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 (3نتائج استطالع الرأي العام رقم )

يف ظل أتييد لوقف إطالق النار وللمفاوضات وللمصاحلة بني الشعبني أغلبية تعارض االعتقاالت وترى أن 
 ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت يف حتقيق احلقوق الفلسطينية

 2001كانون أول )ديسمرب(   19-24

 
  24-19دلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية يف الفًتة ما بني ( الذي أجراه ا3ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )

.  تناول االستطالع مواضيع: وقف إطالق النار والعودة للمفاوضات، أتييد ادلصاحلة بني 2001كانون أول )ديسمرب( 
عاما  18أعمارىم ما بني  ( شخصا  ممن تًتاوح 1357الشعبني، اإلرىاب، واألوضاع الفلسطينية الداخلية. بلغ حجم العينة ) 

 %. 3 +( يف قطاع غزة.  تصل نسبة اخلطأ إىل 506( يف الضفة الغربية، و ) 851فما فوق، منها ) 

 
 النتائج الرئيسية لالستطالع:

 

 (وقف إطالق النار والعودة للمفاوضات1)

للمفاوضات % تؤيد العودة الفورية 71% تؤيد وقف إطالق النار الشامل والفوري، ونسبة60نسبة .1
 الفلسطينية اإلسرائيلية.

% تتفق مع ما قالو كولن ابول يف خطابو الشهري حول التزامات الطرفني، لكن أغلبية واضحة من 52نسبة  .3
 %. ترى أن ادلوقف األمريكي رغم ذلك ال يزال متحيزاً إلسرائيل84

 الفلسطينية% تعارض االعتقاالت اليت تقوم هبا أجهزة األمن 76كذلك، فإن أغلبية من  .2

% تؤيد عمليات ضد اجلنود يف 92كما أن نسبة أتييد العمليات ادلسلحة ضد إسرائيليني تبقى عالية جداً:   .4
% تؤيد عمليات ضد مدنيني إسرائيليني داخل 58% تؤيد عمليات ضد ادلستوطنني، 92الضفة وغزة، 

 إسرائيل.

ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت حىت اآلن يف %( أبن 61أتييد العمليات ادلسلحة يعود العتقاد األغلبية ) .5
 حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها

 % فقط تتوقع توقف ادلواجهات ادلسلحة والعودة للمفاوضات قريباً 21نسبة  .6
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ار والعودة % من السكان حنو أتييد وقف إطالق الن01إن ادلغزى الرئيسي يف ىذا االستطالع ىو حصول ربول لدى حوايل 
% 01الفورية للمفاوضات مقارنة ابلوضع يف مطلع شهر سبوز )يوليو( ادلاضي بعد إصدار تقرير ميتشل، يظهر االستطالع أن 

% قبل حوايل ستة أشهر( تؤيد وقف إطالق انر شامل وفوري كما أعلن عنو الرئيس 01من الشارع الفلسطيين )مقارنة بـ 
 % يف االستطالع السابق(.06ييدىا للعودة الفورية للمفاوضات )مقارنة بـ % أت10عرفات. كذلك أعلنت نسبة من 

يف نفس السياق يظهر االستطالع أيضاً ىبوطاً ىاماً يف نسبة ادلعتقدين أبن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت يف ربقيق      
% فقط يف ىذا 00إىل % يف االستطالع السابق 11احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف ربقيقها من 

االستطالع. إن وجود نسبة كهذه ال يتناىف مع التأييد الواضح لوقف إطالق النار، إذ يبدو أن الشارع الفلسطيين أصبح لديو 
إحساس أبن أمام الفلسطينيني خيارين وليس خياراً واحداً من أجل ربقيق أىدافهم احليوية4 وقف إطالق النار والعودة 

 دة للمواجهات ادلسلحة. للمفاوضات أو العو 

%( ونسبة عالية 39ولعل ىذا ىو السبب يف استمرار وجود نسبة أتييد عالية لعمليات مسلحة ضد اجلنود وادلستوطنني )
%(. لكن ىذا التأييد يبقى نظرايً يف الوقت الراىن. 02نسبياً أيضاً لتأييد عمليات ضد مدنيني إسرائيليني داخل  إسرائيل )

تائج تشري إىل أن الشارع ال يعتقد أن وقف إطالق النار الراىن سوف يستمر طويالً وأن الطرفني  سيعودان مع ذلك فإن الن
%. إن ىذا االعتقاد يعود كما يبدو لعدم ثقة الشارع الفلسطيين 90للمفاوضات قريباً حيث مل تتجاوز نسبة ادلعتقدين بذلك 

يدفع أبكثر من ثالثة أرابع الشارع إىل معارضة االعتقاالت اليت تقوم  بنوااي حكومة شارون. وردبا كان ىذا ىو السبب الذي
 هبا أجهزة األمن الفلسطينية يف صفوف اإلسالميني وغريىم.

% تتفق مع ما جاء يف خطاب كولن ابول الشهري حول التزامات الطرفني 09يظهر االستطالع أيضاً أن أغلبية من 
م دبا يف ذلك أتييده لدولة فلسطينية إىل جانب إسرائيل وإاهاء االحتالل وإيقاف الفلسطيين واإلسرائيلي ذباه عملية السال

االستيطان وإيقاف إطالق النار واالمتناع عن التحريض ضد إسرائيل. لكن ذلك ال يعين أن الشارع قد غري موقفو ذباه 
 %( ال يزال متحيزاً إلسرائيل.28ادلوقف األمريكي الذي تراه األغلبية العظمى )

%(، ويف ادلدن    00%( مقارنة بسكان قطاع غزة )09يزداد التأييد لوقف إطالق النار بني سكان الضفة الغربية )
%(، وبني غري الالجئني 83%( مقارنة بصغار السن )01%(، وبني كبار السن )06%( مقارنة ابدلخيمات )06)
%(، وبني ادلتقاعدين 02ة شهادة البكالوريوس )%( مقارنة حبمل00%(، وبني األميني )08%( مقارنة ابلالجئني )08)
%( مقارنة دبؤيدي حركة محاس 13%(، وبني مؤيدي حركة فتح )81%( مقارنة ابلطالب )26%( وادلهنيني     )10)
(60)% 
 

 ( ادلصاحلة بني الشعبني2)

 % تؤيد ادلصاحلة بني الشعبني بعد قيام دولة فلسطينية تعًتف هبا إسرائيل73نسبة  .1

 %  تؤيد يف ىذه احلالة وجود حدود مفتوحة بني الدولتني 85نسبة  .3

 % تؤيد بناء مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية مشًتكة بني الدولتني66نسبة  .2

 % تؤيد بناء مؤسسات سياسية مشًتكة بني الدولتني29نسبة  .4

 % تؤيد سن قوانني يف دولة فلسطني دتنع التحريض ضد إسرائيل36نسبة  .5

% فقط تؤيد وضع برامج تعليمية للمدارس يف دولة فلسطني تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة  6نسبة لكن  .6
 كل فلسطني للفلسطينيني 

