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   (60) نتائج استطالع الرأي العام رقم
فيما يرى نصف اجلمهور أن "اذلبة الشعبية" قد انتهت، وفيما يستمر 
الًتاجع يف أتييد عمليات الطعن، فإن شعبية محاس تًتاجع قليالً ويؤيد 

 مع أن نسبة أقل بكثري تتوقع صلاحهاالنصف ادلبادرة الفرنسية 
 

 2016( حزيران) يونيو 2-4
للرأي العام الفلسطيين يف  استطالعقام ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية إبجراء   

شهدت الفًتة . 2016( حزيران) يونيو 4-2الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفًتة ما بني 
كبريًا يف أحداث ادلواجهات الشعبية ضد االحتالل وخاصة حوادث   اخنفاضاً السابقة لالستطالع 

الطعن وإطالق النار ولكن وقعت عملية تفجري يف حافلة إسرائيلية يف القدس. كما حصلت 
لقاءات يف القاىرة بني شلثلني عن محاس وشلثلني عن احلكومة ادلصرية  وجرت لقاءات أخرى يف 

 سعىاالستطالع يف أثناء انعقاد مؤدتر ابريس الذي الدوحة بني فتح  ومحاس. كذلك أجري 
اإلسرائيلية. يغطي ىذا االستطالع القضااي -السالم الفلسطينية ةإلنعاش ديبلوماسية عملي

الفلسطينية الداخلية مثل االنتخاابت وادلصاحلة وأداء الرئيس عباس وأداء حكومة ادلصاحلة. كما 
مت إجراء ادلقابالت وجهًا لوجو  .وادلبادرة الفرنسية وغريىااإلسرائيلية -يغطي ادلواجهات الفلسطينية

موقعاً سكانياً  127 شخصاً وذلك يف 1270 مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددىا
 %.3وكانت نسبة اخلطأ 

 الشقاقي أو بـ د.خليل   للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجو، الرجاء االتصال
( 02)2964933رام هللا ت:   وليد لدادوة يف ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية:

 e-mail: pcpsr@pcpsr.org -( 02)2964934فاكس:
 النتائج الرئيسية
صف اجلمهور نيعتقد  ( 1ثالثة توجهات رئيسية: ) إىل 2016من عام الثاين  تشري نتائج الربع

"اذلبة الشعبية" قد وصلت هنايتها  وىناك ىبوط واضح يف نسبة أتييد الفلسطيين أن مواجهات 
( يف ادلقابل، يقول نصف اجلمهور أبنو 2عمليات الطعن ويف توقعات اجلمهور من ىذه "اذلبة". )

ة يف تعزيز فرص يؤيد ادلبادرة الفرنسية، رغم أن نسبة أقل من ذلك بكثري تتوقع صلاح ىذه ادلبادر 
( ىناك تراجع زلدود يف نسبة التأييد حلماس ودلرشحها 3إسرائيلي )-التوصل لسالم فلسطيين

 الرائسي امساعيل ىنية رغم استمرار مطالبة الثلثني ابستقالة الرئيس عباس.  
ة تظهر النتائج استمرار اذلبوط يف أتييد عمليات الطعن وخاصة يف الضفة الغربية وكانت أعلى نسب

أتييد قد سجلت قبل ستة أشهر مث تراجعت قبل ثالثة أشهر وىا ىي تًتاجع اآلن مرة أخرى.  
اذلبوط يف توقعات اجلمهور بشأن إمكانية تطور ادلواجهات  ركذلك تشري النتائج إىل استمرا

الربع.   عنالشعبية إىل انتفاضة مسلحة حيث ال تزيد اآلن نسبة ادلعتقدين إبمكانية حصول ذلك 
يستمر اذلبوط يف توقعات اجلمهور أبن استمرار ادلواجهات بشكلها احلايل سيساىم يف  كذلك

حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها حيث هتبط ىذه النسبة إىل أقل من 
نسبة االعتقاد أبنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة فإن  كذلك هتبط الثلث.

ىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. كما هتبط أيضاً اسذلك سي
رغم كل ذلك، فإن األغلبية ال تزال تعتقد أنو لو  نسبة ادلؤيدين للتخلي عن التزامات اتفاق أوسلو.

ا تطورت األوضاع الراىنة إىل انتفاضة مسلحة فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية؛ رمب
ذلذا السبب تشري النتائج إىل أن األغلبية ال تزال تؤيد العودة النتفاضة مسلحة. بل إن ما يزيد عن 
الثلثني أيدوا عملية الباص التفجريية اليت وقعت يف القدس يف منتصف نيسان )إبريل( ادلاضي 

 وأسفرت عن إصابة عشرين إسرائيلياً.
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دلسحية  يف أتسس ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وا
كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000مطلع عام 

ودراسات السياسات العامة. يهدف ادلركز لتطوير وتقوية 
ادلعرفة الفلسطينية يف رلاالت ثالث: السياسات الفلسطينية 
الداخلية، التحليل االسًتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث 

دلركز ابلعديد من ادلسحية واستطالعات الرأي العام.  يقوم ا
النشاطات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية 
ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 
مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 
الفلسطيين، تشكيل رلموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل 

ووضع حلول ذلا، تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار 
وعقد ادلؤدترات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون 
الساعة. إن ادلركز الفلسطيين للبحوث ملتزم ابدلوضوعية 
والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل 
للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء من حرية 

 التعبري وتبادل اآلراء.
ذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات ادلنتظمة أييت ى

 للمركز. 
مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة كونراد 

 أديناور يف رام هللا
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ة فإن مرشح محاس، امساعيل ىنية، حيصل على النسبة األعلى انتخاابت رائسية اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غز لو جرت تشري النتائج أيضاً إىل أنو 
من األصوات مقابل مرشح فتح، زلمود عباس، لكن الفجوة بني االثنني تتقلص من إحدى عشرة نقطة مئوية إىل مخسة نقاط فقط. يبقى مروان 

ن ادلتوقع أن حتصل فتح على نسبة أعلى قلياًل من تلك اليت الربغوثي ىو ادلرشح األكثر شعبية بني الثالثة. لو جرت انتخاابت تشريعية اليوم فإن م
لدولية قد قد حتصل عليها محاس. يبدوا أن الًتاجع يف ادلواجهات الشعبية مع االحتالل واالىتمام ادلتصاعد خالل األسابيع ادلاضية ابلدبلوماسية ا

ياًل. كذلك لعل التفاؤل بشأن حتسن عالقات مصر حبماس قد تراجع نظراً تركا آاثرمها بشكل إجيايب نوعاً ما لصاحل الرئيس عباس وأضعفت محاس قل
ريبة لبقاء معرب رفح مغلقًا معظم الوقت خالل األشهر الثالثة ادلاضية كذلك ختشى األغلبية أن حراًب جديدة ضد غزة قد حتدث خالل الفًتة الق

حيث أن ثلثي اجلمهور يطالبون ابستقالة الرئيس ومل تتمكن فتح  ىشوضع يف القادمة.  لكن عباس وفتح والسلطة الفلسطينية بشكل عام يبقون 
من حتسني وضعها على اإلطالق خالل األشهر الثالث ادلاضية وترى أغلبية اجلمهور أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب 

 الفلسطيين. 
 
 ادلبادرة الفرنسية:   (1

 0514 % يؤيدون ادلبادرة الفرنسية و %
 عارضوهنا.ي

 92 02% يتوقعون صلاح ادلبادرة الفرنسية و %
 يتوقعون فشلها.

