عدم قدرµا على تقدمي % أيض65من  % أ^ا قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة65

ر عرب القدرة على السف م% أ^ا قلقة من عد62% أ^ا قلقة من عودة الفوضى والفلتان األمين، وتقول نسبة من 63اخلدمات ، وتقول نسبة من 
 األردن.

% عند السؤال عن ذلك للمرة الثانية وقالت نسبة من 63يل ارتفع إىل رغم كل هذه املخاوف فإن نسبة �ييد قرار السلطة بقطع العالقات مع إسرائ
ييد السياسة حبد ذاµا اليت كانت قد بلغت �% فقط أ^ا تعارض القرار.  ولكن يف احلالتني من املالحظ أن نسبة �ييد قرار السلطة أقل من نسبة 29

% تقول أ^ا ال تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعالً بقطع العالقات 57رغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من و   %.71كما ذكرF أعاله 
  بذلك.الً ع% فقط أ^ا قد قامت ف32األمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق األمين فيما تقول نسبة من 

بعد قرار قطع العالقات  نيالفلسطينيواإلدارة املدنية اإلسرائيلية إلدارة شؤون السكان  % أ^ا ال تتوقع أن يعود احلكم العسكري55تقول أغلبية من 
 ائيلي واإلدارة املدنية.ر س% أ^ا تتوقع عودة احلكم العسكري اإل33من  ودعوة الرئيس عباس إلسرائيل بتحمل مسؤولياµا كقوة احتالل، وتقول نسبة

نسبة من لكن  % أ^ا تفضل ذلك.18% أ^ا ال تفضل عودة احلكم العسكري واإلدارة املدنية اإلسرائيلية فيما تقول نسبة من 74تقول أغلبية من و 
كري واإلدارة املدنية وتقول نسبة سعأن السلطة الفلسطينية سترتاجع عن قطع العالقات مع إسرائيل يف حالة قررت إسرائيل أعادة احلكم التقول % 50
 ا لن ترتاجع.% أ^37من 
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2 (:Yء كوروJأداء احلكومة الفلسطينية خالل و    

  ترتاوح بني Y57و %80نسبة الرضا عن أداء احلكومة الفلسطينية يف مواجهة أزمة كورو % 
  ا راضية عن أداء رئيس الوزراء حممد اشتية يف إدار 62كذلك تقول نسبة منwة األزمة% أ 
  ا قدwءتقول نسبة تبلغ الثلثني أJنتيجة للو ًuتضررت اقتصاد 
  الذي جرى الثلثان موافقون على التعاون Yء كوروJمع إسرائيل أثناء مواجهة و 

% راضون عن 88، تقول أغلبية كبرية ا^ا راضية عن إجراءات السلطة للحد من وHء كوروF، لكن نسبة الرضا ختتلف حسب طبيعة اإلجراء. فمثالً 
% راضون عن 73و% راضون عن منع التنقل بني احملافظات، 77ِو% راضون عن إغالق املدارس واجلامعات، H80لفايروس، وإغالق مناطق مصابة 

 % راضون عن إيقاف صالة اجلمعة وقداس األحد.57و% راضون عن إغالق املساجد والكنائس، 60ومنع العمال من العمل يف املستوطنات، 
% أ^ا راضية عن أداء 82األشخاص واجلهات اليت لعبت دوراً Hرزاً يف إدارة أزمة  كوروF. فمثًال، تقول نسبة من راضية عن أداء  األغلبيةكذلك، فإن 

 % راضون عن أداء65و% راضون عن أداء جلان الطوارئ يف منطقتهم، 67و% راضون عن أداء جهات األمن يف منطقتهم، 75ووزارة الصحة، 
% راضون عن أداء رئيس الوزراء حممد اشتية، 62و% راضون عن أداء ا�الس البلدية والقروية 64ويم ملحم، Hسم احلكومة إبراهالناطق الرمسي 

الغربية ترتفع نسبة الرضا عن أداء رئيس الوزراء حممد اشتية يف معاجلة أزمة فريوس كوروF يف الضفة   .% راضون عن أداء احملافظ يف منطقتهم61و
% على التوايل)، بني الذين يبلغ عمرهم 48و% 60%) مقارنة Hملدن واملخيمات (83%)، يف القرى/ البلدات (41%) مقارنة بقطاع غزة (76(

%) بني 54%) مقارنة Hلالجئني (69%)، بني غري الالجئني (58سنة ( 22-18وح عمرهم بني %) مقارنة Hلذين يرتا67سنة وأكثر ( 50
%)، بني العاملني يف 48%) مقارنة Hلطالب (67و% 69%)، بني املزارعني والعمال (60%) مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس (77(األميني 

% على التوايل)  69و% 70%)، بني متوسطي التدين وغري املتدينني (57لقطاع العام (%) مقارنة Hلعاملني يف ا64القطاع اخلاص وغري احلكومي (
% على التوايل)  62و% 85%)، وبني مؤيدي فتح والقوى الثالثة (52( %) مقارنة Hألقل دخالً 77( %)، بني األكثر دخالً 54ينني (مقارنة Hملتد

  %).31مقارنة مبؤيدي محاس (

ت نسبة من كان لديها ثقة أن احلكومة عند اختاذ هذه اإلجراءات كانت تعمل ملا فيه مصلحة الناس فيما قال  % إنه76كذلك، تقول نسبة من 
% أ^ا غري راضية فيما 48عز، قالت نسبة من  وقفةسألنا عن الرضا عن حجم التربعات لصندوق لكن عندما  % أنه مل يكن لديها ثقة بذلك.22

 %) قالت أ^ا ليست واثقة أن التربعات وصلت أو ستصل للمحتاجني فعالً.77% أ^ا راضية. لكن الغالبية العظمى (44قالت نسبة من 

% أن احلكومة كانت 56لنتائج أن الثقة Hحلكومة كانت حاضرة أيضا فيما يتعلق 'عالن أعداد املصابني والوفيات، حيث قالت نسبة من ر اتظه
 %) أن اإلجراءات اليت اختذµا احلكومة ملعاجلة آ½ر الوHء كانت57% أ^ا مل تكن كذلك. قالت أغلبية مشا¢ة (36شفافة فيما قالت نسبة من 

 % أ^ا كانت مبالغاً فيها.18% أ^ا مل تكن كافية وقالت نسبة من 23ومناسبة فيما قالت نسبة من  فيةكا

% أن 61% أن الراتب أو الدخل قد اخنفض، وتقول نسبة من 67تقول األغلبية أ^ا قد تضررت اقتصادrً نتيجة للوHء، حيث تقول نسبة من 
 % أ^ا توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خالل تلك الفرتة.55 نسبة من وتقولالراتب والدخل قد توقف، 

% أنه كان عالياً، 18%) أن انطباعها عن مدى التزام الناس Hلتباعد االجتماعي أنه كان التزاماً وسطاً، وتقول نسبة من 45تقول النسبة األكرب (
ق والبقاء يف البيوت مل يسبب هلم مشاكل أسرية فيما تقول نسبة من اإلغال% أن 69تقول أغلبية من و   % أنه كان منخفضاً.36وتقول نسبة من 

  % أنه كان مفيداً.37% أن التعليم عن بعد خالل اإلغالق مل يكن مفيداً فيما تقول نسبة من 57تقول نسبة من  % أنه سبب هلم ذلك.29
% أنه كان 31ة اإلغالق فيما تقول نسبة من مل يف إسرائيل خالل فرت Hستمرار العمال يف الع% أنه مل يكن مناسباً السماح 65تقول نسبة من و 

 مناسباً.

مع ذلك، فإن .  % أن ليس عقاHً إهلياً 37% أن الوHء عقاب من هللا للناس والدول على فسادهم وظلمهم فيما تقول نسبة من 54تقول أغلبية من 
ترتفع نسبة   %) أنه نتاج طبيعي.43ول نسبة مشا¢ة (يس من نتاج الطبيعة فيما تقالفايروس من صنع اإلنسان ول%) تعتقد أن 45النسبة األكرب (

% على التوايل) مقارنة 51و% 55%)، يف املدن واملخيمات (51%) مقارنة Hلضفة الغربية (58االعتقاد ¤ن الوHء هو عقاب إهلي يف قطاع غزة (
 األميني بني%)، 50سنة ( 22-18%) مقارنة Hلذين ترتاوح أعمارهم بني 57أكثر (سنة و  50الذين يبلغ عمرهم  %)، بنيH46لقرى والبلدات (

%) مقارنة 62%)، بني املتدينني (44%) مقارنة Hملهنيني/ احلرفيني (75، بني املزارعني ( %)42ملة شهادة البكالوريوس (مقارنة حب %)72(
%)، وبني مؤيدي محاس 48%) مقارنة Hألكثر دخًال (64األقل دخالً ( % على التوايل)، بني36و% 46مبتوسطي التدين وغري املتدينني (

  % على التوايل).35و% 51%) مقارنة مبؤيدي فتح والقوى الثالثة (63(
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ار %) أ^ا موافقة على التعاون والتنسيق اليت جرى بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف األمور الصحية خالل انتش67تقول أغلبية تبلغ الثلثني (
اإلسرائيلي ملواجهة -ترتفع نسبة املوافقة على التعاون والتنسيق الصحي الفلسطيين  .% أ^ا غري موافقة على ذلك25الفايروس فيما تقول نسبة من 

ى % عل65ِو% 69%) مقارنة Hملخيمات واملدن (77%)، يف القرى والبلدات (57%) مقارنة بقطاع غزة (74فة الغربية (وHء كوروF يف الض
 22-18ين ترتاوح أعمارهم بين %) مقارنة Hلذ68سنة وأكثر ( 50%)، بني الذين يبلغ عمرهم 64%) مقارنة Hلنساء (71التوايل)، بني الرجال (

%)، بني 62%) مقارنة Hألميني (72%)، بني حاملي شهادة البكالوريوس (61%) مقارنة Hلالجئني (72ئني (%)، بني غري الالج56سنة (
% على التوايل)، مقارنة مبؤيدي محاس 76و% 82وبني مؤيدي القوى الثالثة وفتح ( H45%لطالب  ةمقارن %)69و% 75واملوظفني (العمال 

)55(%. 