%  مستعدة لقبول 35% مستعدة لدعوة زميل إسرائيلي لزايرهتا يف بيوهتا يف دولة فلسطني، و37نسبة  .7
 دعوة زميل إسرائيلي

 %  تعتقد أهنا غري ممكنة41بني ممكنة، ونسبة % تعتقد أن ادلصاحلة بني الشع46نسبة  .8

% تعتقد أبن أغلبية إسرائيلية تعتقد أبن 20% تعتقد أن السالم الدائم ممكن بني الشعبني، ونسبة28نسبة  .9
 السالم الدائم ممكن

 
إسرائيل بدولة تظهر النتائج أن نسبة أتييد ادلصاحلة بني الشعبني بعد التوصل التفاق سالم يقوم على أساس اعرتاف دولة 

%( كما كانت يف االستطالع السابق يف سبوز )يوليو( ادلاضي. وىذا يؤكد ما وجدانه يف 16فلسطني قد بقيت عالية جداً )
االستطالع السابق من أن االنتفاضة مل تؤثر إطالقاً على ادلوقف الفلسطيين ادلبدئي الذي يرى حالً للصراع من خالل قيام 



%( حلدود مفتوحة بني الدولتني، ولبناء 20أيضاً، كما يف االستطالع السابق، وجود أتييد واسع )دولتني . تظهر النتائج 
%(. لكن نسبة أتييد بناء مؤسسات سياسية مشرتكة ال تتجاوز 00مؤسسات اقتصادية والقيام دبشاريع اقتصادية مشرتكة )

تعرتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني  % فيما ال تزيد نسبة وضع برامج تعليمية للمدارس يف دولة فلسطني93
 %.0للفلسطينيني عن 

يظهر االستطالع أيضاً أن نسبة أكثر من الثلث مستعدة لدعوة زميل إسرائيلي لزايرهتا يف بيوهتا أو لقبول دعوة من زميل 
% يف ىذا 80ربة حيث بلغت إسرائيلي لزايرتو يف بيتو. كذلك بقيت نسبة التقدير أبن ادلصاحلة بني الشعبني ممكنة متقا

% مقارنة بـ 92% يف االستطالع السابق. أما نسبة االعتقاد أبن السالم الدائم ممكن فبلغت 83االستطالع مقارنة بـ 
 % يف االستطالع السابق.90

لسن  %( مقارنة بصغار ا20تزداد نسبة التأييد للمصاحلة بني الشعبني بعد قيام الدولة الفلسطينية بني كبار السن )
%( مقارنة ابلطالب 22%(، وبني ادلهنيني )03%( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس )20%(، وبني األميني )03)
 %(. 08%( مقارنة دبؤيدي محاس )21%(، وبني مؤيدي فتح )08)

 

 ( بن الدن واإلرىاب3)

 % تؤيد موقف الرئيس عرفات جتاه احلملة األمريكية حملاربة اإلرىاب36نسبة  .1

 % تعتقد أن ىناك ظروفاً ميكنها أن تربر استعمال اإلرىاب37نسبة  .3

% فقط تعتقد أن بن الدن 16% تعارض احلملة األمريكية ضد بن الدن وطالبان، ونسبة 94كما أن نسبة  .2
 مسؤول عن خطف الطائرات وتدمريىا يف برجي التجارة العادلي يف نيويورك

 دلتحدة حملاربة اإلرىاب%  فقط تؤيد قيام مبادرة دولية لألمم ا33نسبة  .4

 %  ترى األحداث التالية إرىاابً:98-%91أغلبية ساحقة تًتاوح بني  .5

فلسطينياً على يد غولدشتاين، اغتيال أبو علي مصطفى، مقتل متظاىرين من عرب إسرائيل خالل  29قتل  .6
د أن اجملتمع % تعتق67-%52االنتفاضة، دخول إسرائيل ادلناطق "أ". رغم ذلك، فإن أغلبية تًتاوح بني 

 الدويل ال يرى يف ىذه األحداث إرىااب.
 % ال ترى  يف األحداث التالية إرىاابً: 87-%81أغلبية فلسطينية ساحقة تًتاوح بني   .7

 3إسرائيلياً يف ادلقهى الليلي الدولفناريوم، إطالق النار على جيلو، مقتل  21اغتيال رحبعام زئيفي، مقتل  .8
كة حديد يف هناراي على يد عريب إسرائيلي. رغم ذلك، فإن أغلبية ساحقة تًتاوح مدنيني إسرائيليني يف زلطة س

 % ترى أن اجملتمع الدويل يعتقد أن ىذه األحداث تعترب إرىاابً.92-%88بني 

% ترى يف تفجري طائرة 46% ترى يف تدمري برجي التجارة يف مدينة نيويورك عمالً إرىابياً، ونسبة 41نسبة   .9
% ترى يف إرسال رسائل اجلمرة اخلبيثة عمالً 63لوكريب يف سكوتلندا عمالً إرىابياً، ونسبة  ابن آم فوق بلدة

 إرىابياً 

% ترى يف قيام إسرائيل ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد فلسطينيني عمالً إرىابيًا، لكن 94نسبة  .19
 رائيليني% فقط ترى ذلك عماًل إرىابياً فيما لو قام بو فلسطيين ضد إس26نسبة 

 %  ختشى قيام إسرائيل ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية45نسبة  .11

%  ترى أن اذلجوم على برجي التجارة يف نيويورك سوف يؤدي إىل أتخري التوصل التفاق سالم 43نسبة  .13
 % أنو سيؤدي لإلسراع يف التوصل التفاق سالم18بينما ترى نسبة 

 
الرئيس الفلسطيين ايسر عرفات ذباه احلملة األمريكية ضد اإلرىاب ال حيظى بتأييد تظهر النتائج أن ادلوقف الذي ازبذه 

%( تعارض ىذه احلملة 38%. بل إن الغالبية العظمى من الفلسطينيني )60أغلبية الفلسطينيني حيث ال يؤيده سوى 
لغالبية العظمى أن بن الدن األمريكية ضد بن الدن ومجاعتو. ويكمن السبب يف ذلك كما يظهر االستطالع من اعتقاد ا

 %.00سبتمرب يف نيويورك وواشنطن حيث ال تتجاوز نسبة ادلعتقدين أبنو ادلذنب  00ليس ىو ادلسؤول عما حدث يف 
%( ال ترى يف عمليات فلسطينية ضد مدنيني أو سياسيني 21-%20رغم أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني )ما بني 

% تعتقد أبن ىناك ظروفاً ميكنها أن تربر اللجوء لإلرىاب. ويالحظ أنو بينما 61ابية، فإن نسبة من إسرائيليني أعماالً إرى



-%30ترفض الغالبية العظمى النظر للعمليات الفلسطينية ضد مدنيني إسرائيليني أباها أعماالً إرىابية، فإن غالبية ترتاوح بني 
% ترى مذحبة غولدشتاين إرىاابً مثلما ترى 32ابية. وابلتايل فإن % تصف أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيني كأعمال إرى32