 

سألنا اجلمهور عن مدى أتييده للمبادرة الفرنسية. تدعو ادلبادرة، كما مت  
-تعريفها للجمهور، لتشكيل رلموعة دعم دولية للمفاوضات الفلسطينية

حل الدولتني ويف  اإلسرائيلية، وعقد مؤدتر دويل للسالم إلجياد تسوية على أساس
أهنا تؤيد ىذه % 50إطار ادلبادرة العربية ووفق جدول زمين زلدد. قالت نسبة من 

أهنا تعارضها. بلغت نسبة التأييد للمبادرة الفرنسية  %41ادلبادرة وقالت نسبة من 
كما يزداد التأييد للمبادرة بني يف قطاع غزة.   %56يف الضفة الغربية و 46%

 و %56 و %68قوى الثالثة والذين مل يقرروا دلن سيصوتون )مصويت حركة فتح وال
% 41% و32على التوايل( مقارنة مبؤيدي محاس والذين لن يشاركوا يف االنتخاابت ) 55%

% على التوايل( مقارنة 51% و59على التوايل(، وبني غري ادلتدينني ومتوسطي التدين )
( مقارنة مبعارضي عملية السالم %59%(، وبني مؤيدي عملية السالم )47ابدلتدينني )

%(، وبني ادلزارعني والذين ال 46%( مقارنة بغري الالجئني )55%(، وبني الالجئني )30)
% على التوايل( مقارنة ابلطالب ورابت البيوت 53% و57% و62يعملون وادلوظفني )

لني يف %( مقارنة ابلعام54% على التوايل(، وبني العاملني يف القطاع العام )48% و46)
 %(.49القطاع اخلاص )

سألنا اجلمهور عن مدى توقعاتو للمبادرة الفرنسية ابلنجاح يف تعزيز فرص 
فقط أهنا تتوقع النجاح  %29إسرائيلي. قالت نسبة من -التوصل لسالم فلسطيين

أهنا لن تنجح. ويبدو ىنا الفرق  %59ذلذه ادلبادرة يف ذلك فيما تقول نسبة من 
ضفة والقطاع حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح يف قطاع واضحًا بني سكان ال

 %.22فيما تنخفض يف الضفة الغربية لتصل إىل  %39غزة لتصل إىل 
 ادلواجهات الشعبية مع االحتالل:   (2
  نصف اجلمهور يقولون أن اذلبة الشعبية قد انتهت

 والنصف األخر يقول أهنا مل تنتو.

 عن لكن حوايل استمرار اذلبوط يف أتييد عمليات الط
الثلثني يؤيدون العملية التفجريية يف الباص يف 

 القدس.

  استمرار الًتاجع يف توقعات تطور ادلواجهات اىل
 انتفاضة مسلحة.

 01.يؤيدون العودة العودة النتفاضة مسلحة % 
 

اجلمهور منقسم إىل قسمني متساويني يف تقديره أبن "اذلبة الشعبية" قد  
ال يعتقدون بذلك. يف الضفة الغربية % 48ذلك و يوافقون على %48انتهت: 

أهنا مل تنتهي. أما يف  %46أهنا انتهت وتقول نسبة من  %49تقول نسبة من 
أهنا مل  %51أهنا انتهت وتقول نسبة من  %46قطاع غزة فتقول نسبة من 

تنتهي. ترتفع نسبة الذين يعتقدون أن اذلبة قد انتهت بني من تًتاوح أعمارىم 
سنة  22-18( مقارنة ابلذين تًتاوح أعمارىم بني %53نة )س 49و 40

 %56(، وبني مصويت فتح والقوى الثالثة والذين مل يقرروا دلن سيصوتون )42%)
على التوايل( مقارنة مبصويت محاس والذين لن يشاركوا يف  %51و% 53و

على التوايل(، وبني غري ادلتدينني ومتوسطي التدين % 46و %36االنتخاابت )
(، وبني مؤيدي عملية %44على التوايل( مقارنة ابدلتدينني ) %49و 66%)

(، وبني التجار الذين ال %39( مقارنة مبعارضي عملية السالم )%54السالم )
على التوايل( مقارنة ابدلزارعني وادلوظفني والعمال  %53و %56يعملون )
 على التوايل(. %46% و45و %45و %29والطالب )

ضًا إىل استمرار تراجع نسبة أتييد استخدام السكني يف تشري النتائج أي
يف ىذا  %51قبل ثالثة أشهر إىل  %58ادلواجهات الراىنة مع إسرائيل من 
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يف قطاع غزة مقابل  %75االستطالع. تبلغ نسبة أتييد استخدام السكني 
فقط يف الضفة الغربية. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة أتييد استخدام  36%

. رغم ىذا الًتاجع فإن %82ويف قطاع غزة  %44الضفة الغربية السكني يف 
فقط تعارض عملية تفجري الباص  %31تؤيد ونسبة من  %65نسبة من 

اإلسرائيلي يف القدس اليت وقعت يف منتصف نيسان )إبريل(  وأدت إىل إصابة 
( %75إسرائيليًا جبروح. تزداد نسبة أتييد عملية القدس يف قطاع غزة ) 20
 %67و %72( وبني سكان ادلخيمات وادلدن )%59ة ابلضفة الغربية )مقارن

 18(، بني الذين تًتاوح أعمارىم من %54على التوايل( مقارنة بسكان القرى )
(، %55سنة وأكثر ) 50( مقارنة ابلذين تبلغ أعمارىم %76سنة ) 22إىل 

صويت على التوايل( مقارنة مب %62و %82وبني مصويت محاس والقوى الثالثة )
( مقارنة مبؤيدي عملية %80(، بني معارضي عملية السالم )%53فتح )

(، بني %62( مقارنة بغري الالجئني )%70(، وبني الالجئني )%57السالم )
(، وبني التجار %49( مقارنة ابألميني )%70محلة شهادة البكالوريوس )

دلزارعني ( مقارنة ابدلتقاعدين والعمال وا% على التوايل72% و73والطالب )
( مقارنة %70(، وبني غري ادلتزوجني )%  على التوايل60% و57% و34)

 (.%65ابدلتزوجني )

تعتقد أن ادلواجهات الراىنة  %25أما ابلنسبة للمواجهات فإن نسبة من 
يعتقدون أهنا ستتطور دلواجهات  %17ستتطور النتفاضة مسلحة جديدة ولكن 
أهنا ستتطور يف االجتاىني.  %13من  شعبية سلمية واسعة النطاق، وتقول نسبة

 %13أهنا ستبقى كما ىي، وتقول نسبة من  %29يف ادلقابل تقول نسبة من 
 %29أن حدة ادلواجهات سوف ختف تدرجيياً. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 

 أن ادلواجهات الراىنة ستتطور النتفاضة مسلحة.

النتفاضة   يؤيدون العودة %54: يف غياب عملية سالم ومفاوضات
 %56، ويؤيدون االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية %75و ،مسلحة
 السلطةحل يؤيدون  %43و ،اللجوء دلقاومة شعبية غري مسلحة يؤيدون

العودة النتفاضة مسلحة. يف  %56. قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة من الفلسطينية
 %52)مقارنة مع  %51الضفة الغربية تبلغ نسبة أتييد العودة النتفاضة مسلحة 

يف  %52ويف قطاع غزة  %68) %58وتعتقد نسبة من  قبل ثالثة أشهر(.
الضفة الغربية( تعتقد أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة، فإن 
ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. 

يف القطاع(  %75ويف الضفة  %59) %65قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 
أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة، فإن ذلك سيساىم يف 
حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. كما أن نسبة من 

يف الضفة الغربية( تعتقد أنو لو  %35ويف قطاع غزة  %52)  %41من 
 مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاق فإن ذلك تطورت ادلواجهات الراىنة إىل

سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. قبل 
أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل   %54ثالثة أشهر قالت نسبة من 

مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاق، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق 
نسبة وأخريًا تشري النتائج إىل أن  فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. الفلسطينية اليت

يف الضفة الغربية( تعتقد أنو لو بقيت  %26ويف قطاع غزة  %41) %32من 
ادلواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلن فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق 

هر قالت نسبة الفلسطينية اليت فشلت يف ادلفاوضات يف حتقيقها. قبل ثالثة أش
أنو لو بقيت ادلواجهات   يف القطاع( %54ويف الضفة  %36) %43من 

الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلن، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية 
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 اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.  

عند مقارنة مواقف أطراف سلتلفة يف مساندهتا للمواجهات الراىنة مع 
أن  %66محاس على النسبة األعلى حيث تعتقد نسبة من  االحتالل حتصل

 %26يف ادلقابل تقول نسبة من  %.49محاس تساند ادلواجهات تليها فتح 
 فقط أن الرئيس عباس يساند ادلواجهات. 

التنسيق  مستقبلو مستقبل اتفاق أوسلو    (3 
 :األمين

 0565% يؤيدون التخلي عن اتفاق أوسلو و %
 يعارضون ذلك.

 92قط يعتقدون أن الرئيس عباس جاد يف % ف
 التخلي عن اتفاق أوسلو.

  فقط يعتقدون أن الرئيس عباس 92كذلك فإن %
 جاد يف وقف التنسيق األمين

 15 يقولون أن وقف تطبيق أوسلو سيؤدي إىل %
 اهنيار السلطة وعودة اإلدارة ادلدنية.

