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  (5استطالع الرأي العام رقم ) نتائج

 يف ظل انقسام حاد حول وقف إطالق النار والعمليات التفجريية، إمجاع حول ادلطالبة ابإلصالح السياسي
 وشكوك حول نية السلطة الفلسطينية يف القيام بو 

 2002آب )أغسطس(  18-21

-87( الذي أجراه ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية يف الفًتة ما بني 4ىذه ىي نتائج االستطالع رقم )

.  تناول االستطالع مواضيع: عملية السالم وادلصاحلة بني الشعبني، العقبات أمام 2002آب )أغسطس(  18
بية الرئيس السفر عرب اجلسر لألردن، اإلصالح السياسي الفلسطيين، الفساد والدميقراطية واالنتخاابت، وشع

عاما فما فوق،  18( شخصا  ممن تًتاوح  أعمارىم ما بني 8211عرفات والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة )
   %.2موقعاً سكنياً.  تصل نسبة اخلطأ إىل  811( يف قطاع غزة وذلك يف 415( يف الضفة الغربية، و  )783منها ) 

 النتائج الرئيسية لالستطالع:

 ادلصاحلة بني الشعبني: ( عملية السالم و 1

% تعارض تطبيق تدرجيي لوقف إطالق النار وانسحاب القوات 50% تؤيد و 48 .8
 اإلسرائيلية

% تعارض اجلهود الفلسطينية الداعية إليقاف العمليات ادلسلحة 53% تؤيد و43 .1
 ضد مدنيني داخل إسرائيل. 

 % تعارض دور أمين دلصر واألردن يف الضفة والقطاع 65% تؤيد و31 .2

 % فقط تتوقع العودة للمفاوضات مع توقف ادلواجهات ادلسلحة16 .3

% تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق 70 .4
 الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها

% تعارض عمليات مسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل 46% تؤيد و52 .5
يد العمليات ادلسلحة ضد اجلنود % تؤ 90إسرائيل، ولكن نسبة تزيد عن 

 وادلستوطنني 

% تؤيد عملية ادلصاحلة بني الشعبني بعد التوصل التفاق سالم وقيام 73نسبة  .6
 الدولة الفلسطينية. 
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%( تعتقد أبن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت يف حتقيق األىداف 70ال زالت نسبة تزيد عن ثلثي الشارع الفلسطيين )
%( يف ادلوقف من 50% مقابل 48ادلفاوضات يف حتقيقها. ويظهر أتثري ذلك يف االنقسام احلاد ) الفلسطينية اليت فشلت

التطبيق التدرجيي لوقف إطالق النار واالنسحاب من مناطق السلطة احملتلة، ويف وجود أغلبية معارضة للجهود القائمة 
%(، وىو ما يظهر  43% مقابل 53ل إسرائيل )للتوصل إلمجاع فلسطيين حول وقف اذلجمات التفجريية ضد ادلدنيني داخ

 %( ال تزال تؤيد اذلجمات ادلوجهة ضد مدنيني داخل إسرائيل.52أيضا يف وجود نسبة شلاثلة )
وىذه ىي نفـس النسبـة اليت مت تسجيلها قبل ثالثة شهور يف استطالع ادلركز السابق يف أاير )مايو( ادلاضي، فيما كانت  

%.  كذلك مل يطرأ تغيري على نسبة ادلؤيدين 58تبلغ  2001د ادلدنيني داخل إسرائيل يف ديسمرب نسبة أتييد العمليات ض
% 92ذلجمات مسلحة ضد جنود إسرائيليني أو مستوطنني عما كان عليو احلال يف االستطالع السابق قبل ثالثة أشهر )

%( 65وجود نسبة تصل إىل حوايل الثلثني ) % على التوايل(. كما يظهر التأييد الستمرار ادلواجهات ادلسلحة يف91و 
تعارض نشر مدربني أردنيني ومصريني يف  األراضي الفلسطينية. وقد تعود ىذه ادلعارضة العتقاد األغلبية أبن اذلدف من 
وراء حضور ادلدربني ىو زلاولة فرض وقف إطالق النار ابلقوة إذا لزم األمر. رغم زلاوالت التوصل لوقف إلطالق النار 

 % فقط تتوقع توقف ادلواجهات والعودة للمفاوضات.16وإحضار ادلدربني ادلصريني واألردنيني فإن أقلية ال تتجاوز 
رغم التشدد الواضح يف ادلوقف من وقف إطالق النار واستهداف ادلدنيني ورغم التوقعات ادلنخفضة لفرص العودة 