 % أن اغتيال أبو علي مصطفى إرىاابً.36نسبة 
% ترى يف 80لكن ادلوقف الفلسطيين منقسم ذباه أحداث غري مرتبطة ابلصراع مع إسرائيل. أظهر االستطالع أن نسبة من 

% ترى يف تفجري طائرة ابن آم فوق لوكريب عمالً إرىابياً، فيما ترى 80ة تدمري برجي التجارة العادلي عمالً إرىابياً، ونسب
 % أن إرسال رسائل ربتوي على جراثيم األنرتاكس ىو عمل إرىايب. 09أغلبية من 

من الواضح أن تعريف اإلرىاب يرتبط يف الفهم الفلسطيين ابذلدف وليس ابلوسيلة. وابلتايل فإن عمالً ضد االحتالل مهما  
% 38سيلتو ليس ابإلرىاب. أما أفعال جيش االحتالل فكلها إرىاب. ومن ىنا فإننا جند أنو بينما تصف نسبة من كانت و 

إمكانية قيام إسرائيل ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد الفلسطينيني أبنو سيكون عمالً إرىابياً، فإن نسبة من 
و طرف فلسطيين. ويالحظ هبذا الشأن وجود زبوف فلسطيين حقيقي % فقط ترى يف نفس العمل إرىاابً فيما لو قام ب90

 %( من قيام إسرائيل ابستخدام أسلحة كهذه ضده. 80لدى اجلمهور الفلسطيين )
سبتمرب سوف تؤدي إىل أتخري التوصل التفاق سالم  00%( ترى أن أحداث 86أخرياً يظهر االستطالع أن نسبة عالية )

 % فقط العكس. 02نسبة من اسرائيلي فيما ترى -فلسطيين
%( مقارنة ابألميني 80يزداد التأييد دلوقف الرئيس عرفات من احلملة األمريكية ضد اإلرىاب بني محلة شهادة البكالوريوس )

%( مقارنة ابدللتزمني 01%(، وبني غري ادللتزمني ابلتعاليم الدينية )69%( مقارنة ابلطالب )01%(، وبني ادلهنيني )66)
%(، وبني مؤيدي حركـة فتح 68%( مقارنة ابألقل دخالً )88%(، وبني األكثر دخالً )61عاليم الدينية )بكافة الت

 %(.91%( مقارنة دبؤيدي حركة محاس )09)
 

 ( شعبية عرفات، التعاطف السياسي، الفساد والدميقراطية 4)

. أكثر 2000% يف يوليو46، و 2001% يف يوليو 33%،  مقارنة بـ 36شعبية عرفات تبلغ  .1
%( وحيدر 11%(، مث مروان الربغوثي )14الشخصيات الفلسطينية شعبية بعد عرفات ىي أمحد ايسني )

 %(.9%(، وحنان عشراوي )9%(، مث صائب عريقات )11عبد الشايف )

 2000% يف يوليو 37، و 2001% يف يوليو 29% مقارنة بـ 28شعبية فتح تبلغ  .3

 2000% يف يوليو 17، و 2001% يف يوليو 27رنة بـ% مقا25شعبية احلركات اإلسالمية تبلغ  .2

% من ادلعتقدين 60%  تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، ونسبة 74نسبة  .4
 بوجود الفساد تعتقد أبنو سيزيد أو سيبقى على حالو

ن الناس ال % تعتقد أب49%، ونسبة 23التقييم اإلجيايب ألوضاع الدميقراطية يف فلسطني ال يتجاوز .5
 يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف 

% يف يوليو 46% تؤيد نظام حكم "مثل إيران" للتطبيق يف فلسطني بعد قيام الدولة مقارنة بـ 17نسبة  .6
%  تؤيد حكومة "مثل دولة عربية 42عندما كان السؤال عن "حكومة إسالمية مثل إيران"، ونسبة  2001

% تؤيد حكومة "مثل الوالايت ادلتحدة ودول أورواب أو 19ن"،  ونسبة أخرى يف مصر أو سوراي أو األرد
 إسرائيل".

 
% يف ىذا االستطالع. 60% يف سبوز )يوليو( ادلاضي إىل 66تظهر النتائج حصول ارتفاع على شعبية الرئيس عرفات من 

مدينة بيت حلم أثناء فرتة عيد  وإن ىذا يعين أن الرئيس عرفات ردبا قد حصل على تعاطف شعيب رداً على منعو من زايرة
ادليالد ورداً على حماولة شارون نزع الشرعية عنو. كما أن من ادلمكن أن تكون عملية اذلبوط يف شعبية عرفات قد توقفت، 

 .9111% يف سبوز )يوليو( 80وكانت شعبيةعرفات تبلغ 
فيما ىبطت شعبية احلركات اإلسالمية بشكل  %(92أما شعبية حركة فتح فبقيت كما كانت يف االستطالع السابق تقريباً )

% يف ىذا االستطالع. وىذا يعين أيضاً أنو بينما توقف االاهيار يف شعبية 90% يف االستطالع السابق إىل 91طفيف من 
 حركة فتح، فإن االزدايد يف شعبية احلركات اإلسالمية ردبا يكون قد توقف. ومن اجلائز أن بعض الفلسطينيني يلومون ىذه
احلركات دلا قد يروه من سوء تقدير عندما قامت بعمليات انتحارية متعددة مما أضعف ادلوقف الفلسطيين دولياً. كما أن 



البعض ردبا يلوم احلركات اإلسالمية على ما قد يروه من تسبب يف سقوط ضحااي فلسطينيني يف مدينة جباليا يف فرتة إجراء 
 االستطالع. 

شخصيات فلسطينية رئيسية مثل أبو مازن وأبو العالء مل يعد ذلم أتييد شعيب يذكر إذ حصل كل  أظهر االستطالع بوضوح أن
%. لكن مروان الربغوثي الذي مل يظهر إمسو ضمن الشخصيات الرئيسية إال بعد االنتفاضة فإن شعبيتو 9منهما على أقل من 

ما بقيت شعبية حيدر عبد الشايف كما كانت %، في08%. وقد بلغت شعبية أمحد ايسني زعيم حركة محاس 00قد بلغت 
َ  تقريباً ) %  يف ىذا االستطالع 3% يف االستطالع السابق إىل 1%(. أما شعبية صائب عريقات فارتفعت من 00سابقًا

% وردبا يعود ذلك لظهورىا األوسع على الساحة 3% إىل 0فيما ارتفعت شعبية حنان عشراوي بشكل دراماتيكي من 
تعيينها انطقة ابسم اجلامعة العربية. لكن من اجلدير ابلذكر أنو بينما يف االستطالع السابق مل تقدم قائمة اإلعالمية بعد 

القائمة قد  1أبمساء ىذه الشخصيات للمستطلعني فإن قائمة كهذه قد قدمت ذلم يف ىذا االستطالع. وكانت ىذه
 استخلصت من إجاابت ادلستطلعني يف االستطالع السابق.