 

نسبة من من اجلمهور الفلسطيين يؤيدون التخلي عن اتفاق أوسلو و  56% 
 %63تعارض التخلي عن ىذا االتفاق. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  36%

أهنا تعارض ذلك.  %30أهنا تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو وقالت نسبة من 
 %55ويف الضفة  %57تبلغ نسبة أتييد التخلي عن أوسلو يف ىذا االستطالع 

( مقارنة %63رجال )يف القطاع. تزداد نسبة مؤيدي التخلي عن أوسلو بني ال
(، وبني مصويت محاس والذين مل يقرروا بعد دلن سيصوتون %50ابلنساء )

على التوايل( مقارنة مبصويت  %58و  %60و %63ومصويت القوى الثالثة )
( مقارنة مبؤيدي عملية %72(، وبني معارضي عملية السالم )%47فتح )

مقارنة ابألميني ( %62(، وبني محلة شهادة البكالوريوس )%48السالم )
 %65و %87(، وبني ادلزارعني وادلوظفني والتجار وادلتقاعدين )51%)
 %49و %46على التوايل( مقارنة ابلطالب ورابت البيوت ) %60و %61و

( مقارنة ابلعاملني يف القطاع %73على التوايل(، وبني العاملني يف القطاع العام )
 (.%61اخلاص )

ادة الفلسطينية يف التخلي عن اتفاق أوسلو لكن عند السؤال عن جدية القي
تعتقد أن الرئيس عباس غري جاد يف التخلي عن اتفاق  %67فإن نسبة من 

فقط تعتقد أنو جاد. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  %27أوسلو ونسبة من 
يف موضوع مشابو، سألنا اجلمهور عن رأيو يف مدى  أن الرئيس غري جاد. 65%

طينية يف وقف التنسيق األمين مع إسرائيل على ضوء إعالن جدية القيادة الفلس
أن  %68إسرائيل أهنا لن تتوقف عن دخول ادلدن الفلسطينية. قالت أغلبية من 

 فقط أهنا جادة.  %27القيادة غري جادة وقالت نسبة من 

قلنا للجمهور أن توقف الطرف الفلسطيين عن تطبيق اتفاق أوسلو قد يؤدي 
:  اهنيار السلطة الفلسطينية وعودة اإلدارة ادلدنية االسرائيلية أو إىل أحد احتمالني

تراجع اسرائيل عن سياسة االستيطان وقبوذلا الدخول يف مفاوضات جادة إلهناء 
أن  %46االحتالل، وسألناه ما ىو برأيو االحتمال األرجح. قالت نسبة من 

ادلدنية( فيما قالت  األرجح ىو االحتمال األول )اهنيار السلطة وعودة اإلدارة
 أن االحتمال الثاين )تراجع إسرائيل( ىو األرجح. %41نسبة من 

 :الفلسطينيةاالنتخاابت    (4
 50يعارضون 64% يريدون استقالة الرئيس و %

 ذلك

  يف انتخاابت رائسية بني الرئيس عباس وامساعيل ىنية
 %.14% والثاين على 16حيصل األول على 

 عباس وىنية ومروان يف انتخاابت رائسية بني 
% والثاين على 95الربغوثي حيصل األول على 

 %.15% والثالث على 60

  لو جرت انتخاابت بردلانية جديدة حتصل فتح على
% وبقية 64% من األصوات ومحاس على 61

تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من تقول أهنا  %65نسبة من  
أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبو. وىذه النسبة شبو متطابقة مع  31%

النتائج اليت حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر. تبلغ نسبة ادلطالبة ابستقالة الرئيس 
لو مل يًتشح الرئيس عباس  يف قطاع غزة. %67ويف الضفة الغربية  64%

لتويل   اابت فإن مروان الربغوثي ىو ادلفضل بني رلموعة من ادلرشحنيلالنتخ
 %22، يتبعو امساعيل ىنية بنسبة %30منصب الرئيس حيث تفضلو نسبة من 

 %5( وخالد مشعل ومصطفى الربغوثي وزلمـد دحالن )%6مث رامي احلمد هللا )
رضا نسبة اللكل منهما(.  %2لكل منهم(، مث صائب عريقات وسالم فياض )

وىي نسبة مشاهبة دلا كان عليو الوضع قبل  %34تبلغ  عن أداء الرئيس عباس
لو جرت نسبة الرضا عن عباس يف الضفة وقطاع غزة متطابقة. ثالثة أشهر.

انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها زلمود عباس وامساعيل 
ثة أشهر( وحيصل قبل ثال %52)مقارنة مع  %48على  ىنيةىنية، حيصل 



5 

% وتقول نسبة من 2القوى السياسية رلتمعة على 
 % أهنا مل تقرر دلن ستصوت. 95

 

تبلغ قبل ثالثة أشهر(. يف قطاع غزه  %41)مقارنة مع  43%على  عباس
 %49قبل ثالثة أشهر( وىنية  %44)مقارنة مع  %41نسبة التصويت لعباس 

 %41فيحصل عباس على أما يف الضفة  قبل ثالثة أشهر( ، %54)مقارنة مع 
قبل  %50رنة مع )مقا %47قبل ثالثة أشهر(  وىنية على  %41)مقارنة مع 

لو كانت ادلنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل ىنية، ثالثة أشهر(. 
 %.35وىنية على  %40والربغوثي على  %20فإن عباس حيصل على 

 %75لو جرت انتخاابت بردلانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن 
تغيري واإلصالح التابعة حلركة سيشاركون فيها، ومن بني ىؤالء حتصل قائمة ال

وحتصل كافة القوائم األخرى رلتمعة على  %،34وفتح على  %،31محاس على 
قبل ثالثة أشهر  .أهنا مل تقرر بعد دلن ستصوت %26، وتقول نسبة من 9%

. تبلغ نسبة التصويت حلماس %34% ولفتح 33بلغت نسبة التصويت حلماس 
)مقارنة  %35ثالثة أشهر( ولفتح  قبل %38)مقارنة مع  %33يف قطاع غزة 

قبل ثالثة أشهر(. اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس  %34مع 
 %34)مقارنة مع  %34قبل ثالثة أشهر(  ولفتح  %29)مقارنة مع  29%

 قبل ثالثة أشهر(.
 أوضاع الضفة والقطاع:   (5 

  ويف 11نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة %
 %.11ربية الضفة الغ

  ومن 10نسبة الرغبة يف اذلجرة من قطاع غزة %
 %.99الضفة 

  نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة
 % .45تبلغ 

 09يقولون 14% يقولون أن السلطة عبء و %
 أهنا إصلاز.

  أكثر من ثالثة أرابع اجلمهور يعارضون قطع
ادلخصصات ادلالية عن اجلبهة الشعبية واجلبهة 

 طية.الدميقرا

 

يف ىذا االستطالع ونسبة  %12 نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغ 
. نسبة اإلحساس ابألمن %25التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 

. نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة %44والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ 
حساس ابألمن يف قطاع غزة . قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة اإل%44الغربية تبلغ 

نسبة الرغبة يف اذلجرة بني سكان قطاع غزه  .%39ويف الضفة الغربية  47%
قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرغبة يف  .%22وبني سكان الضفة  %45تبلغ 

. تقول %21وبني سكان الضفة الغربية  %48اذلجرة بني سكان قطاع غزة 
للهجرة ىو قلة فرص العمل يف  ( أن السبب الرئيسي%40النسبة األكرب )

أن قسوة احلياة حتت االحتالل تدفعها للهجرة،  %23الوطن، وتقول نسبة من 
أن قلة األمن ىو الدافع الرئيسي للهجرة، وتقول نسبة  %12وتقول نسبة من 

 أن الدافع ىو غياب احلرايت واحلياة الدميقراطية.  %9من 

اليت شاىدىا أكثر من غريىا  يف سؤال مفتوح، سألنا اجلمهور عن احملطة
خالل الشهرين ادلاضيني. تشري النتائج إىل أن نسبة مشاىدة قناة فضائية اجلزيرة 

(، %18، تتبعها فضائية األقصى التابعة حلماس )%19ىي األعلى حيث تبلغ 
 %(7) لكل منهما(، مث فلسطني اليوم %17مكس )-مث فضائية فلسطني ومعاً 

 %.2ادليادين و  %4والقدس  %6والعربية 

سألنا اجلمهور عن انطباعاتو حول الفساد وحرية الصحافة وانتقاد السلطة 
وعما اذا كانت السلطة الفلسطينية عبء أو إصلاز للشعب الفلسطيين: نسبة 

. ونسبة %80االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 
نسبة االعتقاد بوجود حرية و  %17االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة تبلغ 

فقط من كافة فلسطينيي  %31. ونسبة من %16صحافة يف قطاع غزه تبلغ 
الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة 