% أنه مل 31الديون) قد ازداد خالل فرتة الوHء فيما تقول نسبة من  سداد أو الغاء االجتماعي الشعيب (مثل وقف% أن التكافل 44تقول نسبة من 
أن احلكومة مل تقدم كل ما تستطيع لتعويض  ونيقول%) 77أكثر من  ثالثة أرHع اجلمهور (لكن   % أنه قد اخنفض.23 وتقول نسبة من يتغري

 % أ^ا قدمت كل ما تستطيع.16املتضررين من اإلغالق مثل العمال واملزارعني ومريب املواشي وغريهم فيما تقول نسبة من 

صفقة القرن  عملية السالم) 3   : و

  45% إىل 39ارتفاع �ييد حل الدولتني من % 
  :اء االحتاللwمع مقاومة سلمية22% مع املفاوضات، 24% مع العمل املسلح، 45اجلمهور منقسم حول أفضل طريقة إل % 
 88يقبلون �ا5% يرفضون خطة ترامب و % 
 69يعارضون عودة االتصاالت الفلسطينية مع اإلدارة األمريكية % 

 أربعة أشهر رضت هذه الفكرة على اجلمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا احلل. قبلعُ  ، وقد% تعارض فكرة حل الدولتني50و ؤيد% ت45نسبة من 
% 51% أن أغلبية اجلمهور الفلسطيين تؤيد حل الدولتني فيما تقول نسبة من 38تقول نسبة من %. 39بلغت نسبة التأييد هلذا احلل يف سؤال مماثل 

% تعتقد أنه ال يزال عملياً. 27% أن حل الدولتني مل يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين لكن نسبة من 63تعتقد نسبة من  ضه. أن األغلبية تعار 
% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول 77كذلك، تقول نسبة من 

 لفرص متوسطة أو عالية.ن ا% أ21نسبة من 
% أ^ا تفضل شن كفاح 38اق سالم مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من % أ^ا تفضل التوصل التف28للخروج من األوضاع الراهنة تقول نسبة من 

تقول ¤^ا تفضل  %13% أ^ا تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد االحتالل. لكن نسبة من 15مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتقول نسبة من 
% أ^ا تفضل شن كفاح 45% أ^ا تفضل التوصل التفاق سالم وقالت نسبة من 22قالت نسبة من أربعة أشهر  احلفاظ على الوضع الراهن. قبل

   . )مسلح
فيما قالت  مل املسلحأ^ا الع %45نسبة من  ت، انقسم اجلمهور إىل ثالث جمموعات، حيث قالاألمثل إل^اء االحتاللوعند السؤال عن الطريقة 

% أن العمل املسلح هو 50قالت نسبة من  أربعة أشهر% أ^ا املقاومة الشعبية السلمية. قبل 22% أ^ا املفاوضات وقالت نسبة من 24نسبة من 
%) مقارنة Hلضفة 69( غزة ترتفع نسبة �ييد العودة للعمل املسلح يف قطاع % أن املفاوضات هي الطريقة األمثل.21الطريقة األمثل وقالت نسبة من 

%) مقارنة Hلنساء 56على التوايل)، بني الرجال ( %44و% 52%) مقارنة Hملدن والقرى والبلدات (66%)، يف املخيمات (41ية (الغرب
ئني %) مقارنة بغري الالج56%)، بني الالجئني (52سنة أو أكثر ( 50رهم عم%) مقارنة مبن 55سنة ( 22-18%)، بني الشباب من 48(
% على التوايل) مقارنة 66و% 67%)، بني املوظفني والطالب (45%) مقارنة Hألميني (57شهادة البكالوريوس (%)، بني حاملي 48(

 %) مقارنة Hلعاملني يف القطاع61العام ( % على التوايل)، وبني العاملني  يف القطاع48و% 46وH43%حلرفيني/املهنيني والعمال ورHت البيوت (
% على التوايل)، وبني مؤيدي محاس 48و% 45%) مقارنة بغري املتدينني ومتوسطي التدين (56بني املتدينني (%)، 51احلكومي (وغري  اخلاص

 % على التوايل).46و% 49ومؤيدي فتح ( ةالثالث%) مقارنة مبؤيدي القوى 70(

% أ^ا تعارض 88قالت نسبة من  .عارضة هلانا عن مدى التأييد واملسألنا اجلمهور الفلسطيين عن خطة ترامب للسالم املعروفة بصفقة القرن وسأل
تقول الغالبية و % هذه اخلطة عندما عرضنا عليهم تفاصيلها. 94% أ^ا تؤيدها. قبل أربعة أشهر رفضت نسبة من 5الصفقة فيما قالت نسبة من 

األغلبية تؤيدها.  يف املقابل، تقول نسبة من % أن 8ن تقول نسبة ماخلطة فيما هذه %) أ^ا تعتقد أن أغلبية الفلسطينيني يعارضون 87العظمى (
تقول غالبية و   % أ^ا تعتقد أن األغلبية اليهودية تعارضها.23% أ^ا تعتقد أن األغلبية اليهودية يف إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 66
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قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول نسبة من  اإلسرائيلي-لفلسطيين% أنه على ضوء خطة اإلدارة األمريكية فإن الصراع ا70عظمى من 
لو قبل الطرف الفلسطيين بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول إل^اء االحتالل وقيام  % فقط أن اخلطة جعلت السالم ممكناً أكثر. 5

% أن فرص حدوث ذلك هي صفر يف املائة، 57نسبة من ني يف املائة؟ تقول دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من مخسني يف املائة أم أقل من مخس
 .% أو أكثر من ذلك50% أن فرص حدوث ذلك هي 16تقول نسبة من ، و %50% أن فرص حدوث ذلك أقل من 22وتقول نسبة من 

كية دة الفلسطينية قد أوقفتها مع اإلدارة األمري% أ^ا تؤيد عودة االتصاالت اليت كانت القيا16% أ^ا تعارض وتقول نسبة من 69قول أغلبية من ت
نسبة  قالتمرة أربعة أشهر عندما عرضت خطة ترامب ألول . قبل 2017بعد اعرتاف إدارة ترامب Hلقدس عاصمة إلسرائيل يف كانون أول (ديسمرب) 

% يتوقعون 24وتخاHت األمريكية القادمة رامب لالن% خسارة ت68أغلبية من تتوقع  ارة األمريكية.% أ^ا تعارض عودة االتصاالت مع اإلد76من 
 فوزه. 

  : تشريعية ر�سية و  انتخاJت) 4

  ستقالة الرئيس عباس منJ 58% إىل 62هبوط نسبة املطالبة % 
  ت ر�سية حيصل إمساعيلJصوات% من 42% وعباس على 49هنية من محاس على لكن يف انتخا  األ
  ت ر�سية فيما حي36% مقابل 57مروان الربغوثي حيصل علىJمقابل 48صل رئيس الوزراء حممد اشتية على % هلنية يف انتخا %

 % هلنية45
  ت تشريعية حتصل فتح علىJصوات34% ومحاس على 36يف انتخا  % من األ

قالت نسبة من  أربعة أشهرل % أ^ا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. قب34تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  إ^ا% تقول 58نسبة من 
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس .  % يف قطاع غزة74و% يف الضفة الغربية 48% أ^ا تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة املطالبة Hستقالة الرئيس 62

بلغت نسبة الرضا  أربعة أشهربل %. ق24% ويف قطاع غزة 44الضفة الغربية تبلغ  %. نسبة الرضا عن عباس يف60% ونسبة عدم الرضا 36تبلغ 
 % يف قطاع غزة). 22و% يف الضفة الغربية 47% (37عن الرئيس عباس 

% من األصوات وحيصل الثاين  42لو جرت انتخاHت ر]سية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل األول على 
أربعة % قبل 32% (مقارنة مع 32يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس . )أربعة أشهرقبل  سبالع% 44و هلنية% 49مقارنة مع ( %49على 
) وهنية على أربعة أشهر% قبل 54% (مقارنة مع 51)، أما يف الضفة فيحصل عباس على أربعة أشهر% قبل 63% (مقارنة مع 61) وهنية أشهر