االستطالع أن نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية قد ىبطت بشكل ملحوظ من يظهر 
% يف ىذا االستطالع. مع ذلك، فإن ارتفاعاً قد طرأ على نسبة ادلعتقدين أبن ىذا 18% يف االستطالع السابق إىل 26

%. أما التقييم اإلجيايب ألوضاع الدميقراطية يف 01ىل % إ01الفساد سيزداد أو سيبقى على حالو خالل نفس الفرتة من 
% يف االستطالع السابق، فيما بلغت نسبة ادلعتقدين أبن الناس ال يستطيعون انتقاد 90% مقارنة بـ 96فلسطني فبلغت 

 % يف االستطالع السابق. 00% مقارنة بـ 83السلطة بدون خوف 
ادلتعلق بنظام احلكم ادلفضل لدولة فلسطني ادلستقبلية يف ىذا االستطالع  أخرياً بعد إجراء تعديل طفيف على صيغة السؤال

مقارنة ابالستطالع السابق، فإن النتائج قد تغريت بشكل ملحوظ. فعند استبدال خيار "نظام حكم إسالمي مثل إيران "  
% إىل 80بة التأييد ذلذا اخليار من )مثلما كان يف االستطالع السابق(  خبيار "مثل إيران" )يف االستطالع الراىن( ىبطت نس

01  .% 



 (3نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيين رقم )

 2001كانون األول )ديسمرب(   19-24

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

وقيام دولة فلسطينية مستقلة وإيقاف كل يقول وزير اخلارجية األمريكي كولن ابول أبن الوالايت ادلتحدة تريد اآلن إهناء االحتالل اإلسرائيلي  (1
 نفسك تتفق أم ال تتفق مع ما قالو؟ النشاطات االستيطانية دتاما مثلما تريد من الفلسطينيني وقفا إلطالق النار والتحريض ضد إسرائيل.. ىل جتد

 أتفق بشدة (1 9.1 7.3 12.3

 أتفق (2 43.0 45.2 39.3

 ال أتفق (3 28.4 29.4 26.7

 ال أتفق بشدة (4 16.6 14.2 20.6

 مل أمسع عنو /ال رأي / ال أعرف (5 2.9 3.9 1.2

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

 كيف تقيم ىذا ادلوقف األمريكي ؟ ابلنظر دلا قالو وزير اخلارجية األمريكي كولن ابول، (2

  توازانأرى أن ادلوقف األمريكي موقفا جديدا أكثر  (1 9.0 8.5 9.9

  أرى أن ادلوقف األمريكي ال يزال على حالو متحيزا إلسرائيل (2 83.6 82.5 85.5

  أرى أن ادلوقف األمريكي أصبح مييل لتأييد الطرف الفلسطيين (3 4.0 4.7 2.8

 ال رأي/ ال أعرف (4 3.4 4.4 1.8

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

عرفات يف خطاب مبناسبة عيد الفطر عن الوقف الشامل والفوري إلطالق النار. ىل تؤيد أم تعارض وقف إطالق النار أ( أعلن الرئيس ايسر -2
 ىذا؟

 أويد (1 59.5 62.2 56.0

 أعارض (2 36.4 34.0 40.4

 ال رأي (3 3.8 3.9 3.6

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة



اجلنرال األمريكي زيين مبعوث وزير اخلارجية كولن ابول سيعود  وقف شامل وفوري إلطالق النار، و مبا أنمبا أن الرئيس عرفات قد أعلن عن  (3
 اليت تنادي بوقف إطالق النار وجتميد االستيطان، ماذا تتوقع أن حيصل اآلن ؟ تطبيق خطة ميتشل للمنطقة للعمل على

  وستتوقف ادلواجهات ادلسلحةسيعود الطرفان للمفاوضات قريبا  (1 20.5 22.3 17.4

 سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ادلواجهات ادلسلحة ستستمر (2 37.5 38.3 36.2

 لن تتوقف ادلواجهات ادلسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات (3 34.4 31.6 39.2

 ال رأي / ال أعرف (4 7.6 7.9 7.1

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

 ىل تؤيد أم تعارض العودة أن اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي قد قبال خبطاب كولن ابول حول تطبيق خطة ميتشل ووقف إطالق النار، مبا (4
 اإلسرائيلية ؟ - الفلسطينية للمفاوضات الفورية

 أؤيدىا بشدة (1 14.5 10.8 20.8

  أؤيدىا (2 56.6 59.8 51.2

 أعارضها (3 20.0 21.8 17.0

 أعارضها بشدة (4 6.8 5.3 9.3

 ال رأي / ال أعرف (5 2.1 2.4 1.8

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

تقول أجهزة األمن الفلسطينية أهنا تقوم ابعتقال أولئك األشخاص الذين يقومون خبرق قرار وقف إطالق النار. ىل تؤيد أم تعارض ىذه  (5
 االعتقاالت ؟

 أؤيدىا بشدة (1 2.4 2.2 2.6

  أؤيدىا (2 17.3 18.8 14.8

 أعارضها (3 50.7 55.4 42.9

 أعارضها بشدة (4 25.7 18.7 37.5

 ال رأي / ال أعرف (5 3.8 4.8 2.2

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

  فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها ؟ىل تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت  (6
    



  ابلتأكيد نعم (1 16.1 12.2 22.5

  نعم (2 44.4 47.5 39.1

 ال (3 30.9 33.0 27.3

 ابلتأكيد ال (4 5.3 3.3 8.7

 ال رأي / ال أعرف (5 3.4 4.0 2.4

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل ستؤيد أم ستعارض عملية ادلصاحلة بني بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف  (7
  الشعبني؟

 سأؤيد بشدة (1 10.8 7.1 17.0

   سأؤيد (2 62.2 65.8 56.3

 سأعارض (3 18.2 19.6 15.8

 سأعارض بشدة (4 6.6 4.7 9.7

 ال رأي /ال أعرف (5 2.2 2.8 1.2

   % اجملموع % الضفة الغربية % غزةقطاع 

ة بني بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، مىت ميكن يف اعتقادك لعملية ادلصاحل (8
 الشعبني أن تتم؟

 لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني (1 41.1 40.8 41.7

 ميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد عدة أجيال (2 16.6 16.8 16.2

  ميكن حصول ادلصاحلة مع اجليل القادم (3 8.6 8.6 8.7

 ميكن حصول ادلصاحلة خالل عشر سنوات (4 6.1 6.0 6.1

 ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات القليلة ادلقبلة (5 14.2 14.0 14.6

  ال رأي / ال أعرف (6 13.4 13.8 12.6

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

 :ىل يعتقدون مثال أنو وماذا عن أغلبية اإلسرائيليني، مىت يعتقدون يف نظرك أبن ادلصاحلة بني الشعبني ممكنة ؟ (9



 لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني (1 53.6 53.3 54.2

 عدة أجيالميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد  (2 9.9 10.7 8.5

  ميكن حصول ادلصاحلة مع اجليل القادم (3 6.0 5.4 7.1

 ميكن حصول ادلصاحلة خالل عشر سنوات (4 3.6 3.4 4.0

 ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات القليلة ادلقبلة (5 10.5 10.7 10.1

  ال رأي / ال أعرف (6 16.4 16.5 16.2

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

تعزيز بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ميكن للخطوات التالية ادلسامهة يف  (10
  بني إسرائيل ودولة فلسطني. قل لنا إن كنت تؤيد أم تعارض كل منها:؟ العالقات

  لألفراد والبضائعحدود مفتوحة وحرية حركة بني الدولتني  (10-1

 أؤيد بشدة (1 29.1 26.2 33.8

   أؤيد (2 55.6 59.8 48.6

 أعارض (3 11.7 11.5 11.9

  بشدة أعارض (4 2.8 1.3 5.3

 ال رأي / ال أعرف (5 0.9 1.2 0.4

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

  مشًتكةبناء مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية  (10-2

 أؤيد بشدة (1 17.6 14.9 22.1

   أؤيد (2 47.9 49.4 45.3

 أعارض (3 26.3 28.9 21.7

  بشدة أعارض (4 6.0 4.1 9.3

 ال رأي / ال أعرف (5 2.2 2.6 1.6

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

  كونفدرايل بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل الحقابناء مؤسسات سياسية )كربدلان( مشًتكة هتدف لقيام احتاد   (10-3



 أؤيد بشدة (1 5.2 5.3 4.9

   أؤيد (2 23.7 26.5 19.2

 أعارض (3 47.1 50.4 41.7

  بشدة أعارض (4 18.3 11.5 29.6

 ال رأي / ال أعرف (5 5.7 6.4 4.5

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

  دتنع التحريض ضد إسرائيلعمل قوانني فلسطينية  (10-4

 أؤيد بشدة (1 4.9 4.1 6.3

   أؤيد (2 31.5 33.2 28.7

 أعارض (3 43.4 47.4 36.8

  بشدة أعارض (4 15.0 10.0 23.5

 ال رأي / ال أعرف (5 5.1 5.3 4.7

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

 تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينينيوضع برامج تعليمية دلدارس الدولة الفلسطينية  (10-5

 أؤيد بشدة (1 1.6 1.8 1.4

   أؤيد (2 4.8 5.5 3.6

 أعارض (3 51.0 57.4 40.3

  بشدة أعارض (4 39.7 31.5 53.6

 ال رأي / ال أعرف (5 2.8 3.8 1.2

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

ىل أنت مثال على استعداد يف ظل تلك  سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا،بعد التوصل التفاق  (11
 لدعوة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة عرفتو يف السابق لزايرتك يف بيتك؟ األجواء من السالم

  ابلتأكيد نعم (1 6.1 4.8 8.3

  نعم (2 30.5 32.6 27.1



 ال (3 38.3 42.8 30.6

 ابلتأكيد ال (4 24.0 18.5 33.4

 ال رأي / ال أعرف (5 1.0 1.3 0.6

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل أنت على استعداد يف ظل تلك  (12
 عرفتو/ىا يف السابق يف بيتو/بيتها يف إسرائيل؟ السالم لزايرة زميل/ زميلة إسرائيلي/ةاألجواء من 

  ابلتأكيد نعم (1 5.9 4.6 8.1

  نعم (2 29.5 30.7 27.5

 ال (3 37.5 42.5 29.2

 ابلتأكيد ال (4 25.8 20.6 34.6

 ال رأي / ال أعرف (5 1.3 1.6 0.6

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

  ىل ميكن قيام سالم دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني؟ يف نظرك، (13

 ممكن ابلتأكيد (1 2.1 1.4 3.2

 ممكن (2 25.5 25.8 24.9

 غري ممكن (3 41.0 45.8 32.8

 غري ممكن ابلتأكيد (4 27.8 23.2 35.6

 ال رأي / ال أعرف (5 3.7 3.8 3.6

   % اجملموع % الغربيةالضفة  % قطاع غزة

 وماذا ابلنسبة ألغلبية اإلسرائيليني، ىل ىم يف نظرك يعتقدون إبمكانية قيام سالم دائم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟ (14

  ابلتأكيد نعم (1 1.3 0.7 2.2

  نعم (2 18.7 18.2 19.4

 ال (3 42.5 46.6 35.6

 ابلتأكيد ال (4 29.7 25.6 36.6



 ال رأي / ال أعرف (5 7.9 8.8 6.3

   % اجملموع % الضفة الغربية % قطاع غزة

 ؟11/9ىل تعتقد أن رلموعة بن الدن ىي اليت قامت خبطف الطائرات األمريكية وتدمري برجي التجارة العادلي يف نيويورك يف  (15

  ابلتأكيد نعم (1 3.2 1.9 5.3

  نعم (2 12.9 14.2 10.7

 ال (3 41.2 46.6 32.2

 ابلتأكيد ال (4 18.9 13.1 28.7

 ال رأي / ال أعرف (5 23.8 24.2 23.1

 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ىل توجد يف نظرك ظروف أاي كانت ميكن أن تربر استعمال اإلرىاب من أجل حتقيق أىداف سياسية؟16

 9.5 4.9 6.6 ( ابلتأكيد نعم  1

 27.5 32.1 30.4 ( نعم  2

 38.2 46.5 43.4 ( ال3

 16.4 5.5 9.6 (  ابلتأكيد ال4

 8.3 10.9 10.0 ( ال رأي / ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ىل تعتقد أن العمليات الفلسطينية ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت17
 فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها ؟

 25.7 12.6 17.5 ( ابلتأكيد نعم  1

 38.3 48.8 44.9 ( نعم  2

 26.1 31.4 29.4 ( ال3

 7.7 3.3 4.9 (  ابلتأكيد ال4

 2.2 4.0 3.3 ( ال رأي / ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 إسرائيلية فإنك ؟( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد أىداف 18

 44.3 22.7 30.8    ( تؤيدىا بشدة 1

 40.3 57.4 51.0 ( تؤيدىا2

 11.9 15.8 14.3 ( تعارضها3

 2.2 0.9 1.4 ( تعارضها بشدة4

 1.4 3.2 2.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 



 الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية جتاه احلملة األمريكية حملاربة اإلرىاب؟(  إىل أي درجة تؤيد أم  تعارض ادلوقف الذي اختذه 19

 8.1 2.6 4.6    ( أؤيده بشدة 1

 28.1 33.4 31.4 ( أؤيده2

 34.5 36.1 35.5 ( أعارضو3

 21.0 11.3 14.9 ( أعارضو بشدة4

 6.5 13.3 10.8 ( ال أعرف ذلك ادلوقف5

 1.8 3.3 2.7 ( ال رأي6

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ىل تؤيد أم تعارض احلملة األمريكية ضد رلموعة بن الدن وحركة طالبان يف أفغانستان؟20