أن السلطة الفلسطينية  %52وتقول نسبة من يف الضفة الغربية بدون خوف. 
أهنا إصلاز لو. تبلغ نسبة  %41ل نسبة من عبء على الشعب الفلسطيين وتقو 

% يف الضفة الغربية. 51يف قطاع غزة و % 53ادلعتقدين أبن السلطة عبء 
%( مقارنة 60ترتفع نسبة ادلعتقدين أبن السلطة عبء بني سكان ادلخيمات )

% على التوايل(، بني مصويت محاس والقوى 52% و45بسكان القرى وادلدن )
% على التوايل( 60% و60% و79اركوا يف االنتخاابت )الثالثة والذين لن يش
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%( مقارنة بغري ادلتدينني 56%(، بني ادلتدينني )18مقارنة مبؤيدي فتح )
% على التوايل(، بني معارضي عملية السالم 49% و38ومتوسطي التدين )

%(، بني محلة شهادة البكالوريوس 39%( مقارنة مبؤيدي عملية السالم )77)
%( وبني ادلزارعني والتجار والعمال وادلتقاعدين 41ة ابألميني )%( مقارن52)
% على التوايل( مقارنة ابدلهنيني وادلوظفني 57% و58% و59% و63)
%( مقارنة 57% على التوايل(، وبني العاملني يف القطاع اخلاص )48% و46)

 %(.43ابلعاملني يف القطاع العام )

وافق على قطع ادلخصصات ادلالية ( أهنا ال ت%76تقول الغالبية العظمى )
فقط أهنا توافق  %16عن اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية وتقول نسبة من 

 على ذلك.
 وقوعإمكانية ( ادلصاحلة وحكومة الوفاق و 6

 :حرب جديدة ضد قطاع غزة
   55% والتشاؤم 65التفاؤل بنجاح ادلصاحلة% 

 94غري راضني عن أداء 56% راضون و %
 وفاق حكومة ال

 42 فقط يلومون محاس عن سوء أداء حكومة %
 ادلصاحلة 

 24 مع دفع حكومة الوفاق لرواتب مواطين %
 غزة

 50 يريدون أن تشرف حكومة الوفاق على %
 األمن والشرطة يف قطاع غزة 

 00 يعتقدون أن ىناك فرص عالية حبصول %
 حرب جديدة ضد قطاع غزة يف الفًتة القريبة 

 

ونسبة  %36ن نسبة التفاؤل بنجاح ادلصاحلة تبلغ تشري النتائج إىل أ 
والتشاؤم  %38. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل %60التشاؤم تبلغ 

تقول أهنا غري راضية  %63تقول إهنا راضية ونسبة من  %28. نسبة من 59%
يف  %62ويف قطاع غزة  %66عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا 

سألنا اجلمهور عن ادلسؤولية عن سوء أداء حكومة ادلصاحلة: نسبة الضفة الغربية. 
االعتقاد أبن محاس ىي ادلسؤولة عن سوء أداء حكومة ادلصاحلة ال تتجاوز 

يف قطاع غزة(؛ وتقول نسبة من  %32يف الضفة الغربية مقابل  11%) 19%
 %15أن ادلسؤول عن ذلك ىو السلطة والرئيس عباس، وتقول نسبة من  35%

 ن ادلسؤول عن ذلك األداء ىو رئيس حكومة الوفاق. أ

تعتقد أنو جيب على حكومة الوفاق أن تدفع رواتب  %71نسبة من 
ادلوظفني ادلدنيني الذين كانوا يعملون سابقًا لدى حكومة محاس يف قطاع غزة 

أنو جيب عليها أيضًا أن تدفع رواتب رجال األمن  %69وتقول نسبة من 
يف ادلقابل، ا يعملون سابقًا لدى حكومة محاس يف القطاع. والشرطة الذين كانو 

أنو ينبغي أن تشرف حكومة الوفاق على عمل رجال  %65تقول نسبة من 
أن محاس ينبغي أن تشرف على  %26األمن والشرطة فيما تقول نسبة من 

أنو جيب وضع جهاز الشرطة يف قطاع  %75عملهم. كذلك، تقول نسبة من 
حكومة محاس سابقًا حتت قيادة حكومة الوفاق فيما تقول  غزة الذي كان يتبع

 أهنا تريد بقاء الوضع الراىن كما ىو.  %21نسبة من 

سألنا اجلمهور عن مدى وجود فرصة حقيقية لفتح معرب رفح بشكل اعتيادي 
يف الفًتة القريبة وذلك على ضوء حتسن عالقات محاس مبصر وحصول لقاءات يف 

أن ىناك فرصة لذلك وقالت  %55قالت نسبة من  الدوحة بني فتح ومحاس.
وعلى ضوء احلديث عن إمكانية أنو ال توجد فرصة لذلك.  %39نسبة من 

حصول حرب جديدة ضد قطاع غزة يف الفًتة القريبة سألنا اجلمهور عن توقعاتو 
أن فرص حصول حرب جديدة عالية أو  %55حول ذلك. قالت نسبة من 

أن الفرص لذلك منخفضة أو منخفضة  %40من  عالية جدًا فيما قالت نسبة
من سكان القطاع يعتقدون أن اإلمكانية للحرب عالية  %57جداً. أغلبية من 
 أو عالية جداً.   

وداعش احلرب يف سوراي العامل العريب و ( 7
 : االنتخاابت األمريكيةو 
 24 يقولون أن العامل العريب مشغول هبمومو %

 وفلسطني ليست قضيتو األوىل

  يف سوراي تتعاطف النسبة األكرب من اجلمهور

ل هبمومو وصراعاتو، تقول أبن العامل العريب اليوم مشغو  %78نسبة من  
تقول أبن فلسطني ال تزال  %20وفلسطني ليست قضيتو األوىل، لكن نسبة من 
أن ىناك اليوم حتالف  % تقول59قضية العرب األوىل. بل إن  تقول نسبة من 

عريب سين مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار االحتالل فيما تقول نسبة من 
إسرائيل حىت تنهي احتالذلا وتسمح بقيام أن العامل العريب لن يتحالف مع  30%

 دولة فلسطينية. 
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% مع األسد 44%( مع جيش سوراي احلر و15)
 % مع داعش.0و

 44 يرون داعش كمجموعة متطرفة ال دتثل %
 % يؤيدون احلرب ضدىا.22اإلسالم و

 25 يقولون أنو ال يوجد فرق بني كلينتون %
 وترامب. 

 

على ضوء تصاعد احلرب يف سوراي وتبلور أطراف ثالثة متصارعة، سألنا 
اجلمهور عن الطرف الذي يراه األفضل أو األقل ضررًا  لسوراي. اختارت النسبة 

بشار األسد  %18( جيش سوراي احلر واختارت نسبة من %40األكرب )
ادلعارضة الدينية ادلتطرفة  %5لسوري الذي يتبعو، واختارت نسبة من واجليش ا

 أهنا ال تؤيد أايً من ىذه األطراف الثالثة.  %23مثل داعش، وقالت نسبة من 

تعتقد أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( ىي  %88نسبة من 
% أهنا دتثل 8رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد نسبة من 

أهنا ال تعرف. يف قطاع غزة تقول نسبة  %4اإلسالم الصحيح، وتقول نسبة من 
 %79يف الضفة( أن داعش دتثل اإلسالم الصحيح.  %3)مقابل  %16من 

 يعارضون احلرب اليت ختوضها دول عربية وغربية ضد داعش. %18ويؤيدون 

ىيالري كلينتون سألنا اجلمهور عن االنتخاابت األمريكية وعن ادلرشحني 
ودوانلد ترامب وفيما إذا كان أحدمها أفضل من اآلخر للمصلحة الفلسطينية. 

أن   %12( أنو ال فرق بينهما فيما قالت نسبة من %70قالت النسبة األعظم )
 أن ترامب ىو األفضل.  %7كلينتون ىي األفضل وقالت نسبة من 

( الغاايت العليا للشعب الفلسطيين وادلشاكل 8
 اسية اليت تواجهو: األس

 10 يقولون أن االنسحاب والدولة حلدود %
% أهنا حق 69ىي الغاية العليا األوىل و 4252
 العودة.

  ىي الفقر 64ادلشكلة األساسية يف نظر %
% أهنا استمرار 64والبطالة وترى نسبة من 

 االحتالل واالستيطان.

 

لسطيين ينبغي أن تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الف %45نسبة من  
وإقامة دولة فلسطينية يف  1967تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام 

يقولون أن  %32الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. يف ادلقابل فإن 
الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراىم 

أن  13%كذلك تقول نسبة من .1948وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام 
الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم  

أن اذلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم  %10كاملة، وتقول نسبة من 
 دميقراطي حيًتم حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين.