، ولو %36% وهنية على 57غوثي وهنية فإن الربغوثي حيصل على ن الرب ملنافسة بني مروا). أما لو كانت اأربعة أشهر% قبل 38% (مقارنة مع 38
لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخاHت فإن مروان  %. 45% والثاين على 48كانت املنافسة بني حممد اشتيه وإمساعيل هنية حيصل األول على 

%، مث حممد 22%، يتبعه امساعيل هنية بنسبة 35س حيث تفضله نسبة من صب الرئيلتويل من بني جمموعة من املرشحنيمن الربغوثي هو املفضل 
  % لكل منهما). 2( ومصطفى الربغوثي سالم فياضمث  %)،4( خالد مشعلمث  % يف قطاع غزة)،13و% يف الضفة الغربية 1% (6دحالن بنسبة 

مبشاركة كافة القوى اليوم لو جرت انتخاHت برملانية جديدة ه: عطي صوتوملن سييف انتخاHت تشريعية وسألنا اجلمهور عن مشاركته يف التصويت 
فتح %، و 34حتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس على املشاركني سيشاركون فيها، ومن بني هؤالء يقولون ¤^م % 66السياسية فإن 

% أ^ا مل تقرر بعد ملن 23%، وتقول نسبة من 8على  جمتمعة 2006م اليت شاركت يف انتخاHت عا %، وحتصل كافة القوائم األخرى36على 
%  43% (مقارنة مع 47تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة  .%38% ولفتح 32بلغت نسبة التصويت حلماس  أربعة أشهرستصوت. قبل 

% قبل 22% (مقارنة مع 23اس فتبلغ نسبة التصويت حلماما يف الضفة الغربية  .)أربعة أشهر% قبل 30% (مقارنة مع 28) ولفتح أربعة أشهرقبل 
 ). أربعة أشهر% قبل 45% (مقارنة مع 42) ولفتح أربعة أشهر

  :داخليةالوضاع األ) 5

  ألمن والسالمة تبلغJ يف الضفة الغربية65% يف قطاع غزة و74نسبة اإلحساس % 
  24الرغبة يف اهلجرة تبلغ% 
 81السلطة تبلغ  نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات% 
 52ا إجناز للشعب الفلسطيين41% يقولون أن السلطة عبء وwيرو % 
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نسبة مع ذلك، فإن  %. 20% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 5نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ 
% من 24تقول نسبة تبلغ  %. 65نسبة اإلحساس Hألمن يف الضفة الغربية تبلغ و  %74بلغ اإلحساس Hألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة ت

% يف قطاع غزة وتنخفض 34اجلمهور الفلسطيين أ^ا ترغب يف اهلجرة بسبب األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 
% قبل أربعة 85وكانت هذه النسبة قد بلغت . %81يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ  وجود فسادنسبة االعتقاد ب % يف الضفة الغربية.18إىل 

% أ^ا قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين وتقول 52من  أغلبيةالسلطة الفلسطينية، حيث تقول مكانة ودور اجلمهور منقسم حول   أشهر.
 أ^ا إجناز للشعب الفلسطيين.فقط % 41نسبة من 

%) أن حكومة اشتية 56تقول األغلبية ( ال تعكس تفاؤالً حيث على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات اجلمهور للمستقبل سنةور أكثر من مر  بعد
ويف سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح احلكومة  % أ^ا ستنجح يف ذلك.33لن تنجح يف حتقيق املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 

ويف  % أ^ا ستنجح.34أ^ا لن تنجح وتقول نسبة من  %52من  أغلبيةلضفة والقطاع تقول جراء انتخاHت تشريعية أو تشريعية ور]سية يف ايف إ
  % أ^ا ستنجح يف ذلك.34تقول نسبة تبلغ %) أ^ا لن تنجح فيما 57سؤال مماثل عن التوقعات بتحسني األوضاع االقتصادية تقول األغلبية (

ملطار اللد يف  عن رأيه يف رفض السلطة الفلسطينية استالم معدات طبية من اإلمارات ألن هذه املعدات وصلت يف طائرتني إمارتيتنيجلمهور سألنا ا
ترتفع نسبة �ييد قرار  .)% أ^ا تعارض قرار السلطة41% أ^ا تؤيد قرار السلطة رفض استالمها فيما قالت نسبة من 49إسرائيل فقالت نسبة من 

مقارنة Hملخيمات %) 50%)، يف املدن (47%) مقارنة بقطاع غزة (51استالم املعدات اإلماراتية يف الضفة الغربية (السلطة الفلسطينية برفض 
 % على التوايل).46و% 48%) مقارنة مبؤيدي محاس والقوى الثالثة (56%)، بني مؤيدي فتح (45(

. تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األعلى حيث األشهر األربعة املاضيةغريها خالل  سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من
، مث )%4 مث العربية (%) 10%)،  مث فلسطني اليوم (13( معاً %) مث فضائية 14( فضائية األقصى)، مث %15( فضائية فلسطني %، تتبعها19تبلغ 

 %).3امليادين (

  ) املصاحلة: 6

  فقط29ل بنجاح املصاحلة ليصل التفاؤ تراجع % 
 لكن أغلبية تعارض الكونفدرالية كبديل عن الوحدة الكاملة  

% تعتقد أن 41كذلك، فإن نسبة من    أ^ا متفائلة. %40قالت نسبة من  أربعة أشهر% غري متفائلني، قبل 64و% متفائلون بنجاح املصاحلة 29
% يعتقدون أن 12و% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فرتة طويلة 40لضفة وغزة فيما تقول نسبة من الوحدة لن تعود وسينشأ كياFن منفصالن يف ا

 قيام أشكال أخرى من العالقة بنيفقط % 31% وتؤيد نسبة من 60تعارض أغلبية من  ،Hنتظار عودة الوحدة  الوحدة ستعود يف  وقت قريب.
 املنطقتني مثل الكونفدرالية.

  األساسية اليت تواجهه: ب الفلسطيين واملشاكل ) الغاuت العليا للشع7

 44يعتقدون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق االنسحاب اإلسرائيلي وإقامة الدولة % 
  استمرار االحتالل واالستيطان يف نظر ثلث اجلمهوراملشكلة األساسية اليت تواجه ا�تمع الفلسطيين اليوم هو 

وإقامة دولة فلسطينية  1967تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام  %44نسبة من 
% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق العودة لالجئني وعودµم 31يف املقابل فإن . يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم حرrت %  12من  وتقول نسبة .1948هم وبلداµم اليت خرجوا منها يف عام لقرا
اية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم أن الغ %11كذلك تقول نسبة من ، و  وحقوق اإلنسان الفلسطيين

%  27وتقول نسبة من  ،% من اجلمهور33نظر  يفواالستيطان استمرار االحتالل  هي اليوماملشكلة األساسية اليت تواجه ا�تمع الفلسطيين  ،كاملة
أ^ا غياب الوحدة الوطنية وتقول  %6وتقول نسبة من  ،الفساد يف املؤسسات العامة فشي¤^ا ت %27من قول نسبة تو  البطالة والفقر، تفشيا^ا 

  .استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابرها^ا  %5نسبة من 
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 )76(  نتائج استطالع الرأي العام رقم

   2020) يونيو( حزيران 20- 17

 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

Q00 لاحملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاهد�ا أكثر من احملطات األخرى خال: من بني 
 لشهرين املاضيني؟ا

 %7.1 %1.9  %4.0 . العربية1

 %19.4 %18.4  %18.8 . اجلزيرة2

 %7.6 %11.5  %10.0 . فلسطني اليوم3

 %6. %1.9  %1.4 . املنار4

 %9.6 %17.9  %14.6 . فضائية فلسطني5

 %29.6 %3.2  %13.7 . فضائية االقصى6

 %4.5 %19.3  %13.4 . فضائية معا7

 %2.7 %2.9  %2.8 . امليادين8

 %15.6 %20.4  %18.5 .  ال اشاهد التلفزيون10

 %9. %1.6  %1.3 .  اخرى 11

 %2.1 %4.  %1.1 .  ال يوجد صحن القط12

 %3. %7.  %5. .  ال راي / ال اعرف13

Q01 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟ 

 %0.0 %8.  %5. جيد جدا . 1

 %4.6 %4.9  %4.8 جيد . 2

 %8.7 %13.3  %11.5 وسط . 3

 %33.4 %45.2  %40.5 سيء . 4

 %53.3 %31.8  %40.4 سيء جدا . 5

 %0.0 %4.0  %2.4 ال رأي / ال أعرف . 6

Q02 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟ 

 %4.4 %2.8  %3.4 جيد جدا . 1

 %24.0 %10.8  %16.1 جيد . 2

 %17.2 %24.4  %21.5 وسط . 3

 %30.3 %35.4  %33.4 سيء . 4

 %22.2 %26.0  %24.5 ء جدايس . 5

 %1.9 %6.  %1.1 ال رأي / ال أعرف . 6

Q03 ............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك 

 %62.2 %39.9  %48.8 متدين . 1

 %35.6 %54.4  %46.9 متوسط التدين . 2

 %2.3 %5.6  %4.3 غري متدين . 3

 %0.0 %1.  %1. ال راي / ال اعرف . 4

Q04  ة السلطة الفلسطينية؟هز أجهل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات و 