لسطينيني ال يزالون مؤيدين للمصاحلة بني الشعبني بعد التوصل للمفاوضات وتوقف ادلواجهات، فإن حوايل ثالثة أرابع الف
التفاق سالم وقيام دولة فلسطينية تعرتف هبا إسرائيل. لكن رغم ىذا االلتزام ابدلصاحلة القائمة على أساس قيام دولتني 

لتأييد، كما يف %. كذلك فإنو بينما ترتفع نسبة ا43لشعبني فإن نسبة االعتقاد أبن ذلك لن يتم أبداً تصل إىل 
االستطالعات السابقة خالل السنتني ادلاضيتني، لقيام حدود مفتوحة بني الدولتني الفلسطينية واإلسرائيلية بعد التوصل 

%(، فإن نسبة التأييد تنخفض بشكل كبري خللق 68%( وخللق مؤسسات ومشاريع اقتصادية مشرتكة )84للسالم )
%( أو الختاذ خطوات قانونية دتنع التحريض ضد 22رالية بني الدولتني )مؤسسات سياسية مشرتكة هتدف خللق كونفد

%(. تظهر 8%( أو لوضع برامج تعليمية تعرتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينيني )33إسرائيل       )
 ىذه النتائج أن الرغبة يف ادلصاحلة إمنا تعود أساساً العتبارات مصلحية حبتة.

%( 56%( وجنني  )57%( وطولكرم )60ييد لوقف إطالق النار واالنسحاب التدرجيي يف مناطق القدس )يزداد التأ 
%(. كذلك يزداد 44%( ورفح )45%( واخلليل )41%( وبيت حلم )34%( فيما ينخفض يف دير البلح )54ورام هللا )

%(، 45%( مقابل الالجئني )50 )%(، وبني غري الالجئني42%( مقابل ادلخيمات )51التأييد يف البلدات والقرى )
%(، وبني 46%( مقابل محلة شهادة البكالوريوس )56%(، وبني األميني )43%( مقابل الرجال )53وبني النساء )

%( مقابل مؤيدي 52%( وغري ادلنتمني )57%(، وبني مؤيدي فتح )25%( مقابل ادلختصني )54رابت البيوت       )
 %(. 30%( واجلبهة الشعبية )40محاس )

أما التأييد جلهود خلق إمجاع يدعو لوقف العمليات التفجريية ادلوجهة ضد مدنيني إسرائيليني فيزداد يف الضفة الغربية 
%( ومدينة غزة  53%( ورام هللا )54%( واخلليل )55%(، ويف مناطق جنني )37%( مقابل قطاع  غزة )48)
%(.  36%( وبيت حلم )35%( وجباليا )29ن يونس )%( وخا25%( ودير البلح )24%( مقابل مناطق رفح )53)

%( مقابل مؤيدي محاس 50%(، وبني مؤيدي فتح )32%( مقابل سكان ادلخيمات )47كما يزداد بني سكان ادلدن )
(31 .)% 

 ( العقبات أمام السفر عرب اجلسر والرغبة يف اذلجرة: 2

العقبات أمام سفر % تعتقد أنو على خطأ بوضع 66% تعتقد أن األردن على حق و31 .8
 الفلسطينيني من الضفة لألردن. 

 % تقول أبن األوضاع يف غزة والضفة تدفعها للهجرة الدائمة19 .1

% عن 66تظهر النتائج وجود رفض واسع دلوقف األردن جتاه التنقل من الضفة الغربية لألردن، حيث أعربت نسبة من 
لفلسطينيني وقد أشار السؤال إىل أن األردن يضع ىذه العقبات اعتقادىا أبن األردن سلطأ يف وضع العقبات أمام سفر ا

% 19بسبب ختوفو من ىجرة ادلواطنني الفلسطينيني لألردن. رمبا يعود ىذا الرفض للموقف األردين لوجود أقلية ال تتجاوز 
التربير األردين لوضع العقبات تفكر ابذلجرة الدائمة بسبب األوضاع الراىنة، وابلتايل فإن األغلبية العظمى ال ترى منطقاً يف 



قد أظهرت أن نسبة تراوحت بني  2000-1998أمام السفر. وكانت استطالعات أجريت قبل االنتفاضة بني األعوام 
 % قد فكرت آنذاك ابذلجرة الدائمة من الضفة الغربية وقطاع غزة. 26% و21

%( مقابل سكان الضفة 41ردن بني سكان  غزة )يزداد االعتقاد أبن األردن على حق يف وضع العقبات أمام السفر لأل
%( مقابل محلة شهادة 37%(، وبني  األميني )27%( مقابل غري الالجئني )36%(، وبني الالجئني )24الغربية )