يين اليوم ىي تفشي البطالة ادلشكلة األساسية اليت تواجو اجملتمع الفلسط
أن ادلشكلة األوىل  %31من اجلمهور وتقول نسبة من  %38والفقر يف نظر 

أن ادلشكلة األوىل  17%، وتقول نسبة من نىي استمرار االحتالل واالستيطا
تفشي  %10 وتقول نسبة منىي استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابره، 

 .الفساد يف ادلؤسسات العامة
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   (06) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 

 2016( حزيران) يونيو 2-4
 

 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع   
 Q00؟)سؤال مفتوح( من بني احملطات الفضائية اإلخبارية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر من احملطات األخرى خالل الشهرين ادلاضيني 

 %9.4 %3.4 %5.7 العربية ( 1 
 %24.8 %15.0 %18.7 اجلزيرة  ( 2  
 %2.3 %0.3 %1.1 احلرة( 3  
 %2.0 %0.8 %1.3 ادلنار ( 4  
 %14.4 %17.9 %16.6 فضائية فلسطني( 5  
 %23.2 %14.0 %17.5 فضائية االقصى ( 6  
 %9.1 %22.2 %17.3 معا مكس ( 7  

 %3.0 %9.1 %6.8 فلسطني اليوم( 8 
 %0.8 %1.9 %1.5 ادليادين( 9 
 %5.5 %3.1 %4.0 القدس( 10 
 %0.0 %1.7 %1.1 ال اشاىد التلفاز ( 11  

  %0.2 %3.1 %2.0 ال اشاىد االخبار( 12 
 %2.9 %4.1 %3.6 اخرى( 13  
 %0.0 %0.1 %0.1 ال يوجد صحن القط( 14  

 %2.1 %3.2 %2.8 ال يوجد اي زلطة( 15 
QV-1-1  ينيني يف قطاع غزة اليوم؟بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسط 

 %1.1 %1.1 %1.1 جيد جدا ( 1 
 %10.3 %11.4 %11.0 جيد ( 2  
 %13.1 %15.0 %14.3 وسط ( 3  
 %30.9 %45.9 %40.2 سيء ( 4  
 %44.6 %23.2 %31.3 سيء جدا (5  
 %0.0 %3.5 %2.2 ال راي ( 6  

QV-1-2 ربية اليوم؟بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغ 
 %5.8 %3.8 %4.5 جيد جدا ( 1 
 %21.5 %20.2 %20.7 جيد ( 2  
 %27.8 %29.3 %28.7 وسط ( 3  
 %26.4 %31.5 %29.6 سيء ( 4  
 %16.5 %15.0 %15.6 سيء جدا (5  
 %1.9 %0.2 %0.9 ال راي ( 6  

 Q V1-1.1 ( أفضل، أسوأ، أو كما ىي؟ 5-3وكيف بنظرك ستكون األوضاع يف قطاع غزة بعد بضعة سنوات :)سنوات 
 %9.8 %2.8 %5.5 أفضل بكثري ( 1 
 %18.9 %27.9 %24.5 أفضل بقليل( 2  
 %20.8 %23.7 %22.6 تقريبا بنفس الوضع احلايل ( 3  
 %16.6 %17.2 %17.0 أسوأ بقليل ( 4  
 %31.6 %19.6 %24.2 أسوأ بكثري ( 5  
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع   
 %1.7 %8.6 %6.0 ال أعرف( 6  
 %0.5 %0.2 %0.3 رفض اإلجابة ( 7  

 Q V1-2.1 ( أفضل، أسوأ، أو كما ىي؟ 5-3وكيف بنظرك ستكون األوضاع يف الضفة الغربية بعد بضعة سنوات :)سنوات 
 %10.3 %4.0 %6.3 أفضل بكثري ( 1 
 %23.0 %32.3 %28.8 أفضل بقليل( 2  
 %32.7 %26.8 %29.1 تقريبا بنفس الوضع احلايل ( 3  
 %13.3 %15.7 %14.8 أسوأ بقليل ( 4  
 %15.5 %16.0 %15.8 أسوأ بكثري ( 5  
 %4.5 %5.2 %4.9 ال أعرف( 6  
 %0.7 %0.0 %0.3 رفض اإلجابة ( 7  

 Q02 بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك............ 
 %57.2 %38.8 %45.7 متدين (1 
 %33.4 %56.8 %48.0 متوسط التدين ( 2  
 %9.4 %3.9 %6.0 دينغري مت( 3  
 %0.0 %0.5 %0.3 ال راي ( 4  

 Q03 يقول البعض أن ادلمارسات الدينية ىي شلارسات خاصة جيب تفريقها عن احلياة االجتماعية والسياسية. ىل توافق أو ال توافق على ىذا
 القول؟

 %10.6 %6.0 %7.7 اوافق بشدة( 1 
 %28.5 %27.2 %27.7 اوافق( 2  
 %37.5 %47.4 %43.7 اعارض( 3  
 %22.0 %17.6 %19.2 ابلتأكيد اعارض (4  
 %1.3 %1.9 %1.7 ال رأي/ ال أعرف (5  

 Q04 بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك ........... 
 %48.2 %58.1 %54.4 مؤيد لعملية السالم(1 
 %28.9 %23.4 %25.4 معارض لعملية السالم (2  
 %21.6 %17.3 %19.0 بني التأييد وادلعارضة (3  
 %1.3 %1.2 %1.2 ال راي (4  

 Q05 ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %72.3 %85.3 %80.4 نعم( 1 
 %24.2 %6.6 %13.2 ال ( 2  
 %3.5 %8.1 %6.4 ال راي (3  

 Q06؟)سؤال مغلق( شاىدهتا أكثر من احملطات األخرى خالل الشهرين ادلاضينيمن بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت 
 %10.3 %3.4 %6.0 العربية (1 
 %25.8 %17.0 %20.3 اجلزيرة د ( 2  
 %4.1 %0.1 %1.6 احلرة ( 3  
 %1.6 %0.8 %1.1 ادلنار ( 4  
 %14.8 %23.1 %19.9 فضائية فلسطني( 5  
 %22.8 %16.6 %18.9 فضائية االقصى ( 6  
 %10.7 %25.9 %20.2 معا مكس (7  
 %2.1 %5.4 %4.1 ال اشاىد التلفاز (8  
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 %7.3 %6.6 %6.9 اخرى(9  
 %0.3 %0.2 %0.3 ال يوجد صحن القط (10  
 %0.2 %0.8 %0.6 ال راي /ال اعرف ( 11  

 Q8 برأيك ىل توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية؟ 
 %24.1 %12.8 %17.0 نعم (1 
 %40.4 %39.5 %39.9 اىل حد ما (2  
 %33.2 %44.6 %40.3 ال (3  
 %2.3 %3.1 %2.8 ال راي (4  

 Q09برأيك ىل توجد حرية صحافة يف قطاع غزة؟ 
 %22.6 %12.4 %16.3 نعم (1 
 %47.4 %28.3 %35.5 اىل حد ما (2  
 %29.4 %48.0 %40.9 ال (3  
 %0.6 %11.3 %7.2 ال راي (4  

 Q10 برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟ 
 %31.9 %29.8 %30.6 نعم (1 
 %64.1 %67.3 %66.1 ال(2  
 %4.1 %2.9 %3.4 ال راي( 3  

 Q11 ىل تشعر ىذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟ 
 %7.5 %2.0 %4.1 بشكل كامل متوفران(1 
 %36.4 %41.6 %39.7 متوفران (2  
 %39.6 %42.7 %41.5 غري متوفران (3  
 %16.0 %13.5 %14.5 غري متوفران ابدلرة (4  
 %0.5 %0.1 %0.3 ال راي (5  

 Q12 ن؟ىل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراىنة للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوط 
 %23.1 %9.8 %14.8 ابلتأكيد ارغب ابذلجرة( 1 
 %22.2 %11.9 %15.8 ارغب ابذلجرة (2  
 %31.4 %38.0 %35.5 ال ارغب ابذلجرة (3  
 %22.9 %40.2 %33.7 ابلتأكيد ال ارغب ابذلجرة (4  
 %0.4 %0.1 %0.2 ال راي (5  