 1.4 0.2 0.7    ( أؤيده بشدة 1

 2.4 3.4 3.0 ( أؤيده2

 42.2 60.5 53.7 ( أعارضو3

 53.3 33.2 40.7 ( أعارضو بشدة4

 0.8 2.7 2.0 ( ال رأي ال أعرف 5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 (  ىل ستؤيد أم ستعارض مبادرة دولية لألمم ادلتحدة حملاربة اإلرىاب؟21

 5.0 0.9 2.4    ( أؤيده بشدة 1

 27.3 32.0 30.3 ( أؤيده2

 45.3 50.6 48.7 ( أعارضو3

 19.2 9.1 12.9 ( أعارضو بشدة4

 3.2 7.3 5.8 ( ال رأي ال أعرف 5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

( أصبحت احلرب ضد اإلرىاب قضية عادلية ىامة. سوف أقوم بقراءة رلموعة من األحداث لك. قل لنا إىل أي درجة توافق فيها على أن ىذه 22
 األحداث عمال إرىابيا؟

 حلرم اإلبراىيمييف ا 1994فلسطينيا يف اخلليل على يد ابروخ غولدشتاين يف عام  29( قتل 22-1

 93.3 82.8 86.7 ( أوافق بشدة1

 6.0 14.7 11.4  ( أوافق 2

 0.2 1.3 0.9 ( أعارض3

 0.6 1.1 0.9 ( أعارض  بشدة 4

 0.0 0.1 0.1 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( إرسال رسائل يف الربيد حتتوي على جراثيم اجلمرة اخلبيثة القاتلة22-2

 32.5 27.6 29.4 ( أوافق بشدة1

 27.0 37.8 33.8  ( أوافق 2

 23.8 23.9 23.8 ( أعارض3

 10.7 5.1 7.2 ( أعارض  بشدة 4

 6.0 5.6 5.8 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( اغتيال الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي على يد فلسطينيني22-3



 4.4 4.1 4.2 ( أوافق بشدة1

 3.4 8.0 6.3  ( أوافق 2

 40.4 53.6 48.7 ( أعارض3

 50.7 31.4 38.6 ( أعارض  بشدة 4

 1.2 2.8 2.2 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( تدمري برجي التجارة العادلي يف مدينة نيويورك على يد أشخاص مشتبو أبهنم أعضاء يف منظمة بن الدن22-4

 15.1 15.4 15.3 ( أوافق بشدة1

 20.9 29.2 26.1  ( أوافق 2

 32.6 40.6 37.6 ( أعارض3

 26.6 8.9 15.5 ( أعارض  بشدة 4

 4.8 5.9 5.5 ( ال رأي / ال أعرف5

 شااب إسرائيليا على يد فلسطيين قام بتفجري نفسو يف ادللهى الليلي "الدولفيناريوم" يف تل أبيب 21( مقتل 22-5

 5.4 6.6 6.1 ( أوافق بشدة1

 5.8 11.0 9.1  ( أوافق 2

 36.6 53.3 47.1 ( أعارض3

 50.9 25.9 35.2 ( أعارض  بشدة 4

 1.4 3.2 2.5 ( ال رأي / ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 راكبا 270( تفيجر طائرة ابن آم فوق بلدة لوكريب يف سكوتلندا على يد أشخاص مشتبو أبهنم عمالء ليبيني مما أدى دلقتل 22-6

 14.7 13.9 14.2 ( أوافق بشدة1

 28.2 33.6 31.6  ( أوافق 2

 28.4 31.9 30.6 ( أعارض3

 20.3 4.1 10.1 ( أعارض  بشدة 4

 8.3 16.5 13.5 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( اغتيال زعيم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أبو علي مصطفى على يد إسرائيل22-7

 81.3 72.6 75.8 ( أوافق بشدة1

 10.5 20.6 16.9  ( أوافق 2

 3.6 3.4 3.5 أعارض( 3

 3.8 2.4 2.9 ( أعارض  بشدة 4

 0.8 1.1 1.0 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( إطالق النار على جيلو من قبل مسلحني فلسطينيني22-8

 8.4 4.1 5.7 ( أوافق بشدة1

 3.4 10.0 7.5  ( أوافق 2

 37.5 56.8 49.6 ( أعارض3

 49.4 26.5 35.0 ( أعارض  بشدة 4

 1.4 2.6 2.1 أعرف ( ال رأي / ال5

 متظاىر من العرب يف إسرائيل يف بداية انتفاضة األقصى على يد الشرطة اإلسرائيلية 13( مقتل 22-9



 72.1 62.3 66.0 ( أوافق بشدة1

 18.7 27.5 24.5  ( أوافق 2

 5.4 6.0 5.8 ( أعارض3

 3.2 2.2 2.6 ( أعارض  بشدة 4

 0.6 1.5 1.2 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( قيام القوات العسكرية اإلسرائيلية ابحتالل مناطق ) أ ( وإطالق النار على مدنيني فلسطينيني؟22-10

 78.3 69.5 72.8 ( أوافق بشدة1

 16.9 24.6 21.7  ( أوافق 2

 1.8 2.8 2.4 ( أعارض3

 2.4 1.6 1.9 ( أعارض  بشدة 4

 0.6 1.4 1.1 ( ال رأي / ال أعرف5

 مدنيني إسرائيليني يف زلطة سكة حديد يف هناراي على يد عريب إسرائيلي قام بتفجري نفسو؟( مقتل ثالثة 22-11

 6.2 5.8 5.9 ( أوافق بشدة1

 7.2 11.6 9.9  ( أوافق 2

 42.5 55.8 50.9 ( أعارض3

 42.1 22.4 29.8 ( أعارض  بشدة 4

 2.0 4.5 3.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 1.4 3.2 2.5 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( بغض النظر عن رأيك الشخصي، ىل تعترب األحداث التالية عمال إرىابيا يف نظر اجملتمع الدويل؟23

 فلسطينيا يف اخلليل على يد ابروخ غولدشتاين 29( قتل 23-1

 46.8 39.7 42.3 ( نعم 1

 50.0 53.7 52.3  ( ال2

 3.2 6.7 5.4 ( ال رأي / ال أعرف3

 الربيد حتتوي على جراثيم اجلمرة اخلبيثة القاتلة( إرسال رسائل يف 23-2

 95.2 93.7 94.3 ( نعم 1

 3.2 2.7 2.9  ( ال2

 1.6 3.6 2.8 ( ال رأي / ال أعرف3

 ( اغتيال الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي على يد فلسطينيني23-3

 90.6 89.2 89.7 ( نعم 1

 7.2 6.9 7.0  ( ال2

 2.2 3.9 3.3 ( ال رأي / ال أعرف3

 ( تدمري برجي التجارة العادلي يف مدينة نيويورك على يد أشخاص مشتبو أبهنم أعضاء يف منظمة بن الدن23-4