%(،  وبني مؤيدي فتح 20%( وادلزارعني )21%( مقابل الطالب )57%(، وبني ادلتقاعدين )23البكالوريوس  )
 %(. 23%( ومؤيدي اجلبهة الشعبية )30س )%( مقابل مؤيدي محا34)

%(، وبني سكان ادلدن 4%( مقابل األكرب سنا )26كما يزداد التفكري ابذلجرة الدائمة بني األقل سنا ) 
%(، وبني محلة شهادة 16%( مقابل النساء )21%(، وبني الرجال )16%( مقابل سكان ادلخيمات )22)

%(، وبني 3%( مقابل ادلزارعني )30%( وادلهنيني )38وبني ادلختصني ) %(،5%( مقابل األميني )28البكالوريوس )
%( مقابل 30%(، وبني غري ادلتزوجني )13%( مقابل العاملني يف القطاع العام )25العاملني يف القطاع اخلاص )

 %(. 11%( مقابل ادلتدينني )38%(، وبني غري ادلتدينني )16ادلتزوجني )

 ين: ( اإلصالح السياسي الفلسطي3

 % تعارض إجراء إصالحات جذرية يف السلطة الفلسطينية14% تؤيد و 84 .8

 % تعارض تعيني أو انتخاب رئيس وزراء فلسطيين22% تؤيد و69 .1

% تعارض تغيري النظام السياسي الفلسطيين حبيث يصبح منصب الرئيس 48% تؤيد و44 .2
 فخراي

اجلديدة على إصالح األوضاع % ليس لديها ثقة بقدرة احلكومة 62% فقط لديها ثقة و25 .3
 السياسية والتعامل مع إسرائيل

% فقط تعتقد أبن احلكومة اجلديدة لديها النية لتطبيق برانمج ادلائة يوم لإلصالح 34 .4
 السياسي وادلايل 

% يف 91%، مقارنة بـ 84ال يزال التأييد عالياً لقيام إصالحات جذرية يف السلطة الفلسطينية حيث بلغت نسبتو 
تطالع السابق قبل ثالثة أشهر. رمبا يعود االخنفاض يف نسبة التأييد لإلصالح العتقاد البعض أن بعض جوانب ىذا االس

اإلصالح رمبا تكون ذات دوافع تتعلق ابدلوقف من عملية السالم وادلواجهات ادلسلحة وليس لدوافع تتعلق ابحلكم الصاحل 
س األمريكي بوش يف هناية يونيو )حزيران( قد ساىم يف خفض نسبة والدميقراطية. ومن احملتمل أن يكون خطاب الرئي

التأييد لإلصالح بسبب تركيز ذلك اخلطاب على تغيري القيادة الفلسطينية. ويبدو  أن استمرار احلديث األمريكي عن 
عملية اإلصالح حتويل منصب الرئيس الفلسطيين إىل منصب فخري قد أدى ايضاً إىل تقليص نسبة التأييد ذلذا البند يف 

 %. 48% إىل 44% فيما ارتفعت نسبة ادلعارضة ذلذا التغيري من 44% إىل 48حيث اخنفضت نسبة التأييد لو من 

%( تؤيد القيام بتعيني 69رغم االنقسام احلاد حول مسألة حتويل الرائسة الفلسطينية إىل منصب فخري، فإن إغلبية كبرية )
%( من مؤيدي حتويل 92الفلسطينية، ومن الواضح ابلطبع أن الغالبية العظمى )أو انتخاب رئيس للوزراء يف السلطة 

الرائسة إىل منصب فخري يؤيدون تعيني أو انتخاب رئيس للوزراء. لكن جزءاً كبرياً من مؤيدي تعيني أو انتخاب رئيس 
 %( ال يرون برئيس الوزراء بدياًل عن الرئيس الفلسطيين يف السلطة.  41الوزراء )

%( مقابل سكان 50د التأييد لتغيري النظام السياسي حبيث يصبح منصب رئيس الدولة فخراي بني سكان ادلدن )يزدا
%( مقابل 53%(، وبني محلة شهادة البكالوريوس )35%( مقابل النساء )53%(، وبني الرجال )38ادلخيمات )

%( مقابل رابت البيوت 56صني )%( وادلخت57%( وادلهنيني )61%(، وبني التجار )39األميني           )
 %(. 38%( مقابل األكثر تدينا )57%(، وبني األقل تدينا )34)

 



 ( الفساد والدميقراطية: 4

 % تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية85 .8

% فقط مقتنعة أبن جهود وزير ادلالية يف توحيد مداخيل ونفقات السلطة ستؤدي إىل 30 .1
 ايلالقضاء على الفساد ادل

% فقط تعطي تقييما إجيابيا ألحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة 16 .2
 الفلسطينية 