 Q13  ال تقرأ اخليارات  :(ج الوطن؟)سؤال مفتوحما ىي األسباب اليت تدفعك للرغبة يف اذلجرة إىل خار 
 %10.0 %4.1 %7.4 البحث عن تعليم أفضل( 1 
 %44.7 %34.7 %40.4 قلة فرص العمل( 2  
 %5.4 %0.6 %3.3 اذلروب من التطرف الديين ( 3  
 %13.2 %34.7 %22.6 قسوة احلياة حتت االحتالل( 4  
 %10.8 %7.1 %9.2 غياب احلرايت واحلياة الدميقراطية( 5  
 %10.4 %13.2 %11.6 قلة األمن (6  
 %4.8 %3.0 %4.0 وجود الكثري من األقارب يف اخلارج( 7  
 %0.7 %2.5 %1.5 ______ أخرى: حدد ( 8  

 Q14ىل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابو رئيسا؟ 
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 %7.4 %2.2 %4.2 راض جدا (1 
 %26.1 %31.5 %29.5 راض  (2  
 %30.6 %42.8 %38.2 غري راض  (3  
 %35.5 %18.9 %25.2 غري راض ابدلرة  (4  
 %0.3 %4.5 %2.9 ال راي  (5  

 Q15لو جرت انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح زلمود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل ىنيو عن حركة محاس، دلن ستصوت؟ 
 %45.6 %40.9 %42.9 زلمود عباس  (1 
 %48.9 %46.9 %47.8 امساعيل ىنية  (2  
 %5.4 %12.2 %9.3 ال راي  (4  

 Q16 وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل ىنية وزلمود عباس دلن ستصوت؟ 
 %29.8 %46.7 %39.9 مروان الربغوثي  (1 
 %42.7 %30.3 %35.3 امساعيل ىنية  (2  
 %23.7 %16.7 %19.5 زلمود عباس  (3  
 %3.8 %6.3 %5.3 ال راي  (5  

 Q18  لو جرت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت يف
 ، دلن ستصوت؟2006كانون اثين )يناير(   25

 
وحزب ائتالف اجلبهة الدميقراطية )قائمة البديل ( 1

 %1.9 %1.2 %1.5 (ومستقلني  الشعب وفدا

  
مصطفى الربغوثي  "قائمة فلسطني ادلستقلة  ( 2

 %4.1 %2.2 %2.9 وادلستقلون
 %1.9 %2.8 %2.4 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (3  
 %0.9 %0.6 %0.7 قائمة الشهيد أبو العباس( 4  
 %1.0 %0.4 %0.6 قائمة احلرية والعدالة االجتماعية ( 5  
 %32.5 %29.0 %30.5 قائمة التغيري واالصالح (6  
 %0.7 %0.2 %0.4 (االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد (7  
 %0.4 %0.1 %0.2 قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض (8  
 %0.4 %0.0 %0.2 قائمة احلرية واالستقالل (9  
 %0.2 %0.0 %0.1 قائمة العدالة الفلسطينية (10  
 %34.8 %34.1 %34.4 حركة فتح (11  
 %21.1 %29.6 %26.0 ال رأي / الأعرف / ال أذكر /ال أحد شلا سبق (12  

 Q19-1(الغاية األوىل)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة_________ 

 

وإقامة دولة  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  (1
وعاصمتها فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع 

 القدس الشرقية

45.0% 45.4% 44.3% 

  
احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم  ( 2

 %32.2 %32.5 %32.4 1948لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام 

  
إقامة نظام حكم دميقراطي حيًتم حرايت وحقوق ( 3

 %9.6 %9.4 %9.5 اإلنسان الفلسطيين

  
تدين يلتزم بتعاليم بناء فرد صاحل ورلتمع م( 4

 %13.9 %12.7 %13.1 اإلسالم كاملة
 Q19-2الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة( __________ 

 %19.3 %25.7 %23.3وإقامة دولة  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام ( 1 
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع   
فلسطينية مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها 

 القدس الشرقية

  
حق العودة لالجئني وعودهتم  احلصول على ( 2

 %31.5 %38.3 %35.7 1948لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام 

  
إقامة نظام حكم دميقراطي حيًتم حرايت وحقوق ( 3

 %28.3 %14.0 %19.4 اإلنسان الفلسطيين

  
بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم  ( 4

 %20.9 %22.0 %21.6 اإلسالم كاملة
Q20قطاع غزة   يواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار

وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات العامة، وغريىا. قل لنا برأيك ما ىي ادلشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى ابالولوية 
 طة الفلسطينية؟للسل

 %28.1 %32.0 %30.5 استمرار االحتالل واالستيطان( 1 
 %38.1 %37.9 %38.0 تفشي البطالة والفقر  (2  
 %4.4 %1.1 %2.3 غياب الوحدة الوطنية  (3  
 %26.3 %10.5 %16.5 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره  (4  
 %0.2 %16.6 %10.4 تفشي الفساد يف بعض ادلؤسسااتلعامة  (5  
 %2.4 %1.0 %1.5 اخرى  (6  
 %0.6 %0.9 %0.8 ال راي( 7  

Q21 اآلن وبعد مرور حوايل سنتني على تشكيل حكومة الوفاق، ىل أنت راض أم غري راض عن أدائها؟ 
 %4.2 %1.2 %2.3 راض جدا ( 1 
 %27.8 %23.9 %25.4 راض  (2  
 %33.4 %45.5 %40.9 غري راض  (3  
 %32.1 %16.4 %22.4 غري راض ابدلرة  (4  
 %2.5 %13.0 %9.0 ال راي  (5  

Q22 ق يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما جيب فيما يقول البعض اآلخر اهنا تقوم بعملها كما جيب.إذا كنت تعتقد أن حكومو الوفا
 ال تقوم بعملها كما جيب، من بنظرك ادلسؤول عن تعطيل عملها؟

 %38.0 %32.5 %34.6 السلطو والرئيس عباس( 1 
 %31.7 %11.1 %18.9 حركو محاس ( 2  
 %20.0 %12.6 %15.4 رئيس حكومو الوفاق( 3  
 %4.8 %11.4 %8.9 حكومة الوفاق تقوم بعملها( 4  
 %5.4 %32.4 %22.2 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q23 ن دفع رواتب ادلوظفني ادلدنيني الذين كانوا يعملون لدى حكومة محاس سابقًا؟ىل تعتقد أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة ع 
 %25.3 %19.4 %21.6 ابلتأكيد نعم( 1 
 %44.6 %52.7 %49.7 نعم ( 2  
 %18.8 %13.8 %15.7 ال( 3  
 %7.3 %1.4 %3.6 ابلتأكيد ال ( 4  
 %4.1 %12.7 %9.5 ال رأي/ ال أعرف (5  

 Q24   رواتب رجال األمن والشرطة الذين كانوا اتبعني حلكومة محاس السابقة؟ ىل جيب على حكومة الوفاق دفع رواتبهم أيضًا؟وماذا عن دفع 
 %21.8 %18.9 %20.0 ابلتأكيد نعم( 1 
 %40.1 %54.3 %48.9 نعم ( 2  
 %26.3 %13.8 %18.6 ال( 3  
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 %7.5 %1.4 %3.7 ابلتأكيد ال( 4  
 %4.3 %11.6 %8.8 ال رأي/ ال أعرف( 5  

Q25 أم حركة محاس؟  ومن بنظرك ينبغي أن يشرف على رجال األمن والشرطو ىؤالء الذين كانوا يتبعون حكومة محاس سابقًا، حكومة الوفاق 
 %21.0 %17.9 %19.1 ابلتأكيد حكومة الوفاق ( 1 
 %43.2 %47.5 %45.8 حكومة الوفاق( 2  
 %28.6 %19.9 %23.2 حركة محاس ( 3  
 %4.4 %2.0 %2.9 ابلتأكيد حركة محاس ( 4  
 %2.9 %12.7 %9.0 ال رأي / ال أعرف (5  

Q26  لكي تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات السلطة يف الضفة والقطاع والقيام بعملها يف قطاع غزه فإن ىناك اقًتاح بوضع جهاز
السلطة الكاملة حلكومة الوفاق حبيث تكون الشرطة يف القطاع والضفة تتبع قيادة الشرطو يف القطاع الذي كان يتبع حلكومة محاس سابقاً حتت 

 واحدة. ىل تؤيد ىذا االقًتاح أم تريد بقاء ادلسئولية عن الشرطة يف القطاع كما ىي اآلن؟