 %81.9 %81.2  %81.4 . نعم1

 %12.5 %7.8  %9.7 . ال2

 %5.7 %11.0  %8.9 . ال رأي / ال أعرف3

Q05 م �ن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟uهل تشعر هذه األ 

 %21.2 %5.7  %11.9 . متوفران بشكل كامل1

 %53.0 %59.7  %57.0 . متوفران2
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

 %20.0 %28.8  %25.3 ) غري متوفرين3

 %5.6 %5.4  %5.5 غري متوفرين  Hملرة. 4

 %2. %3.  %3. . ال رأي/ ال أعرف5

Q06 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن؟ 

 H  . 8.4%  6.0% 12.0%لتأكيد ارغب Hهلجرة1

 %22.0 %11.9  %15.9 . ارغب Hهلجرة 2

 H 41.9%  39.0% 46.3%هلجرة . ال ارغب 3

 H . 33.5%  42.8% 19.4%لتأكيد ال ارغب Hهلجرة 4

 %3. %3.  %3. . ال راي / ال اعرف5

Q07 هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟ 

 %6.7 %2.1  %4.0 . راض جدا1

 %17.6 %41.7  %32.1 . راض2

 %40.9 %33.2  %36.3 . غري راض3

 %31.9 %17.6  %23.3 . غري راض Hملرة4

 %2.8 %5.3  %4.3 . ال رأي / ال اعرف5

Q08 لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبه؟ 

 H . 22.6%  15.6% 33.3%لـتأكيد االستقالة1

 %40.2 %32.7  %35.7 . االستقالة2

 %15.1 %38.1  %28.9 . البقاء يف منصبه3

 H . 5.1%  4.1% 6.6%لتأكيد البقاء يف منصبه4

 %4.8 %9.5  %7.7 . ال رأي / ال اعرف5

Q09  ت ر�سية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح حممود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل هنيه عنJلو جرت انتخا
 حركة محاس، ملن ستصوت؟

 %32.0 %51.0  %41.8 عباس ودم. حم1

 %61.3 %38.3  %49.4 امساعيل هنية. 2

 %6.7 %10.7  %8.8 . ال راي / ال اعرف4

Q10 وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية وحممود عباس ملن ستصوت؟ 

 %27.2 %55.2  %42.9 . مروان الربغوثي1

 %48.4 %21.0  %33.1 . امساعيل هنية2

 %21.1 %16.4  %18.5 حممود عباس. 3

 %3.3 %7.5  %5.6 . ال راي / ال اعرف5

Q11 ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة فتح و امساعيل هنية عن حركة محاس، ملن ستصوت؟ 

 %43.7 %68.0  %57.4 . مروان الربغوثي1

 %51.6 %22.8  %35.5 . امساعيل هنية2

 %4.6 %9.2  %7.2 . ال راي / ال اعرف4

Q12 ولو كانت املنافسة بني رئيس الوزراء حممد اشتيه من حركة فتح وإمساعيل هنية رئيس حركة محاس ملن ستصوت؟ 

 %32.6 %59.7  %47.7 . حممد اشتية1

 %60.9 %31.5  %44.5 . امساعيل هنية2

 %6.5 %8.8  %7.8 . ال راي / ال اعرف4
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

Q14ت جديدة اليوم مبوافقJت يع مج ة لو جرت انتخاJالقوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخا
  ، ملن ستصوت؟2006كانون  ين (يناير)   25التشريعية اليت جرت يف 

 

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

1.3%  1.6% 1.1% 

 %3.9 %0.0  %1.9 قلون "ستملقائمة فلسطني املستقلة " مصطفى الربغوثي وا .2

 %1.3 %1.5  %1.4 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى .3

 %0.0 %2.  %1. قائمة الشهيد أبو العباس .4

 %8. %0.0  %4. قائمة احلرية والعدالة االجتماعية .5

 %46.7 %22.8  %34.1 قائمة التغيري واالصالح .6

 %9. %0.0  %4. االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية (وعد) .7

 %8. %0.0  %4. قائمة الطريق الثالث بر]سة سالم فياض .8

 %6. %2.8  %1.8 قائمة احلرية واالستقالل .9

 %4. %0.0  %2. قائمة العدالة الفلسطينية .10

 %28.2 %42.0  %35.5 حركة فتح .11

 %15.2 %29.1  %22.6 ال أحد مما سبق/ ال رأي / الأعرف / مل اقرر بعد .12

Q15  ت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األوىل  اليت ينبغي للشعب الفلسطيين العملuمن بني الغا
 على حتقيقها؟

Q15-1 الغاية األوىل 

وإقامة دولة فلسطينية  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام . 1
 مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

44.3%  42.7% 46.8% 

دة لالجئني وعودµم لقراهم وبلداµم العو  حقى احلصول عل. 2
 1948اليت خرجوا منها يف عام 

30.9%  34.3% 25.7% 

إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرrت وحقوق اإلنسان . 3
                                                                                    الفلسطيين

12.4%  10.0% 16.0% 

 %10.3 %10.9  %10.7 بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة .4

 %1.1 %2.1  %1.7 ال رأي/ ال أعرف .5

Q15-2  وما هي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب الفلسطيين العمل على حتقيقها؟ 

وإقامة دولة فلسطينية  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام . 1
  لقطاع وعاصمتها القدس الشرقيةواة مستقلة يف الضف

21.1% 22.3% 19.1% 

احلصول على حق العودة لالجئني وعودµم لقراهم وبلداµم . 2
  1948خرجوا منها يف عام اليت 

34.7% 36.7% 31.7% 

إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرrت وحقوق اإلنسان . 3
                                                                                    الفلسطيين

19.8% 18.3% 22.1% 

 %26.7 %20.3 %22.9  بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة .4

 %3. %2.4 %1.6  ال رأي/ ال أعرف .5

Q16 وتفشي البطالة والضم ،  ن،طايواجه ا�تمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستي
وتفشي الفساد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل  واالنقسام، والفقر ، واستمرار حصار  قطاع غزة وإغالق معابره،

 للسلطة الفلسطينية؟ Jألولويةظى لنا برأيك ما هي املشكلة االساسية اليت جيب ان حت

 %31.6 %29.7  %33.0 والضم استمرار االحتالل واالستيطان .1

 %28.5 %30.2  %27.3 تفشي البطالة والفقر  .2

 %8.5 %11.9  %6.3 غياب الوحدة الوطنية  .3

 %10.5 %18.3  %5.3 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره .4

 %19.7 %9.1  %26.8 تفشي الفساد يف بعض املؤسساÉلعامة  .5

 %7. %0.0  %1.2 اخرى  .6
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

 %4. %9.  %1. ال راي . 7

Q17  ت ر�سية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التاليةJيقول الرئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخا
 امساؤهم أن يكون الرئيس بعده؟

 %25.3 %40.8  %34.6 مروان الربغوثي .1

 %34.1 %14.0  %22.1 امساعيل هنية .2

 %4.2 %1.2  %2.4 مصطفى الربغوثي .3

 %7.0 %1.9  %3.9 خالد مشعل .4

 %4.2 %4.  %1.9 سالم فياض .5

 %12.6 %1.1  %5.7 حممد دحالن .6

 %3.0 %3.3  %3.2 اخرى:  .7

 %9.6 %37.4  %26.3 ال رأي / ال اعرف .8

Q18  اآلن وبعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بر�سة حممد اشتية، برأيك هل ستنجح هذه
 ة وتوحيد الضفة والقطاع؟احلملصاحلكومة يف الدفع حنو ا

 %28.4 %35.3  %32.6 نعم .1

 %61.0 %52.0  %55.6 ال .2

 %10.6 %12.6  %11.8 ال اعرف\ال راي .3

Q19  ت تشريعية أو تشريعية ور�سية يف الضفة والقطاع؟وهل ستنجح يفJإجراء انتخا 

 %30.0 %36.9  %34.2 نعم .1

 %58.5 %48.4  %52.4 ال .2

 %11.5 %14.7  %13.4 عرف اال\ ال راي.3

Q20 وهل ستنجح يف حتسني األوضاع االقتصادية يف الضفة والقطاع؟ 

 %31.5 %35.5  %33.9 نعم .1

 %58.5 %56.0  %57.0 ال .2

 %10.1 %8.5  %9.1 ال اعرف\ال راي .3

Q21 صبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يق ون أwا اجناز آخر ول يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد ا
 للشعب الفلسطيين. ما رأيك انت ؟