% يف االستطالع السابق يف آاير )مايو( ادلاضي إىل    83إرتفعت نسبة االعتقاد بوجود فساد يف السلطة الفلسطينية من 
وال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة % يف ىذا االستطالع. كذلك ىبطت نسبةالتقييم اإلجيايب ألح85

% وىو أدىن مستوى مت تسجيلو منذ قيام السلطة. ورغم أتكيدات وزير ادلالية الفلسطيين عن حتقيق 16الفلسطينية إىل 
% فقط مقتنعة أبن ىذا التقدم 30تقدم يف رلال اإلصالح ادلايل بتوحيد مداخيل ونفقات السلطة الفلسطينية، فإن نسبة 

%( مقتنعة أبن الفساد يف السلطة سيبقى كما ىو أو 58سيؤدي للقضاء على الفساد ادلايل. كذلك ال تزال األغلبية )
 سيزداد يف ادلستقبل. 

%(، وبني 27%( مقابل الضفة الغربية )34تزداد الثقة يف قدرة جهود وزير ادلالية القضاء على الفساد يف قطاع غزة )
%( مقابل العاملني يف 37%( وبني العاملني يف القطاع العام )30شهادة البكالوريوس )%( مقابل محلة 36األميني )

%( مقابل 36%(، وبني مؤيدي فتح )12%( مقابل األكثر دخال )32%( وبني األقل دخال )28القطاع اخلاص )
 %(.27%( وغري ادلنتمني )28مؤيدي محاس )

 ( االنتخاابت وشعبية عرفات والتعاطف السياسي: 5

 2003% ستشارك يف االنتخاابت القادمة يف يناير 69 .8

% حليدر 13% ألمحد ايسني و15% مقابل 34دلنصب الرئيس: التأييد لعرفات يصل إىل  .1
 عبد الشايف

 %23% قبل ثالثة أشهر إىل 19دلنصب انئب الرئيس: التأييد للربغوثي يرتفع من  .2

% إىل 25يرتفع من % وللحركات اإلسالمية 26% إىل 32التأييد لفتح ينخفض من  .3
 % وذلك مقارنة ابلوضع قبل ثالثة أشهر27

%( مقارنة 35%( بقيت تقريباً كما كانت قبل ثالثة أشهر )34يظهر االستطالع أن شعبية الرئيس ايسر عرفات )
.  أما شعبية مروان الربغوثي فقد 2000% يف يوليو 46و 2001% يف يوليو 33و  2001% يف ديسمرب 36مع 

% يف ديسمرب 11% يف ىذا االستطالع، وذلك مقارنة بـ 23% إىل 19األشهر الثالثة ادلاضية من  ارتفعت خالل
. واجلدير ابلذكر أن اسم الربغوثي مل يظهر يف االستطالعات السابقة اليت أجراىا ادلركز قبل اندالع االنتفاضة. أما 2001

% )دلنصب الرئيس(، مث 13س( مث حيدر عبد الشايف بـ % )دلنصب الرئي15يف ادلرتبة الثالثة فقد جاء أمحد ايسني بـ 
% )دلنصب انئب الرئيس( مث حنان عشراوي    بـ 6% )دلنصب انئب الرئيس( مث فاروق القدومي بـ 8صائب عريقات بـ 

 % )دلنصب انئب الرئيس(. 3% )دلنصب انئب الرئيس( مث زلمود عباس بـ 4

نتخاابت السياسية العامة اليت قد جتري يف كانون ناين )يناير( % سيشاركون يف اال69أظهر االستطالع كذلك أن 
. كما أظهر حصول ارتفاع طفيف يف أتييد احلركات اإلسالمية واخنفاض طفيف يف أتييد حركة فتح.  فقد ارتفع 2003

ني قد بلغت % يف ىذا االستطالع، وكانت نسبة التأييد لإلسالمي27% قبل ثالثة أشهر إىل 25التأييد لإلسالميني من 
% وىي 26.  أما ابلنسبة حلركة فتح فقد اخنفض التأييد ذلا إىل 2000% يف يوليو 17% يف ديسمرب ادلاضي و 25

أدىن نسبة أتييد مت تسجيلها حلركة فتح منذ البدء جبمع ادلعلومات حول التعاطف السياسي قبل حوايل عشر سنوات. 