 
ابلتأكيد أؤيد توحيد الشرطو يف القطاع والضفة  ( 1

 %38.6 %47.7 %44.2 حتت سيطرة حكومة الوفاق

  
ؤيد توحيد الشرطو يف القطاع والضفة حتت أ( 2

 %33.3 %29.1 %30.6 سيطرة حكومة الوفاق
 %16.9 %13.5 %14.8 أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلن ( 3  
 %8.0 %4.5 %5.8 ابلتأكيد أؤيد بقاء الوضع الراىن كما ىو اآلن( 4  
 %3.3 %5.2 %4.5 ال رأي / ال أعرف( 5  

 Q27هر القليلة ادلاضية حتسن يف عالقات محاس ومصر وحصلت لقاءات للمصاحلة يف الدوحة. ىل ترى يف ىذين التطورين حصل خالل األش
 فرصة حقيقية لفتح معرب رفح بشكل اعتيادي يف الفًتة القريبة القادمة؟

 %10.7 %4.1 %6.6 ابلتأكيد نعم( 1 
 %43.3 %51.5 %48.4 نعم ( 2  
 %31.2 %33.5 %32.6 ال( 3  
 %10.5 %4.4 %6.7 ابلتأكيد ال ( 4  
 %4.4 %6.5 %5.7 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q28ما ىي توقعاتك ابلنسبة دلستقبل ادلصاحلة، ىل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن ادلصاحلة ستفشل وسيعود االنقسام؟ 
 %7.3 %1.7 %3.8 ابلتأكيد ستنجح ادلصاحلة( 1 
 %30.3 %32.8 %31.9 ستنجح ادلصاحلة( 2  
 %44.0 %46.3 %45.4 لن تنجح ادلصاحلة ( 3  
 %14.6 %14.9 %14.8 ابلتأكيد  لن تنجح ادلصاحلة( 4  
 %3.8 %4.3 %4.1 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q29لفلسطيين. ما يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقول اخرون اهنا اصلاز للشعب ا
 رأيك انت ؟

 %40.1 %41.1 %40.7 اصلاز للشعب الفلسطيين  السلطة( 1 
 %52.5 %50.9 %51.5 عبء على الشعب الفلسطيين  السلطة( 2  
 %7.4 %8.0 %7.8 ال رأي/ ال أعرف( 3  

 Q30 لو عاد األمر لك، ىل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبو؟ 
 %39.9 %21.6 %28.5 أكيد االستقالةابلـت( 1 
 %27.2 %42.1 %36.5 االستقالة( 2  
 %21.3 %26.4 %24.4 البقاء يف منصبو ( 3  
 %9.3 %4.2 %6.1 ابلتأكيد البقاء يف منصبو ( 4  
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 %2.4 %5.7 %4.5 ال رأي/ ال أعرف (5  

 Q31 لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية امساؤىم أن يكون الرئيس بعده؟يقول الرئيس عباس انو ال ينوي الًتشح النتخاابت رائسية جديدة ، 
 %22.3 %35.2 %30.3 مروان الربغوثي( 1 
 %26.7 %18.7 %21.7 امساعيل ىنية ( 2  
 %4.1 %1.2 %2.3 صائب عريقات ( 3  
 %5.7 %6.3 %6.1 رامي احلمد هللا ( 4  
 %7.4 %3.4 %4.9 مصطفى الربغوثي ( 5  
 %7.7 %3.3 %4.9 خالد مشعل( 6  
 %3.1 %1.8 %2.3 سالم فياض ( 7  
 %9.1 %2.4 %5.0 دمحم دحالن (5  
 %3.0 %3.9 %3.6 ______ اخرى حدد( 9  
 %10.9 %23.8 %19.0 ال راي/ ال اعرف( 10  

 Q32ظمة التحرير ذلاتني ادلنظمتني. ىل توافق أو ال تقول اجلبهة الشعبية والدميقراطية أن الرئيس عباس قد أمر بوقف ادلخصصات ادلالية من من
 توافق على عمل الرئيس عباس؟

 %5.5 %1.4 %2.9 ابلتأكيد موافق( 1 
 %16.6 %11.6 %13.5 موافق( 2  
 %49.6 %60.4 %56.3 غري موافق( 3  
 %22.4 %18.4 %19.9 ابلتأكيد غري موافق ( 4  
 %6.0 %8.2 %7.4 ال رأي/ ال أعرف( 5  

QV109 ما ىو ادلصدر الرئيسي الذي تلجأ إليو للحصول على ادلعلومات اجلديدة أو احلديثة حول التطوارات اجلارية؟ 
 %40.8 %50.1 %46.6 التلفزيون ( 1 
 %11.3 %6.6 %8.4 اجلرائد على االنًتنت( 2  
 %8.3 %3.9 %5.5 الراديو( 3  
 %36.5 %36.0 %36.1 الوسائل االجتماعية مثل فيسبوك توتر وغريىا ( 4  
 %2.1 %1.5 %1.7 اجلرائد ادلطبوعة( 5  
 %1.1 %1.9 %1.6 ال رأي/ ال أعرف( 6  

 Q33 اذا كنت تستخدم االنًتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويًت وادلنتدايت وغريىا أو الستخدام وفتح بريدك
 ات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدم بريدك االلكًتوين؟اإللكًتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفح

 %27.8 %34.1 %31.7 أكثر من مرة يف اليوم( 1 
 %31.7 %22.1 %25.7 يوميا( 2  
 %15.7 %8.8 %11.4 مرات أسبوعيا 5-2بني ( 3  
 %7.1 %3.3 %4.7 مرة يف األسبوع( 4  
 %3.3 %1.7 %2.3 مرة يف الشهر( 5  

  
، ال أشارك يف الصفحات وادلنتدايت ال ينطبق ( 7

 وليس لدي بريد الكًتوين
24.1% 30.0% 14.5% 

 Q34  عن أعلن الرئيس عباس أن السلطة لن تستمر يف االلتزام أبوسلو طادلا أن إسرائيل ال تلتزم هبا؟، ىل تعتقد أن الرئيس عباس جاد يف التخلي
 أوسلو أم أنو غري جاد؟

 %9.0 %1.7 %4.4 ابلتأكيد جاد ( 1 
 %25.2 %20.4 %22.2 جاد( 2  
 %41.3 %51.5 %47.6 غري جاد ( 3  
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 %20.7 %17.8 %18.9 ابلتأكيد غري جاد ( 4  
 %3.8 %8.7 %6.9 ال رأي/ ال أعرف( 5  

  Q35 ىل تؤيد أم تعارض التخلي عن اتفاق أوسلو؟ 
 %18.1 %12.1 %14.4 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %36.7 %44.7 %41.7 اؤيد( 2  
 %34.4 %31.7 %32.7 اعارض( 3  
 %4.6 %2.3 %3.1 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %6.3 %9.2 %8.1 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q36سيطرة قد يؤدي توقف الطرف الفلسطيين عن تطبيق اتفاق أوسلو إىل احتمالني: اهنيار السلطة الفلسطينية وعودة اإلدارة ادلدنية اإلسرائيلية لل
فلسطينيني أو قد يؤدي إىل تراجع إسرائيل عن سياسة االستيطان وتقبل الدخول يف مفاوضات جادة إلهناء االحتالل. أي على حياة ال

 االحتمالني ىو األرجح يف نظرك؟

 
اهنيار السلطة الفلسطينية وعودة اإلدارة ادلدنية  ( 1

 %38.5 %50.4 %45.9 اإلسرائيلية

  
طان وتقبل تراجع إسرائيل عن سياسة االستي ( 2

 %46.4 %36.9 %40.5 الدخول يف مفاوضات جادة إلهناء االحتالل
 %2.2 %2.0 %2.0 ________اخرى حدد( 3  
 %13.0 %10.7 %11.6 ال رأي/ ال أعرف( 4  

 Q37 ىل تؤيد ام تعارض استخدام السكني يف ادلواجهات الراىنة مع إسرائيل؟ 
 %35.4 %9.1 %19.1 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %39.7 %26.8 %31.7 اؤيد( 2  
 %22.9 %47.4 %38.1 اعارض( 3  
 %1.5 %12.8 %8.5 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %0.5 %3.8 %2.6 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q38ىل تتوقع أن تتطور ىذه ادلواجهات النتفاضة مسلحة جديدة أم إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاق؟ 
 %29.7 %22.4 %25.2 تفاضة مسلحة جديدةستتطور اكثر ابجتاه ان ( 1 

  
ستتطور اكثر ابجتاه مواجهات شعبية سلمية  ( 2

 %17.1 %17.6 %17.4 واسعة النطاق
 %14.3 %12.1 %12.9 ستتطور بكال االجتاىني( 3  
 %27.2 %29.5 %28.6 لن تتطور اكثر شلا ىي عليو االن( 4  
 %9.4 %14.4 %12.5 لن تتطور بل ستخف حدهتا تدرجييا ( 5  
 %2.2 %4.0 %3.3 ال رأي/ ال أعرف( 6  