 %29.1 %48.7  %40.9 السلطة اجناز للشعب الفلسطيين .1

 %64.1 %43.3  %51.6 السلطة عبء على الشعب الفلسطيين .2

 %6.8 %8.0  %7.5 ال رأي/ ال أعرف .3

 Q22لنسبة ملستقبل املصاحلة؟ هل ستستمر وتنجح بدون ر مJ نقسام أم أن املصاحلة ستفشل لال جعةا هي توقعاتك
 وسيعود االنقسام؟

 H 3.1%  1.3% 5.9%لتأكيد ستنجح املصاحله .1

 %25.9 %25.8  %25.8 ستنجح املصاحله .2

 %44.9 %45.3  %45.1 لن تنجح املصاحله .3

 H 18.9%  19.1% 18.5%لتأكيد لن تنجح املصاحله .4

 %4.8 %8.5  %7.1 ال رأي / ال اعرف .5

23Q  الضفة بعد فشل جوالت حوار املصاحلة بني فتح ومحاس خالل السنوات املاضية، ما هي توقعاتك ملستقبل
 والقطاع؟

 %16.4 %8.3  %11.5 ستعود الوحدة بني الضفة والقطاع يف وقت قريب .1

 %34.8 %43.5  %40.1 ستعود الوحدة بينهما ولكنها حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة .2

 %40.1 %40.8  %40.5 ينشأ كيانني منفصلني يف الضفة وغزةوس حدةالو لن تعود  .3

 %8.7 %7.4  %7.9 ال رأي/ ال أعرف .4
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

Q24  نتظار عودة الوحدة بني الضفة وغزة هل تؤيد أم تعارض قيام أشكال أخرى من العالقة بني جناحي الكيانJ
وتقوم حكومة لفتح تدير شؤون الضفة  طاع غزةن قشؤو حلماس ©دارة الفلسطيين كالكونفدرالية مثال حبيث تقوم حكومة 

 ؟الغربية فيما يكون الرئيس عباس رئيساً للضفة وغزة معاً 

 H 4.6%  4.0% 5.6%لتأكيد اؤيد .1

 %25.4 %27.1  %26.4 اؤيد .2

 %47.9 %36.1  %40.8 اعارض .3

 H 19.4%  22.1% 15.4%لتأكيد اعارض .4

 %5.7 %10.7  %8.7 ال رأي / ال اعرف .5

Q25  ختاذ إجراءات خمتلفة لتقليل املخاطر على ا�تمعJ قامت احلكومة الفلسطينية خالل األشهر القليلة املاضية
  الفلسطيين من انتشار وJء كوروY، قل لنا هل أنت راض أم غري راض عن كل من هذه اإلجراءات؟

Q25-1ت الفايروسJصا  إغالق مناطق ظهرت فيها إ

 %93.3 %85.0  %88.3  راض .1

 %5.4 %14.3  %10.7 غري راض .2

 %1.3 %8.  %1.0 ال رأي/ ال أعرف .3

Q25-2إغالق املدارس واجلامعات 
    

 %78.5 %81.4  %80.2 ) راض1

 %18.1 %18.3  %18.2 ) غري راض2

 %3.4 %3.  %1.6 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25-3إغالق املساجد/ الكنائس     

 %63.5 %58.4  %60.4 ) راض1

 %33.4 %41.2  %38.1 غري راض )2

 %3.1 %3.  %1.5 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25-4صالة اجلمعة / قداس االحد  إيقاف 
    

 %58.6 %55.9  %57.0 ) راض1

 %39.0 %43.8  %41.9 ) غري راض2

 %2.5 %3.  %1.1 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25-5 منع التنقل بني احملافظات     

 %73.2 %79.0  %76.7 ) راض1

 %22.1 %20.5  %21.2 غري راض) 2

 %4.7 %5.  %2.2 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q25-6 منع العمال من العمل يف املستوطنات 
    

 %79.8 %68.0  %72.7 ) راض1

 %16.0 %30.7  %24.8 ) غري راض2

 %4.2 %1.3  %2.5 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q26 الية خالل ظهور الفايروس؟ة التسطينيهل انت راض أم غري راض عن أداء املؤسسات واجلهات الفل 

Q26-1رئيس الوزراء حممد اشتية  
 

 %40.6 %76.2  %62.0 ) راض1

 %53.3 %20.5  %33.6 ) غري راض2

 %6.1 %3.2  %4.4 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q26-2احملافظ يف منطقتك 
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

 %52.6 %66.4  %60.9 ) راض1

 %40.7 %25.9  %31.8 ) غري راض2

 %6.7 %7.7  %7.3 أعرف) ال رأي/ ال 3

3 Q26- جلان الطوراىء يف منطقتك 
    

 %61.1 %71.3  %67.2 ) راض1

 %32.5 %22.8  %26.7 ) غري راض2

 %6.4 %5.9  %6.1 ) ال رأي/ ال أعرف3

4 Q26- اهليئات احمللية يف منطقتك\ا�الس البلدية 
    

 %62.5 %64.1  %63.5 ) راض1

 %31.7 %30.9  %31.2 ) غري راض2

 %5.8 %5.0  %5.3 أعرفأي/ ال ) ال ر 3

5 Q26-أجهزة األمن يف منطقتك     

 %72.6 %76.9  %75.1 ) راض1

 %23.9 %19.1  %21.0 ) غري راض2

 %3.5 %4.0  %3.8 ) ال رأي/ ال أعرف3

6 Q26- وزارة الصحة 
    

 %82.6 %81.4  %81.9 ) راض1

 %15.9 %15.8  %15.9 ) غري راض2

 %1.4 %2.8  %2.2 ) ال رأي/ ال أعرف3

7 Q26- (إبراهيم ملحم) سم احلكومةJ الناطق الرمسي     

 %43.8 %79.3  %65.1 راض .1

 %48.3 %13.4  %27.3 غري راض .2

 %7.9 %7.4  %7.6 ال رأي/ ال أعرف .3

Q27 ا تعمل ملا فيهw� مصلحة  يف عمل احلكومة ملعاجلة اجلوانب املختلفة النتشار الفايروس، هل كان لديك ثقة
 الناس؟

 %73.4 %77.2  %75.7 راض .1

 %22.1 %21.1  %21.5 غري راض .2

 %4.5 %1.6  %2.8 ال رأي/ ال أعرف .3

Q28  قامت مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال جبمع التربعات للناس والعمال املتضررين من اإلغالق الناتج عن انتشار
صندوق وقفة عز. هل أنت راض  ات؟التربع عن حجم الفايروس املعروف Jسم 

 %45.7 %42.3  %43.7 نعم راض .1

 %46.3 %48.4  %47.6 ال غري راض .2

 %8.0 %9.2  %8.7 ال اعرف\ال راي . 3

Q29 صلت أو ستصل فعالً للمحتاجني؟  هل أنت واثق أن هذه التربعات و

 %16.5 %11.0  %13.2 نعم .1

 %73.4 %79.4  %77.0 ال .2

 %10.1 %9.6  %9.8 ال اعرف\ال راي . 3

Q30  ا عن أعداد املصابني والوفيات، هل لديك ثقة �ن احلكومة الفلسطينية كانتwصادقةيف إعال  شفافة و

 %53.9 %56.8  %55.6 نعم .1

 %39.2 %34.1  %36.1 ال .2

 %6.9 %9.2  %8.3 ال اعرف\ال راي . 3
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

Q31 لنظر لإلجراءات اليت اختذ�ا احلكومة ملعاجلة آ ر انتشJءJك كانت هذه اإلجراءات كافية ومناسبة ، هل برأيار الو
 غري كافية أم مبالغ فيها؟أم 

 %50.1 %61.4  %56.9 كافية  .1

 %36.7 %14.1  %23.1 غري كافية .2

 %11.0 %22.7  %18.1 مبالغ فيها .3

 %2.2 %1.8  %1.9 ال رأي/ ال أعرف .4

Q32 صادية مثل املنزل) من الناحية االقت ون يف نفسلذين يعيشهل تضررت أنت شخصياً أم شخص آخر يف أسرتك (ا
صبحت عاطل عن العمل؟  توقف أو خفض الراتب أو أ

Q32-1 توقف الراتب/ الدخل 

 %37.7 %75.5  %60.5 نعم .1

 %53.4 %21.0  %33.9 ال .2

 %3.8 %5.  %1.8 ال اعرف\ال راي . 3

 %5.1 %3.0  %3.8 ال ينطبق) 4

Q32-2دخلاخنفض الراتب/ ال 

 %50.4 %77.5  %66.7 عمن .1

 %40.5 %19.1  %27.6 ال .2

 %2.4 %6.  %1.3 ال اعرف\ال راي . 3

 %6.7 %2.8  %4.4 ) ال ينطبق4

Q32-3 صبح\توقف  ت عاطل عن العمل\ت او أ

 %38.8 %66.0  %55.2 نعم .1

 %51.7 %28.6  %37.8 ال .2

 %2.8 %5.  %1.4 ال اعرف\ال راي . 3

 %6.6 %4.9  %5.6 ) ال ينطبق4

Q33  لتباعد االجتماعي؟ هل كان االلتزام عالياً، وسطا، أمJ ما هو انطباعك بشكل عام عن مدى التزام الناس
 منخفضًا؟