 95.8 94.8 95.2 ( نعم 1

 2.8 2.7 2.8  ( ال2

 1.4 2.5 2.1 ( ال رأي / ال أعرف3

 الليلي "الدولفيناريوم" يف تل أبيبشااب إسرائيليا على يد فلسطيين قام بتفجري نفسو يف ادللهى  21( مقتل 23-5

 93.0 91.6 92.1 ( نعم 1



 5.2 5.0 5.1  ( ال2

 1.8 3.4 2.8 ( ال رأي / ال أعرف3

 راكبا 270( تفيجر طائرة ابن آم فوق بلدة لوكريب يف سكوتلندا على يد أشخاص مشتبو أبهنم عمالء ليبيني مما أدى دلقتل 23-6

 93.8 85.6 88.7 ( نعم 1

 1.8 5.3 4.0  ال( 2

 4.4 9.0 7.3 ( ال رأي / ال أعرف3

 ( اغتيال زعيم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أبو علي مصطفى على يد إسرائيل23-7

 29.7 27.0 28.1 ( نعم 1

 68.3 66.7 67.3  ( ال2

 2.0 6.3 4.7 ( ال رأي / ال أعرف3

 فلسطينيني( إطالق النار على جيلو من قبل مسلحني 23-8

 91.6 85.6 87.9 ( نعم 1

 6.6 8.9 8.0  ( ال2

 1.8 5.5 4.1 ( ال رأي / ال أعرف3

 متظاىر من العرب يف إسرائيل يف بداية انتفاضة األقصى على يد الشرطة اإلسرائيلية 13( مقتل 23-9

 35.1 28.4 30.9 ( نعم 1

 61.8 63.3 62.8  ( ال2

 3.2 8.3 6.4 ( ال رأي / ال أعرف3

 ( قيام القوات العسكرية اإلسرائيلية ابحتالل مناطق ) أ ( وإطالق النار على مدنيني فلسطينيني؟23-10

 31.9 28.6 29.8 ( نعم 1

 65.9 65.9 65.9  ( ال2

 2.2 5.5 4.2 ( ال رأي / ال أعرف3

 إسرائيلي قام بتفجري نفسو؟( مقتل ثالثة مدنيني إسرائيليني يف زلطة سكة حديد يف هناراي على يد عريب 23-11

 90.6 88.0 89.0 ( نعم 1

 6.6 7.6 7.2  ( ال2

 2.8 4.4 3.8 ( ال رأي / ال أعرف3

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 اإلسرائيلي؟سبتمرب على الصراع الفلسطيين  13( على ادلدى البعيد، ماذا سيكون أتثري تدمري برجي التجارة يف نيويورك يف 24

 16.9 18.3 17.8 ( سوف يؤدي إىل اإلسراع يف التوصل التفاق سالم 1

 42.3 43.6 43.1 ( سوف يؤدي إىل أتخري التوصل التفاق سالم 2

 36.7 30.1 32.6 ( لن يكون للحدث أي أتثري3

 4.2 8.0 6.6 ( ال رأي/ ال أعرف4

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 لو قام فلسطيين ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد إسرائيليني، ىل ترى يف ذلك عمال إرىابيا؟ ( فيما 25

 8.9 4.5 6.1 ( ابلتأكيد نعم  1

 16.3 21.4 19.5 ( نعم  2

 39.9 53.7 48.5 ( ال3



 32.1 14.2 20.9 (  ابلتأكيد ال4

 2.8 6.3 5.0 ( ال رأي / ال أعرف5

 قطاع غزة % الغربية %الضفة  اجملموع % 

 ( فيما لو قامت إسرائيل ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد الفلسطينيني، ىل ترى يف ذلك عمال إرىابيا؟26

 68.8 47.0 55.2 ( ابلتأكيد نعم  1

 25.4 46.2 38.4 ( نعم  2

 3.6 4.1 3.9 ( ال3

 1.6 1.2 1.3 (  ابلتأكيد ال4

 0.6 1.4 1.1 ( ال رأي / ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( إىل أي درجة أنت قلق أو متخوف من أن تقوم  إسرائيل ابستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضدك أو ضد عائلتك؟27

 20.9 11.0 14.7   ( قلق ومتخوف كثريا1

 27.8 31.6 30.2 ( قلق ومتخوف2

 22.7 37.0 31.6 ( لست قلقا أو متخوفا3

 28.6 20.4 23.5 ( لست قلقا أو متخوفا ابدلرة4

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد جنود إسرائيليني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟28

 61.1 40.5 48.2    ( تؤيدىا بشدة 1

 31.3 51.8 44.1 ( تؤيدىا2

 5.8 5.8 5.8 ( تعارضها3

 1.0 0.6 0.7 ( تعارضها بشدة4

 0.8 1.3 1.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  فإنك ؟29

 27.8 16.3 20.6    ( تؤيدىا بشدة 1

 32.7 40.4 37.6 ( تؤيدىا2

 34.7 38.7 37.2 ( تعارضها3

 3.6 2.0 2.6 ( تعارضها بشدة4

 1.2 2.6 2.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 
 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مستوطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟30

 64.8 42.7 50.8    ( تؤيدىا بشدة 1

 27.8 49.3 41.3 ( تؤيدىا2

 6.3 6.1 6.2 ( تعارضها3

 0.6 0.4 0.4 ( تعارضها بشدة4

 0.8 1.5 1.3 ( ال رأي/ ال أعرف5



 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

علـى  ةسنقوم اآلن بسؤالك رلموعة أسئلة حول الشؤون السياسية. الكثري من الناس ال يعرفون اإلجابة على ىذه األسئلة. إذا مل تكن تعرف اإلجابـ
 أي من األسئلة حاول اإلجابة على السؤال الذي يليو؟

 11( كم كان عدد الطائرات اليت مت اختطافها مث اصطدامها أبىداف أمريكية، أو ابألرض من قبل أشخاص يشبتو أبهنم من مجاعـة بـن الدن يف 31
 سبتمرب ادلاضي؟

 10.3 15.5 13.6   ( طائرتني 1

 30.8 25.5 27.5 ( ثالث طائرات  2

 37.2 31.7 33.7 ( أربع طائرات3

 7.2 7.8 7.6 ( مخس طائرات4

 14.5 19.5 17.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ما ىو إسم زعيم حركة طالبان يف أفغانستان؟32

 76.3 76.2 76.3    ( ادلال دمحم عمر 1

 0.4 0.8 0.7 ( سلمان رشدي2

 1.2 1.1 1.1 شاه مسعود ( أمحد3

 1.6 0.5 0.9 ( كويف عنان4

 20.5 21.4 21.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( ما ىي نسبة ادلناطق اليت ختضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة يف الضفة الغربية ؟33

 40.6 39.6 40.0  % 20( أقل من 1

 16.5 20.4 18.9 %30 -% 20( بني 2

 6.6 6.9 6.8 %  50 -% 40( بني 3

 4.8 1.9 3.0  %  70 -% 60( بني 4

 31.6 31.2 31.4 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( أي من الدول التالية ذلا حدود مشًتكة مع أفغانستان؟34