. وكانت 2000% يف يوليو 37و  2001% يف ديسمرب 28و% قبل ثالثة أشهر 32وكانت شعبية فتح قد بلغت 
 .  1995% يف ديسمرب 55أعلى نسبة أتييد حلركة فتح قد بلغت 

%( ومدينة غزة          49%(، ويف مناطق رام هللا )32%( مقابل الضفة الغربية )37يزداد التأييد لعرفات يف قطاع غزة )
%( وجنني 26%( وطولكرم )18%( مقابل القدس )36%( وانبلس )38%( ورفح )41%( وخان يونس )43)
%( 45%(، وبني ادلزارعني )26%( مقابل محلة شهادة البكالوريوس )36%(، وبني األميني )28%( واخلليل  )29)

%(، وبني األقل 29%( وادلهنيني )28%( والتجار )26%( والطالب )25%( مقابل ادلختصني )36ورابت البيوت )
%( وغري ادلنتمني 17%( مقابل مؤيدي محاس )69%(، وبني مؤيدي فتح )21كثر دخال )%( مقابل األ37دخال )

(26)% 

%( مقابل األكرب 34%(، وبني األصغر سنا )13%( مقابل القدس )33يزداد التأييد دلروان الربغوثي يف انبلس )
%(، وبني 6ختصني )%( مقابل ادل30%(، وبني الطالب )20%( مقابل الرجال )27%(، وبني النساء )14سنا  )

 %(. 22%( مقابل مؤيدي محاس )33مؤيدي فتح )

 

  



 (5نتائج استطالع الرأي العام رقم )

 2002آب )أغسطس(  18-21

 قطاع غزة % الضفة الغربية % اجملموع % 
( تقًتح إسرائيل تطبيق وقف إطالق النار بشكل تدرجيي يبدأ يف قطاع غزة وينتقل دلدن الضفة الغربية تباعاً، حيث تقوم 1

 من ادلناطق اليت يتم فيها وقف إطالق النار ىل تؤيد أم تعارض ىذا االقًتاح؟  2000إسرائيل ابالنسحاب خلطوط سبتمرب 

 :.8 7.6 8.1 أؤيد بشدة (1

 :.28 43.7 49.9  أؤيد  (3

 26.2 26.3 26.3  أعارض (2

 18.9 13.8 14.8 أعارض بشدة (4

 1.3 2.9 3.2 ال رأي / ال أعرف (6

( ىناك جهود فلسطينية داخلية خللق إمجاع حول وسائل مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، تدعو ىذه اجلهود للتوقف عن 2
 داخل إسرائيل. ىل تؤيد أم تعارض ىذه الدعوة؟العمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني 

 6.6 :.6 6.9 أؤيد بشدة (1

 21.4 41.7 28.8  أؤيد  (3

 42.3 :.26 29.8  أعارض (2

 :.18 13.9 14.2 أعارض بشدة (4

 3.9 4.7 2.7 ال رأي / ال أعرف (6

أمين يف الضفة الغربية وقطاع غزة،. ىل تؤيد أم تعارض ( تقول السلطة الفلسطينية أهنا ترحب بقيام مصر واألردن بلعب دور 3
 ىذا ادلوقف؟

 2.8 1.1 3.1 أؤيد بشدة (1

 23.2 38.3 3.:3  أؤيد  (3

 44.3 46.1 44.8  أعارض (2

 18.4 31.4 9.:1 أعارض بشدة (4

 3.4 6.2 4.3 ال رأي / ال أعرف (6

هبدف التوصل التفاق حول وقف إطالق انر تدرجيي وانسحاب إسرائيلي إسرائيلية -( جتري ىذه األايم لقاءات فلسطينية4
 تدرجيي يبدأ يف قطاع غزة ومدنية يف الضفة الغربية، ماذا تتوقع أن حيصل اآلن؟

 16.3 16.8 16.6 سيعود الطرفان للمفاوضات قريباً وستتوقف ادلواجهات ادلسلحة (1
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ادلواجهات ادلسلحة  (3

 ستستمر
41.6 49.9 42.9 

 27.6 22.9 :.24 لن تتوقف ادلواجهات ادلسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات (2

 4.6 19.6 9.3 ال رأي / ال أعرف (4

جسر اللنيب بسبب ختوفها من ىجرة مجاعية من ( تقوم احلكومة األردنية بوضع عقبات أمام خروج الفلسطينيني لألردن عرب 5
 الضفة الغربية. ىل تعتقد أن األردن على حق أم على غري حق بوضع ىذه العقبات؟

 41.4 34.9 29.8 األردن على حق(1

 67.4 83.8 77.4  األردن على غري حق (3

 3.3 2.3 3.9  ال رأي/ ال أعرف (2

(ىناك دعوات داخلية وخارجية إلجراء إصالحات وتغيريات فلسطينية داخلية واسعة وجذرية على مؤسسات وأجهزة السلطة 6