 %8.7 %24.4  %18.1 عالياً  .1

 %43.0 %45.6  %44.6 وسطاً  . 2

 %46.3 %29.8  %36.4 منخفضاً  . 3

 %1.9 %2.  %9. ال رأي/ ال أعرف .4

Q34  ناس يف بيو�م ببعض املشاكل األسرية لبعض العائالت الفلسطينية. هل حصلت أمور اء الق وبقاإلغالتسبب
 مشا�ة داخل اسرتكم خالل تلك الفرتة؟

 %36.0 %23.6  %28.6 نعم .1

 %58.0 %76.2  %68.9 ال .2

 %6.0 %1.  %2.5 ال اعرف\ال راي  .3

Q35 شاهدت أو مسعت  اجلامعات. حسب ما س والطالب يفذ يف املدار جرت جهود الستمرار التعليم عن بعد للتالمي
 داخل أسرتك، هل كان التعليم عن بعد من خالل االنرتنت مفيد أم غري مفيد؟

 %36.3 %38.0  %37.3 مفيد .1

 %57.7 %56.2  %56.8 غري مفيد .2

 %6.0 %5.7  %5.9 ال رأي/ ال أعرف .3

Q36 ائيل خالل فرتة اإلغالق؟يف إسر  عمال يف العملسب استمرار البرأيك، هل كان مناسباً أم غري منا 

 %24.1 %36.0  %31.2 مناسب .1

 %69.9 %61.2  %64.7 غري مناسب .2

 %6.0 %2.8  %4.1 ال رأي/ ال أعرف .3
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Q37  ء هو عقاب من هللا للناس والدول على فسادهم وظلمهم فيما يقول آخرون أنهJيقول بعض الناس أن هذا الو
 تصيب الناس أحياYً وليس فيها عقاب إهلي ألحد. ما رأيك أنت؟األخرى اليت  بقية األمراض مثل

 %57.9 %50.6  %53.5 عقاب إهلي .1

 %33.2 %39.8  %37.2 ليست عقاب إهلي .2

 %8.9 %9.6  %9.3 ال رأي/ ال أعرف .3

Q38   هو نتاج طبيعي نشأ يف بعض Yت مث كذلك، يقول بعض الناس أن فايروس كوروYفيما انتقل لإلنساناحليوا ،
صنع اإلنسان و  مت إنشاؤه يف خمترب لدى بعض الدول مثل أمريكا أو الصني أو غريها. ما رأيك أنت، يقول آخرون أنه من 
صنع اإلنسان؟  هل هو طبيعي أم من 

 %51.6 %37.5  %43.1 طبيعي .1

 %40.0 %48.9  %45.4 من صنع اإلنسان .2

 %8.3 %13.6  %11.5 ال رأي/ ال أعرف .3

Q39 إسرائيلي يف أمور -جرى خالل انتشار الفايروس يف املناطق الفلسطينية يف الضفة والقطاع تعاون وتنسيق فلسطيين
 صحية وتبادل معلومات ونقل معدات وأدوات فحص. هل كنت موافقا أم غري  موافق على هذه التعاون والتنسيق؟

 %56.6 %74.1  %67.1 موافق .1

 %31.4 %20.1  %24.6 وافق مغري .2

 %12.0 %5.7  %8.2 ال رأي/ ال أعرف .3

Q40  ما هو انطباعك عن التكافل االجتماعي الشعيب خالل فرتة اإلغالق، مثل وقف الديون أو دفع اإلجيارات أو
 تقدمي املعوYت أو تقدمي األغذية للمحتاج. برأيك، هل زاد هذا التكافل أم اخنفض خالل هذه الفرتة؟

 %24.0 %56.5  %43.6 زاد  .1

 %35.6 %28.7  %31.4 بقي كما كان .2

 %37.1 %12.9  %22.6 اخنفض  .3

 %3.3 %1.9  %2.4 ال رأي/ ال أعرف .4

Q41ء جمدداً يف  األراضي الفلسطينية؟Jهل أنت قلق من انتشار الو 

 %77.6 %77.1  %77.3 نعم .1

 %19.1 %21.4  %20.5 ال .2

 %3.3 %1.5  %2.2 رفال اع\ال راي  .3

Q42  برأيك، هل قدمت احلكومة كل ما تستطيع لتعويض املتضررين من اإلغالق مثل العمال واملزارعني ومريب املواشي
 واأللبان وغريهم؟

 %22.3 %11.9  %16.1 نعم .1

 %70.8 %80.5  %76.6 ال .2

 %6.9 %7.6  %7.3 ال اعرف\ال راي  .3

Q43  ألعمال اجليش اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية صفحة املنسق تدعو ملقاطعة  توجد حركة شعبية فلسطينية
صفحة املنسق يف السابق ما رأيك فيها؟ هل حتتوي على معلومات مفيدة للناس العاديني  احملتلة. إن كنت مسعت أو زرت 

 أم هي للدعاية لالحتالل فقط؟

 %36.2 %37.8  %37.2 مل أمسع ¢ا او مل أزرها .1

 %7.7 %3.3  %5.1 س العادينيمات مفيدة للناحتتوي على معلو  .2

 %45.8 %38.7  %41.5 ليست سوى دعاية لالحتالل .3

 %4.4 %10.0  %7.8 فيها معلومات مفيدة ودعاية يف نفس الوقت .4

 %5.8 %10.2  %8.4 ال رأي / ال اعرف .5

Q44 قوم هذه احلكومة ال تتوقع أن ت و. هل تتوقع أمقامت يف  إسرائيل الشهر املاضي حكومة جديدة بر�سة نتنياه
 Jلتايل:

Q44-1 صل التفاق مع محاس حول األسرى واحلصار  التو



 

16 
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 %43.9 %22.7  %31.2 أتوقع .1

 %49.5 %64.7  %58.6 ال أتوقع .2

 %6.6 %12.6  %10.2 ال رأي/ ال أعرف .3

2 Q44-شن حرب على قطاع غزة     

 %60.4 %52.7  %55.8 ) أتوقع1

 %34.8 %36.5  %35.8 ) ال أتوقع2

 %4.8 %10.8  %8.4 ) ال رأي/ ال أعرف3

3 Q44- صل لرتتيبات سالم مع السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية  التو

 %42.9 %28.9  %34.5 ) أتوقع1

 %49.9 %61.5  %56.9 ) ال أتوقع2

 %7.3 %9.6  %8.7 ال رأي/ ال أعرف) 3

4 Q44- ياية وإجبارها علحماربة السلطة الفلسطينwرى اال 
    

 %46.4 %49.3  %48.1 ) أتوقع1

 %46.5 %40.1  %42.7 ) ال أتوقع2

 %7.1 %10.6  %9.2 ) ال رأي/ ال أعرف3

5 Q44- شن حرب على إيران     

 %34.4 %27.3  %30.1 ) أتوقع1

 %51.1 %54.2  %53.0 أتوقع) ال 2

 %14.6 %18.4  %16.9 ) ال رأي/ ال أعرف3

6 Q44-  ليجية مثل البحرين واإلمارات وعمانمع دول عربية ختعميق التطبيع 

 %67.8 %76.2  %72.8 ) أتوقع1

 %24.3 %14.2  %18.2 ) ال أتوقع2

 %7.9 %9.6  %8.9 ) ال رأي/ ال أعرف3

Q45  مطلع الشهر اإلسرائيلي نتنياهو أنه ينوي ضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية يف يقول رئيس الوزراء
 أن حكومة إسرائيل ستفعل ذلك قريباً فعًال؟ادم. هل تعتقد الق

 %48.6 %77.1  %65.8 نعم أعتقد ذلك .1

 %42.0 %17.8  %27.5 ال اعتقد ذلك  .2

 %9.3 %5.0  %6.7 ال رأي/ ال أعرف .3

Q46 ا تنوي البدء ©جراءات ضم األغوار واملستوطنات اإلwع لضفة الغربية مسرائيلية يف اتقول احلكومة اإلسرائيلية أ
الرد الفلسطيين على هذه اخلطوة إن حصلت؟ مثًال هل تؤيد أم ال تؤيد بداية الشهر القادم. ماذا ينبغي بنظرك أن يكون 

  كل مما يلي:
Q46-1 تفاق أوسلو وقطع كافة العالقات بني السلطة الفلسطينية وإسرائيلوقف العملJ 

 %72.2 %70.3  %71.1 أؤيد .1

 %18.7 %21.8  %20.6 ال أؤيد .2

 %9.0 %7.9  %8.3 ال رأي/ ال أعرف .3

2 Q46- العودة للعمل املسلح وقف     

 %68.5 %40.5  %51.7 أؤيد .1

 %26.6 %52.8  %42.3 ال أؤيد .2

 %5.0 %6.7  %6.0 ال رأي/ ال أعرف .3

3 Q46- اللجوء ملقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق 
    

 %52.7 %65.9  %60.6 أؤيد .1

 %42.0 %29.8  %34.7 ال أؤيد .2
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 %5.3 %4.3  %4.7 ال رأي/ ال أعرف .3