 17.7 18.0 17.9     ( اذلند 1

 53.8 47.7 50.0  ( طجيكستان 2

 2.6 3.1 2.9 ( تركيا  3

 3.2 3.0 3.0  ( اليمن 4

 21.9 27.8 25.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

 0.8 0.5 0.6 ( غري ذلك )حدد _________(6

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( كم مرة يف األسبوع تقوم مبا يلي؟35

 الفلسطيين أو التلفزيون احمللي يف منطقة سكناك( مشاىدة األخبار يف التلفزيون 35-1

 45.0 53.2 50.1 ( كل يوم تقريبا1

 9.5 11.3 10.7 مرات  كل أسبوع  3-4( 2



 18.3 12.2 14.4 ( مرة أو مرتني كل أسبوع 3

 27.0 22.6 24.2 ( ال أقوم بذلك ابدلرة 4

 0.2 0.7 0.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % %الضفة الغربية  اجملموع % 

 ( مشاىدة األخبار على قناة اجلزيرة الفضائية35-2

 69.8 62.8 65.4 ( كل يوم تقريبا1

 5.8 7.6 6.9 مرات  كل أسبوع  3-4( 2

 5.4 9.6 8.0 ( مرة أو مرتني كل أسبوع 3

 18.8 19.7 19.4 ( ال أقوم بذلك ابدلرة 4

 0.2 0.4 0.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 األخبار على التلفزيون اإلسرائيلي( مشاىدة 35-3

 16.9 23.8 21.2 ( كل يوم تقريبا1

 5.8 8.2 7.3 مرات  كل أسبوع  3-4( 2

 21.2 19.7 20.3 ( مرة أو مرتني كل أسبوع 3

 55.4 47.0 50.1 ( ال أقوم بذلك ابدلرة 4

 0.8 1.3 1.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( تقرأ األخبار يف صحيفة القدس35-4

 5.8 13.0 10.3 كل يوم تقريبا( 1

 5.0 8.1 6.9 مرات  كل أسبوع  3-4( 2

 21.0 25.4 23.7 ( مرة أو مرتني كل أسبوع 3

 67.7 52.6 58.3 ( ال أقوم بذلك ابدلرة 4

 0.6 1.0 0.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( تقرأ األخبار يف صحيفة األايم أو احلياة اجلديدة35-5

 6.3 6.9 6.7 ( كل يوم تقريبا1

 4.6 5.5 5.1 مرات  كل أسبوع  3-4( 2

 20.6 15.9 17.6 ( مرة أو مرتني كل أسبوع 3

 67.9 70.6 69.5 ( ال أقوم بذلك ابدلرة 4

 0.6 1.2 1.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 الفلسطينية؟( ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة 36

  ( نعم1
73.7 70.1 79.8 

 12.9 16.3 15.0 ( ال 2

 7.3 13.6 11.3 ( ال رأي/ ال أعرف3

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 الفلسطينية؟ ( مع مرور األايم، ىل سيزيد الفساد أم سينقص يف مؤسسات وأجهزة السلطة37

 49.8 47.9 48.7 ( سيزيد1



 11.0 11.5 11.3 ( سيبقى كما ىو2

 31.4 29.3 30.1  ( سينقص3

 7.8 11.3 9.9 ( ال رأي / ال أعرف4

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( لو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، فانك تراىا :38

 3.8 2.8 3.2 ( جيدة جدا 1

 16.5 21.4 19.6 ( جيدة2

 35.9 33.4 34.3 ( وسط3

 19.8 22.9 21.7 ( سيئة4

 20.6 13.2 15.9 ( سيئة جدا5

 3.4 6.3 5.2 ( ال رأي / ال أعرف6

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف؟39

 52.2 43.7 46.8     ( نعم2

 45.0 51.7 49.2  ( ال 2

 2.8 4.6 3.9 ( ال رأي/ ال أعرف3

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( أي من أنواع احلكومات التالية تفضل لدولة فلسطني بعد قيامها؟40

 49.7 36.8 41.6 ( مثل دول عربية أخرى يف مصر أو سوراي أو األردن 1

 14.3 21.6 18.9 ادلتحدة ودول أورواب أو إسرائيل( مثل الوالايت 2

 18.7 16.3 17.2  ( مثل إيران3

 7.8 12.7 10.8 ( أخرى )حدد__________(4

 1.4 4.9 3.6 ( نطام دميقراطي5

 8.2 7.8 7.9 ( نظام إسالمي6

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أمساؤىم، فمن ستختار؟( لو جرت انتخاابت مستقلة لرئيس السلطة 41

 9.7 8.5 9.0    ( حيدر عبد الشايف1

 35.0 36.0 35.6 (  ايسر عرفات2

 17.3 12.5 14.3  (  أمحد ايسني 3

 0.8 2.4 1.8 ( غري ذلك )حدد_____(4

 23.5 26.0 25.1  ( ال أحد ممن سبق وسأقرر يف حينو5

 11.7 12.9 12.5 االنتخاابت( لن أشارك يف 6

 2.0 1.7 1.8 ( ال رأي / ال أعرف7

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 

 ( أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟42

 0.6 0.6 0.6 حزب الشعب (1

 2.8 3.6 3.3 ( اجلبهة الشعبية2



 28.2 28.5 28.4 فتح ( 3

 19.6 13.8 16.0 محاس ( 4

 0.6 1.4 1.1 اجلبهة الدميقراطية ( 5

 4.6 5.9 5.4 اجلهاد اإلسالمي ( 6

 0.0 0.4 0.2 فدا ( 7

 3.4 4.2 3.9 مستقل إسالمي ( 8

 4.2 6.3 5.5 مستقل وطين ( 9

 34.5 29.9 31.6            ال أحد مما سبق ( 10

 1.6 5.6 4.1 )_____________( غري ذلك حدد (11

 قطاع غزة % الغربية %الضفة  اجملموع % 

 ( لو جرت انتخاابت مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية،  فمن ستختار ؟43

 8.9 9.7 9.4 ( صائب عريقات1

 7.8 9.2 8.7 ( حنان عشراوي2

 13.5 9.6 11.1 ( حيدر عبد الشايف3

 10.5 7.9 8.9 ( أمحد ايسني4

 3.4 6.2 5.1 ( فاروق القدومي5

 13.5 9.9 11.3 الربغوثي( مروان 6

 1.2 1.8 1.6 ( أمحد قريع7

 1.0 2.2 1.8 ( زلمود عباس8

 29.2 27.1 27.9 ( ال أحد مما سبق، ساقرر يف حينو9

 9.1 11.1 10.4 ( لن أشارك يف االنتخاابت10

 0.6 2.0 1.5 )_____________( غري ذلك حدد (11

 1.2 3.2 2.4 ( ال رأي / ال أعرف12

 