 الفلسطينية، ىل تؤيد أم تعارض ىذه الدعوات؟

 24.8 34.8 39.6 أؤيد بشدة (1

 63.2 :.67 66.1  أؤيد  (3

 9.1 :.11 19.4  أعارض (2

 1.9 3.9 :.1 أعارض بشدة (4

 2.3 4.7 4.9 ال رأي / ال أعرف (6

 ( من بني بنود اإلصالح ادلقًتحة ما يلي، قل لنا ىل تؤيد أم تعارض كل منها؟7

 (  تعيني أو انتخاب رئيس وزراء1-7

 14.4 13.7 12.2 أؤيد بشدة (1

 68.9 :.66 67.2  أؤيد  (3

 2.:1 18.2 19.1  أعارض (2

 :.4 2.9 4.2 أعارض بشدة (4

 4.2 19.4 9.9 ال رأي / ال أعرف (6

( تغيري النظام الرائسي الفلسطيين وجعلو نظاماً بردلانياً تكون السلطة فيو بيد رئيس للوزراء فيما يكون منصب رئيس الدولة 2-7
 فخرايً 

 2.: 9.6 9.9 أؤيد بشدة (1

 26.4 26.3 26.2  أؤيد  (3

 :.49 27.8 29.2  أعارض (2

 11.1 2.: 19.9 أعارض بشدة (4

 2.4 19.4 8.8 ال رأي / ال أعرف (6

( من بني اإلصالحات اليت قامت هبا السلطة الفلسطينية تشكيل حكومة جديدة مقلصة، ىل لديك ثقة بقدرة احلكومة 8
  اجلديدة على إصالح األوضاع الداخلية والتعامل مع إسرائيل؟ 

 38.2 32.9 36.1 نعم، لدي ثقة    (1

 72.9 79.6 71.6 ال، ليس لدي ثقة (3

 8.: 16.8 12.4 ال رأي / ال أعرف (2

( من بني اخلطوات اليت أعلنتها احلكومة اجلديدة برانمج ادلائة يوم لإلصالح السياسي وادلايل. بناء على اخلطوات اليت قامت 9
    هبا احلكومة اجلديدة حىت اآلن، ىل تعتقد أن لديها النية لتطبيق برانمج اإلصالح ىذا؟  

   

 :.29 29.7 22.9 نعم   (1

 :.69 61.9 61.4 ال (3

 19.1 18.7 14.8 ال رأي / ال أعرف (2

   ( برأيك، من ىي اجلهة اليت تعيق اإلصالح السياسي يف فلسطني ؟  10

 12.7 4.: 11.9 القيادة الفلسطينية (1

 :.42 42.7 42.8 إسرائيل (3

 26.9 24.9 24.8  (2+1القيادة الفلسطينية + إسرائيل )إجابة  (2

 2.4 9.6 7.6 أطراف أخرى، حدد_____ (4

 2.4 4.7   4.1 ال رأي / ال أعرف (6

 



 ( ىل تعتقد أن ادلواجهات ادلسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها ؟11

 7.:3 31.4 34.6 ( ابلتأكيد نعم  1

 :.47 46.4 47.9 ( نعم  2

 19.2 33.2 39.9 ( ال3

 2.3 4.4 :.2 ابلتأكيد ال(  4

 3.9 7.4 4.8 ( ال رأي / ال أعرف5

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل ستؤيد أم 12
 ستعارض عملية ادلصاحلة بني الشعبني؟

 11.4 9.: 19.9   ( سأؤيد بشدة 1

 73.8 :.73 73.9 ( سأؤيد2

 17.3 19.2 18.6 ( سأعارض3

 :.9 8.4 9.9 ( سأعارض بشدة4

 9.9 3.4 1.8 ( ال رأي /ال أعرف5

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، مىت ميكن يف 13
  اعتقادك لعملية ادلصاحلة بني الشعبني أن تتم؟ 

 48.2 49.3 42.9 ( لن يكون شلكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني1

 12.9 16.2 14.4 ( ميكن حصول ادلصاحلة فقط بعد عدة أجيال2

 13.4 6.: 19.7 ( ميكن حصول ادلصاحلة مع اجليل القادم3

 4.6 :.8 7.7 ( ميكن حصول ادلصاحلة خالل عشر سنوات4

 11.4 12.2 13.7 القليلة ادلقبلة ( ميكن حصول ادلصاحلة خالل السنوات5

 11.3 12.8 13.7  ( ال رأي / ال أعرف6

( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ميكن للخطوات 14
 كنت تؤيد أم تعارض كل منها:؟التالية ادلسامهة يف تعزيز العالقات  بني إسرائيل ودولة فلسطني. قل لنا إن  