4 Q46- التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة 

 %36.2 %36.7  %36.5 أؤيد .1

 %56.7 %54.9  %55.6 ال أؤيد .2

 %7.1 %8.4  %7.9 ال رأي/ ال أعرف .3

5 Q46- ى خطة فلسطينية تفصيلية للسالم بديلة عن خطة ترامبناءاً علرائيل وأمريكا بالعودة للمفاوضات مع إس 

 %30.4 %40.4  %36.4 أؤيد .1

 %60.7 %48.5  %53.4 ال أؤيد .2

 %8.9 %11.1  %10.2 ال رأي/ ال أعرف .3

Q47 لو أردت اختيار واحدة فقط من هذه البدائل اخلمس، أيها ختتار؟ 

السلطة  قات بنيوقطع كافة العال وقف العمل Hتفاق أوسلو .1
 الفلسطينية

14.9%  14.0% 16.3% 

 %44.7 %21.8  %30.9 العودة للعمل املسلح .2

 %13.4 %20.8  %17.8 اللجوء ملقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق .3

 %4.4 %7.2  %6.1 التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة .4

العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية 
  طة ترامبتفصيلية للسالم بديلة عن خ

23.4%  28.4% 15.9% 

 %5.3 %7.8  %6.8 ال رأي / ال اعرف .6

Q49  حال قيام إسرائيل بضم أراضي فلسطينية هل تتوقع أم ال تتوقع ردود الفعل العربية واألوروبية التالية؟يف 

Q49-1 إلغاء األردن معاهدة السالم مع إسرائيل 

 %25.1 %32.2  %29.3 ) أتوقع1

 %65.4 %61.0  %62.7 ) ال أتوقع2

 %9.5 %6.8  %7.9 ) ال رأي / ال اعرف3

2 Q49- سحب السفراء العرب ملصر أو األردن من إسرائيل 

 %21.7 %21.7  %21.7 ) أتوقع1

 %68.9 %70.9  %70.1 ) ال أتوقع2

 %9.4 %7.4  %8.2 ) ال رأي / ال اعرف3

3 Q49-  ت أوروبيةJعلى إسرائيلفرض عقو 

 %16.5 %13.5  %14.7 ) أتوقع1

 %75.8 %79.3  %77.9 ) ال أتوقع2

 %7.7 %7.2  %7.4 اعرف) ال رأي / ال 3

4 Q49- وقف الدول العربية اخلليجية  او بعضها للتطبيع مع إسرائيل 

 %20.5 %13.5  %16.3 ) أتوقع1

 %74.0 %80.5  %77.9 ) ال أتوقع2

 %5.5 %6.0  %5.8 ) ال رأي / ال اعرف3

Q50  رداً على نية احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة بضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية قالت القيادة
صبحت يف حل من مجيع االتفاقات مع إسرائيل مبا يف ذلك التنسيق األمين وقامت على أثر ذلك  الفلسطينية أwا قد أ

 اإلسرائيلية. هل أنت مؤيد أم معارض لقرار القيادة هذا؟مة ت مع احلكو بوقف هذا التنسيق األمين وبوقف االتصاال

 %56.3 %60.8  %59.0 ) مؤيد1

 %33.6 %28.4  %30.5 )  معارض2

 %10.2 %10.8  %10.5 ) ال رأي / ال اعرف3
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Q51 عالقة مع نية بقطع القد تتأثر احلياة اليومية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لقرار السلطة الفلسطي
 رائيل. هل انت قلق أم غري قلق من حدوث األمور التالية:إس

1 Q51- عودة الفوضى والفلتان األمين 

 %41.2 %76.6  %62.5 قلق .1

 %56.7 %20.9  %35.2 غري قلق .2

 %2.1 %2.4  %2.3 ال رأي / ال اعرف .3

2 Q51- حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل 
    

 %61.5 %66.5  %64.5 قلق .1

 %35.0 %29.8  %31.9 غري قلق .2

 %3.5 %3.6  %3.6 ال رأي / ال اعرف .3

3 Q51- ءJحصول نقص أو انقطاع يف املياه أو الكهر 
    

 %55.5 %79.7  %70.1 قلق .1

 %41.3 %17.9  %27.2 غري قلق .2

 %3.2 %2.4  %2.7 ال رأي / ال اعرف .3

4 Q51- عدم القدرة على السفر عرب األردن 
    

 %51.4 %69.8  %62.4 قلق .1

 %40.1 %27.6  %32.6 غري قلق .2

 %8.5 %2.6  %4.9 ال رأي / ال اعرف .3

5 Q51- عدم القدرة على التنقل للعالج من غزة للضفة أو إسرائيل 

 %58.2 %82.0  %72.5 قلق .1

 %38.6 %15.5  %24.7 غري قلق .2

 %3.2 %2.5  %2.8 ال اعرف /ال رأي  .3

6 Q51-الرواتب ملوظفي السلطة أو ختفيضهاويل إسرائيل ألموال اجلمارك مما يؤدي لوقف دفع عدم حت 

 %72.0 %87.1  %81.0 قلق .1

 %24.5 %10.6  %16.2 غري قلق .2

 %3.5 %2.3  %2.8 ال رأي / ال اعرف .3

7 Q51- يار السلطة الفلسطينية أو عد قدر�ا علwتى تقدمي اخلدماا 

 %57.1 %70.3  %65.0 قلق .1

 %37.0 %26.3  %30.6 غري قلق .2

 %6.0 %3.4  %4.5 ال رأي / ال اعرف .3

Q52 هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعال بقطع العالقات االمنية مع إسرائيل وأوقفت التنسيق االمين؟ 

 %23.2 %37.4  %31.7 نعم .1

 %67.0 %51.1  %57.4 ال  .2

 %9.8 %11.4  %10.8 ال رأي/ ال أعرف .3

Q53  إعالنه بقطع العالقات مع إسرائيل أن على إسرائيل اآلن أن تتحمل مجيع املسؤوليات كقوة قال الرئيس عباس يف
احتالل يف أرض دولة فلسطني، هل تتوقع أن تعود إسرائيل إلدارة شؤون السكان لوحدها حبيث يعود احلكم العسكري 

  ألدارة املدنية بشكل كامل؟وا
 

 %25.7 %37.0  %32.5 نعم .1

 %60.7 %51.0  %54.8 ال  .2

 %13.6 %12.1  %12.7 ال رأي/ ال أعرف .3
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Q54  هل تفضل أم ال تفضل عودة احلكم العسكري واإلدارة املدنية  اإلسرائيلية كما كانت احلال قبل قيام السلطة
 الفلسطينية؟

 %14.8 %19.4  %17.6 سكريأفضل عودة احلكم الع .1

 %74.1 %73.7  %73.9 ودة احلكم العسكريال أفضل ع  .2

 %11.1 %6.9  %8.6 ال راي/ ال اعرف .3

Q55  يف حالة قررت إسرائيل إعادة احلكم العسكري واإلدارة املدنية، هل تتوقع أن ترتاجع السلطة الفلسطينية عن قرار
 قطع العالقات مع إسرائيل؟

 %55.9 %45.4  %49.6 اجعنعم  سترت  .1

 %29.3 %42.5  %37.2 جعال لن ترتا  .2

 %14.8 %12.1  %13.2 ال رأي/ ال أعرف .3

Q56  ت، هل ال تزال مؤيداً أم معارضاً لقطع العالقات مع إسرائيل بسبب نيتها ضم األغوارuيف ظل هذه التحد
 ومناطق االستيطان؟

 %62.5 %63.3  %63.0 مؤيد .1

 %28.6 %28.4  %28.5 معارض  .2

 %8.9 %8.3  %8.5 ال رأي / ال اعرف .3

 Q57 اءwاالحتالل؟برأيك، ما هي الطريقة األمثل إل     

 %20.3 %26.3  %23.9 املفاوضات .1

 %18.6 %24.3  %22.0 املقاومة الشعبية السلمية .2

 %56.4 %37.6  %45.1 العمل املسلح .3

 %1.1 %2.6  %2.0 أخرى .4

 %3.5 %9.2  %6.9 اعرف ال\ال راي  .5

Q58جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل عارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل هل تؤيد أم ت
 الدولتني؟

 H 6.5%  4.7% 9.3%لتأكيد اؤيد .1

 %27.0 %45.8  %38.3 اؤيد .2

 %38.5 %30.5  %33.7 اعارض .3

 H 16.4%  12.4% 22.5%لتأكيد اعارض .4

 %2.7 %6.6  %5.1 ال رأي / ال اعرف .5

Q59 برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم الفلسطينيني حل الدولتني؟ 

 %29.5 %43.1  %37.7 األغلبية تؤيده .1

 %61.8 %43.4  %50.7 األغلبية تعارضه .2

 %8.7 %13.5  %11.6 ال رأي/ ال أعرف .3

Q60مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع فلسطينية البعض أن حل الدولتني، دولة  يعتقد
صل  االستيطاين فيما يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكناً اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التو