 ( حدود مفتوحة وحرية حركة بني الدولتني لألفراد والبضائع14-1

 18.7 31.7 39.9 ( أؤيد بشدة1

 76.8 73.3 72.7  ( أؤيد 2

 12.9 11.7 13.1  ( أعارض3

 2.9 3.2 3.7 ( أعارض بشدة4

 9.9 3.3 1.8 ( ال رأي / ال أعرف5

 اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية مشًتكة( بناء مؤسسات 14-2

 11.9 :.11 11.6 ( أؤيد بشدة1

 69.4 64.7 67.9  ( أؤيد 2

 36.7 36.9 36.8  ( أعارض3

 4.2 4.1 4.3 ( أعارض بشدة4

 9.7 2.8 3.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 دولة فلسطني ودولة إسرائيل الحقا( بناء مؤسسات سياسية مشًتكة )كربدلان( هتدف لقيام احتاد كونفدرايل بني 14-3

 4.1 3.4 2.9 ( أؤيد بشدة1

 19.2 7.:1 1.:1  ( أؤيد 2

 62.2 61.7 63.3  ( أعارض3



 31.1 :.19 9.:1 ( أعارض بشدة4

 2.3 8.6 :.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( عمل قوانني فلسطينية دتنع التحريض ضد إسرائيل14-4

 3.4 2.8 2.3 ( أؤيد بشدة1

 36.4 :.21 4.:3  ( أؤيد 2

 61.6 46.3 48.7  ( أعارض3

 18.4 14.1 16.2 ( أعارض بشدة4

 2.4 6.3 4.6 ( ال رأي / ال أعرف5

 ( وضع برامج تعليمية دلدارس الدولة الفلسطينية تعًتف إبسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينيني14-5

 1.9 9.7 9.9 ( أؤيد بشدة1

 8.2 8.4 8.4  ( أؤيد 2

 :.49 62.6 61.8  ( أعارض3

 49.9 24.9 27.2 ( أعارض بشدة4

 3.9 4.7 :.2 ( ال رأي / ال أعرف5

    
( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا،  ىل أنت مثال 15

 استعداد يف ظل تلك األجواء من السالم  لدعوة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة عرفتو يف السابق لزايرتك يف بيتك؟على 

 :.6 :.7 7.6 ( ابلتأكيد نعم1

 37.7 22.9 29.6 ( نعم2

 :.24 29.2 28.9 ( ال3

 23.2 39.4 36.9 ( ابلتأكيد ال4

 9.3 1.4 :.9 ( ال رأي / ال أعرف5

    
( بعد التوصل التفاق سالم بني الطرف الفلسطيين وإسرائيل، وقيام دولة فلسطني واعًتاف إسرائيل هبا، ىل أنت على 16

 استعداد يف ظل تلك األجواء من السالم لزايرة زميل/ زميلة إسرائيلي/ة  عرفتو/ىا يف السابق يف بيتو/بيتها يف إسرائيل؟

 6.6 8.8 7.9   د( نعم ابلتأكي1

 34.6 21.1 39.7 ( نعم2

 26.6 49.9 29.9   ( ال3

 22.6 4.:1 34.9 ( ال ابلتأكيد4

 1.9 1.9 1.9 ( ال رأي / ال أعرف5

  ( يف نظرك،  ىل ميكن قيام سالم دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني؟17

 3.7 3.7 3.7  ( شلكن ابلتأكيد 1

 39.2 32.9 33.9 ( شلكن2

 26.1 42.7 49.2   ( غري شلكن 3

 29.1 36.8 29.6 ( غري شلكن ابلتأكيد4

 :.2 6.1 4.7 ( ال رأي / ال أعرف5

 



 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد جنود إسرائيليني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟18

 73.2 :.42 61.9  ( تؤيدىا بشدة 1

 23.8 :.46 49.9 ( تؤيدىا2

 4.1 :.6 6.3   ( تعارضها 3

 9.7 :.9 9.9 ( تعارضها بشدة4

 9.3 2.6 3.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل  فإنك ؟19

 23.6 18.3 32.1  ( تؤيدىا بشدة 1

 39.9 :.:3 3.:3 ( تؤيدىا2

 26.8 44.9 49.9   ( تعارضها 3

 2.9 6.9 4.8 تعارضها بشدة (4

 9.9 2.3 3.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مستوطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة  فإنك ؟20

 76.6 46.7 62.3  ( تؤيدىا بشدة 1

 39.9 42.8 29.9 ( تؤيدىا2

 6.1 8.9 7.2   ( تعارضها 3

 9.4 9.4 9.4 ( تعارضها بشدة4

 9.3 2.2 3.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 ( ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟21