 التفاق. ما هو رأيك انت؟

 %66.8 %60.3  %62.9 ملياحل الدولتني مل يعد حال ع .1

 %22.4 %29.7  %26.8  ال يزال ممكنا اليومحل الدولتني .2

 %10.7 %9.9  %10.2 ال رأي / ال اعرف .3

Q61 ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينيةYاإلسرائيلية. أي من -تشري اإلمكا
 هذه هو املفضل لك؟

 %11.5 %14.5  %13.3 الوضع الراهن احلفاظ على .1

 %53.7 %27.3  %37.9 ن كفاح مسلح ضد االحتالل االسرائيليش .2

 %15.3 %14.4  %14.7 شن مقاومة غري مسلحه ضد االحتالل االسرائيلي .3
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 %16.0 %35.6  %27.8 التوصل التفاق سالم مع اسرائيل .4

 %9. %1.2  %1.0 اخرى:  .5

 %2.7 %7.1  %5.3 ال رأي / ال اعرف .6

السنوات اخلمسة القادمة؟ هل هي ولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل ما هي بنظرك فرص قيام د 62
 عالية أم متوسطة أم ضئيلة؟

 %38.1 %41.6  %40.2 ضئيلة جدا .1

 %40.4 %33.8  %36.4 ضئيلة .2

 %17.9 %18.3  %18.1 متوسطة .3

 %1.5 %2.0  %1.8 عالية .4

 %4. %1.0  %8. عالية جدا .5

 %1.7 %3.3  %2.7 ال اعرف ال رأي / .6

Q63  صفقة القرن)، وهي  صراعللتسوية دائمة وwاية عرضت اإلدارة األمريكية قبل أربعة أشهر خطتها للسالم (
لفلسطينية االسرائيلي وقد تضمنت هذه اخلطة حلوال لكافة قضاu الصراع إضافة خلارطة حبدود املناطق ا-للفلسطيين

 تعارض هذه التسوية الدائمة؟ أمتؤيد  هلمن فضلك قل لنا  ل ومناطق تبادل أراضي.واملناطق اليت ستضمها اسرائي

 %6.2 %4.6  %5.3 اؤيد .1

 %85.8 %89.8  %88.2 اعارض .2

 %8.0 %5.5  %6.5 ال رأي / ال اعرف .3

Q64  ارضها؟هذه اخلطة االمريكية، هل تؤيدها أم تع برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من 

 %8.9 %6.8  %7.6 األغلبية تؤيده .1

 %83.4 %89.1  %86.8 األغلبية تعارضه .2

 %7.7 %4.1  %5.5 ال رأي/ ال أعرف .3

Q65  وبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف إسرائيل اليوم من هذه اخلطة االمريكية ، هل تؤيدها أم تعارضها؟ 

 %61.4 %69.5  %66.3 األغلبية تؤيده .1

 %26.9 %20.8  %23.2 األغلبية تعارضه .2

 %11.7 %9.7  %10.5 ال رأي/ ال أعرف .3

Q66 صبح ممكناً أم تعتقد أنه قد على ضوء خطة السالم األمريكية هل تعتقد أن حل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي قد أ
صراعاً على الوجود أم لن يكون هل صبح   ذه اخلطة �ثري كبري على الوضع الراهن؟أ

 %7.1 %2.7  %4.5 أصبح السالم ممكناً أكثر .1

 %62.1 %74.9  %69.8 أصبح صراعاً على الوجود .2

 %23.5 %14.4  %18.0 على الوضع الراهنليس للخطة �ثري .3

 %7.2 %8.0  %7.7 ال اعرف\ال راي .4

Q67 خلطة األمريكJ اء االحتالل اإلسرائيلي ية، بنظرك ما هي فرص أن يؤدي هذا القبو لو قبل الطرف الفلسطيينwل إل
 ؟وقيام دولة فلسطينية للضفة الغربية

 %1.7 %8.  %1.1 مائة يف املائة .1

 %5.2 %1.0  %2.7 أكثر من مخسني يف املائة .2

 %18.4 %7.9  %12.1 مخسني يف املائة .3

 %29.3 %16.8  %21.8 أقل من مخسني يف املائة .4

 %41.4 %67.8  %57.3 صفر يف املائة .5

 %4.0 %5.8  %5.1 ال رأي/ ال أعرف .6

Q68  لر�سةJ ت الر�سية األمريكية. هل تعتقد أم ال تعتقد أن الرئيس ترامب سيفوزJستجري بعد أقل من سنة االنتخا
 مرة أخرى؟ 

 %26.2 %22.1  %23.8 سيفوز ترامب .1

 %65.6 %68.9  %67.5 لن يفوز ترامب .2

 %8.2 %9.0  %8.7 ال رأي/ ال أعرف .3
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Q69  الفلسطينية االتصاالت مع إدارة ترامب بشأن عملية السالم وذلك يف اعقاب اعرتاف هذه اإلدارة أوقفت القيادة
صمة إلسرائيل. رداَ على ذلك قامت اإلدارة األمريكية بوقف املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية. هل أ نت Jلقدس عا

 دارة األمريكية؟اليوم مع أو ضد عودة االتصاالت مع اإل

 %18.8 %13.8  %15.8 دة االتصاالتمع عو  .1

 %66.9 %71.0  %69.4 ضد عودة االتصاالت .2

 %10.3 %7.5  %8.6 ال رأي/ ال أعرف .3

 مل يتم وقف االتصاالت ( ال تقرا) .4
6.2%  7.6% 4.1% 

Q69_1 مطار اللد يف إسرائيل حمملتني مبعدات  املاضية طائرتني من االمارات العربية يف هبطت خالل األسابيع القليلة
طبية قالت االمارات أwا للسلطة الفلسطينية لكن السلطة الفلسطينية رفضت استالم هذه املعدات واعتربت هذه اخلطوة 

طة الفلسطينية رفض استالم هذه ت مؤيد ام معارض لقرار السلاإلماراتية جزء من عملية تطبيع مع إسرائيل. هل ان
 االمارات ؟ املعدات من

 %47.3 %50.6  %49.3 مؤيد .1

 %43.0 %39.4  %40.9 معارض .2

 %9.7 %10.0  %9.9 ال رأي / ال اعرف .3

Q70  (للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة)؟  خالل السنوات منطقتك برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف
 سنوات) مقارنة مع الوضع احلايل؟ 5-3القليلة القادمة (

 %3.5 %1.1  %2.1 ل بكثري. أفض1

 %19.1 %8.7  %12.9 . أفضل بقليل2

 %22.7 %18.8  %20.3 . تقريبا بنفس الوضع احلايل3

 %18.0 %24.1  %21.7 . أسوأ بقليل4

 %33.3 %42.5  %38.8 بكثري. أسوأ 5

 %2.4 %4.7  %3.8 . ال رأي/ ال أعرف6

 %1.0 %2.  %5. اإلجابة. رفض 7

Q71لنسبة للعمليات املJ ؟فإنك إسرائيلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل 

 %29.7 %5.1  %14.9 تؤيدها بشدة. 1

 %43.5 %24.1  %31.9 تؤيدها. 2

 %21.8 %49.5  %38.5 تعارضها  . 3

 %1.9 %15.7  %10.2 تعارضها بشدة .4

 %3.1 %5.6  %4.6 ال رأي/ ال أعرف .5

Q72 من االجتاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟ [اخ uرت واحداً فقط]أ 

 %1. %1.4  %9. . حزب الشعب1

 %4.0 %2.4  %3.0 . اجلبهة الشعبية2

 %22.8 %25.4  %24.4 . فتح3

 %35.7 %13.7  %22.4 . محاس4

 %1.0 %8.  %9. اجلبهة الدميوقراطية. 5

 %4.5 %7.  %2.2 . اجلهاد االسالمي6

 %3. %2.  %2. . فدا7

 %2. %1.  %1. . املبادرة الوطنية8

 %2.0 %8.  %1.3 مستقل اسالمي .9

 %4.2 %2.1  %2.9 . مستقل وطين 10

 %1. %2.  %1. . الطريق الثالث بر]سة سالم فياض11

 %23.5 %47.8  %38.1 . ال احد مما سبق12

 %1.5 %4.6  %3.3 . غري ذلك13
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 قطاع غزة الضفة الغربية  ا�موع 

Q73 ت وغريها أو يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت وااذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركةuملنتد
الستخدام وفتح بريدك اإللكرتوين، كم مرة تقوم Jملشاركة Jلصفحات االجتماعية واملنتدuت أو تستخدم بريدك 

 االلكرتوين؟

 %34.2 %51.2  %44.4 اكثر من مرة يف اليوم. 1

 %33.7 %21.5  %26.4 يوميا. 2

 %13.0 %6.0  %8.8 مرات اسبوعيا 5اىل  2من . 3

 %4.7 %1.6  %2.9  االسبوعمرة يف. 4

 %2.9 %5.  %1.4 مرة يف الشهر . 5

 %0.0 %0.0  %0.0 اخرى: . 6

الصفحات واملنتدrت وليس لدي ال ينطبق: ال اشارك يف . 7
 بريد الكرتوين

16.2%  19.3% 11.6% 

  
 