 96.3 94.9 .:.94   ( نعم1

 :.7 7.3 7.6 ( ال 2

 :.8 9.: 9.7 ( ال رأي/ ال أعرف3

 الفلسطينية؟ ( مع مرور األايم، ىل سيزيد الفساد أم سينقص يف مؤسسات وأجهزة السلطة23

 44.2 48.2 47.1  ( سيزيد1

 12.1 11.9  :.11 ( سيبقى كما ىو2

 29.8 38.6 39.8   ( سينقص3

 11.9 14.3 12.3 ( ال رأي / ال أعرف4

( يقول وزير ادلالية الفلسطيين اجلديد أبن وزارتو تسيطر اليوم  على كافة مداخيل ونفقات السلطة. ىل تعتقد أن ىذا كفيل 23
   ابلقضاء على الفساد ادلايل داخل السلطة الفلسطينية؟ 

 24.4 38.9 9.:3 ( نعم  1

 66.3 69.7 68.2 ( ال2

 19.4 14.4 :.13 ( ال رأي / ال أعرف3

 ( ىل تدفعك األوضاع يف ادلناطق الفلسطينية يف الضفة والقطاع  للهجرة الدائمة  إىل اخلارج؟ 24

 8.:1 :.18 19.7 ( نعم1

 99.1 91.9 99.7 ( ال2

 9.3 1.1 9.9 ( ال رأي/ ال  أعرف3

 :( لو أردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية، فانك تراىا 25

 1.9 3.3 3.1   ( جيدة جدا 1



 14.3 14.3 14.3 ( جيدة2

 39.9 37.4 38.9  ( وسط3

 29.9 21.3 21.1 ( سيئة4

 :.32 :.:1 31.4 ( سيئة جدا5

 1.4 7.9 4.2 ( ال رأي / ال أعرف6

 بدون خوف؟( برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غزة انتقاد السلطة الفلسطينية 26

 67.8 68.8 68.2    ( نعم1

 :.49 29.4 2.:2 ( ال2

 3.4 4.9 2.2 ( ال رأي/ ال أعرف3

 ( لو جرت انتخاابت سياسية عامة للرئيس وللمجلس التشريعي يف األشهر القليلة القادمة،  ىل ستشارك فيها  ؟27

 84.4 77.2 4.:7    ( نعم1

 34.6 :.39 38.3 ( ال2

 1.3 4.9 2.4 رأي/ ال أعرف( ال 3

 ( لو جرت انتخاابت مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية اليوم، وترشح التالية أمساؤىم، فمن ستختار؟28

 19.8 7.7 9.1   ( صائب عريقات1

 2.3 6.1 4.2 ( حنان عشراوي2

 11.6 :.9 :.ذ: ( حيدر عبد الشايف3

 12.7 8.2 8.: ( أمحد ايسني4

 4.8 8.2 7.2  فاروق القدومي( 5

 32.8 32.9 32.2 ( مروان الربغوثي6

 1.9 1.9 1.9  ( أمحد قريع7

 3.4 2.7 2.1 ( زلمود عباس8

 14.4 17.8 16.9 ( ال أحد شلا سبق، ساقرر يف حينو9

 19.6 :.14 12.3 ( لن أشارك يف االنتخاابت10

 3.4 :.1 3.1 )________( غري ذلك حدد (11

 3.9 2.9 2.1 رأي / ال أعرف( ال 12

 ( لو جرت انتخاابت مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، أمساؤىم، فمن ستختار؟29

 12.4 13.2 13.8   ( حيدر عبد الشايف1

 27.7 23.1 22.9 (  ايسر عرفات2

 19.9 11.9 14.6  (  أمحد ايسني 3

 1.7 3.3 3.9 ( غري ذلك )حدد_____(4

 19.3 33.9 39.6 أحد شلن سبق وسأقرر يف حينو( ال 5

 :.: 17.1 12.8 ( لن أشارك يف االنتخاابت6

 1.7 2.7 3.9 ( ال رأي / ال أعرف7

 ( أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟30

 9.4 9.8 9.7   حزب الشعب (1

 1.7 4.4 2.2 ( اجلبهة الشعبية2

 37.1 36.2 36.7   فتح ( 3



 32.1 18.8 9.:1 محاس ( 4

 9.7 9.8 9.8   اجلبهة الدميقراطية ( 5

 4.9 2.2 2.7 اجلهاد اإلسالمي ( 6

 9.3 9.9 9.1 ( فدا7

 3.7 2.7 2.3 ( مستقل إسالمي8

 3.4 7.: 7.9 ( مستقل وطين9

 27.9 29.7 23.8 ( ال أحد شلا سبق10

 2.3 4.9 2.7 ( غري ذلك11

 