 Q39 لو تطورت ادلواجهات الراىنة اىل انتفاضة مسلحة ، ىل تعتقد أن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف
 حتقيقها؟

 %26.3 %8.1 %15.0 ابلتأكيد نعم( 1 
 %42.0 %43.9 %43.2 نعم( 2  
 %26.5 %38.1 %33.7 ال( 3  
 %3.3 %6.2 %5.1 ابلتأكيد ال ( 4  
 %1.8 %3.7 %3.0 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q40وماذا لو تطورت ادلواجهات الراىنة اىل مواجهات سلمية شعبية واسعة النطاق، ىل تعتقد أن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت 
 فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟
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 %10.9 %2.9 %5.9 تأكيد نعمابل( 1 
 %41.4 %32.0 %35.5 نعم ( 2  
 %37.4 %52.7 %46.9 ال( 3  
 %7.6 %8.7 %8.3 ابلتأكيد ال ( 4  
 %2.7 %3.7 %3.3 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q41ينية اليت فشلت ادلفاوضات يف لو بقيت ادلواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلن ىل تعتقد أهنا ستكون قادرة على حتقيق احلقوق الفلسط
 حتقيقها؟

 %11.1 %2.0 %5.4 ابلتأكيد نعم( 1 
 %29.9 %23.9 %26.2 نعم ( 2  
 %36.4 %55.5 %48.3 ال( 3  
 %19.9 %13.4 %15.9 ابلتأكيد ال ( 4  
 %2.6 %5.2 %4.3 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q42رائيلي للمزيد من ادلدن الفلسطينية سيؤدي إىل قيام السلطة الفلسطينية بوقف تقول القيادة الفلسطينية ان استمرار دخول اجليش اإلس
يف ادلقابل، أعلنت إسرائيل أهنا لن تتوقف عن دخول ادلدن الفلسطينية: ىل تعتقد أن القيادة   التنسيق األمين مع اجليش اإلسرائيلي؟

 الفلسطينية جادة فعاًل يف وقف التنسيق األمين يف ىذه احلالة؟
 %8.2 %2.4 %4.6 ابلتأكيد نعم( 1 
 %28.3 %18.8 %22.4 نعم ( 2  
 %39.8 %56.6 %50.2 ال( 3  
 %19.3 %17.1 %17.9 ابلتأكيد ال ( 4  
 %4.5 %5.0 %4.8 ال رأي/ ال أعرف( 5  
  Q43الحتالل؟ من األطراف الفلسطينية التالية، من بنظرك يساند ومن ال يساند ادلواجهات الشعبية الراىنة مع ا    
 الرئيس عباس( 1_43 

 %15.6 %1.1 %6.5 تساندىا بشكل كبري( 1 
 %23.0 %17.1 %19.3 تساندىا( 2  
 %30.6 %51.4 %43.6 ال تساندىا( 3  
 %30.3 %24.9 %27.0 ال تساندىا ابدلرة( 4  
 %0.5 %5.4 %3.6 ال راي / ال اعرف( 5  
 حركة محاس(  2_43 

 %31.8 %17.2 %22.7 بريتساندىا بشكل ك( 1 
 %37.7 %46.0 %42.8 تساندىا( 2  
 %19.2 %25.2 %22.9 ال تساندىا( 3  
 %10.5 %5.3 %7.3 ال تساندىا ابدلرة( 4  
 %0.7 %6.3 %4.2 ال راي / ال اعرف( 5  
 حركة فتح( 3_43 

 %17.6 %6.8 %10.9 تساندىا بشكل كبري( 1 
 %38.3 %37.1 %37.6 تساندىا( 2  
 %29.4 %38.4 %35.0 ال تساندىا( 3  
 %12.3 %10.9 %11.4 ال تساندىا ابدلرة( 4  
 %2.4 %6.8 %5.2 ال راي / ال اعرف( 5  

 Q57تراجعت حدة ادلواجهات الشعبية خالل األشهر الثالثة ادلاضية. ىل ترى يف ىذا اشارة النتهاء اذلبة الشعبية الراىنة؟ 
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 %9.5 %5.8 %7.2 ابلتأكيد نعم( 1 
 %36.1 %43.1 %40.5 نعم ( 2  
 %40.7 %41.6 %41.3 ال( 3  
 %9.8 %4.2 %6.3 ابلتأكيد ال ( 4  
 %3.9 %5.2 %4.7 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q58ة يتصاعد من وقت إلخر احلديث يف إسرائيل عن حرب جديدة ضد قطاع غزة. بنظرك ىل فرص قيام حرب جديدة يف القطاع يف الفًتة القريب
 عالية أم منخفضة؟

 %17.5 %11.7 %13.9 عالية جداً  ( 1 
 %39.1 %42.0 %40.9 عالية( 2  
 %32.4 %37.3 %35.4 منخفضة( 3  
 %7.6 %3.3 %4.9 ابلتأكيد منخفضة  ( 4  

 %3.4 %5.8 %4.9 ال رأي / ال اعرف( 5 
Q59 ىل ىي ب دولة اسرائيل؟بنظرك، ما ىي الطريق االكثر صلاعة لقيام دولة فلسطينية اىل جان: 

 %26.4 %32.2 %30.0 ادلفاوضات( 1 
 %47.9 %40.1 %43.0 العمل ادلسلح( 2  
 %21.7 %21.5 %21.6 ادلقاومة الشعبية السلمية( 3  
 %4.0 %6.2 %5.4 ال رأي/ ال أعرف( 4  

 Q60 ،مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل
 البعض ان ىذا احلل ال يزال شلكناً اليوم ألنو ميكن تفكيك أو إخالء ادلستوطنات عند التوصل التفاق. ما ىو رأيك انت؟

 %34.8 %21.4 %26.5 ابلتأكيد حل الدولتني مل يعد حال عمليا (1 
 %27.2 %32.6 %30.6 حل الدولتني مل يعد حال عمليا (2  
 %21.6 %31.4 %27.7 حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم (3  
 %12.7 %11.2 %11.8 ابلتأكيد حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم (4  
 %3.7 %3.4 %3.5 ال أعرف/ال رأي (5  

 Q61  الشريف يف مدينة القدس؟برأيك، ما ىي تطلعات أو سلططات حكومة إسرائيل بعيدة ادلدى فيما يتعلق ابحلرم 
 %27.1 %8.2 %15.3 ابقاء الوضع الراىن كما ىو( 1 

  
ابقاء الوضع الراىن كما ىو تقريبا ولكن مع  ( 2

 %13.6 %5.8 %8.7 السماح لليهود ابلزايرة يف اي وقت

  
تغيري الوضع الراىن والسماح لليهود ابلصاله يف  (3

 %17.2 %4.2 %9.1 منطقة احلرم

  
سام احلرم مع ادلسلمني حبيث يكون لليهود  اقت (4

 %15.6 %18.4 %17.3 كنيس للصالة إىل جانب ادلسجد األقصى

  
تدمري ادلسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء   (5

 %24.8 %60.6 %47.1 كنيس يهودي مكاهنما
 %1.7 %2.9 %2.4 ال رأي/ ال اعرف( 6  

 Q62 ائيليني والفلسطينيني،ىل تؤيد أم تعارض اللجوء للبدائل التالية:اآلن وبعد توقف مفاوضات السالم بني اإلسر 
Q62-2 االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية 

 %42.1 %16.9 %26.4 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %37.5 %55.3 %48.6 اؤيد( 2  
 %16.1 %24.3 %21.2 اعارض( 3  
 %3.9 %1.9 %2.6 ابلتأكيد اعارض ( 4  
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 %0.5 %1.6 %1.2 عرفال رأي/ ال أ ( 5  

Q62-3  التخلي عن حل الدولتني وادلطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني 
 %10.2 %5.6 %7.4 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %26.8 %23.0 %24.5 اؤيد( 2  
 %39.5 %57.9 %51.0 اعارض( 3  
 %21.7 %11.5 %15.4 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %1.8 %1.9 %1.8 رفال رأي/ ال أع ( 5  

Q62-4 اللجوء دلقاومة شعبية غري عنيفة وغري مسلحة 
 %15.0 %8.0 %10.7 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %38.1 %49.8 %45.4 اؤيد( 2  
 %36.8 %36.5 %36.6 اعارض( 3  
 %9.0 %3.7 %5.7 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %1.0 %2.0 %1.6 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

Q62-5 فاضة ادلسلحة وادلواجهاتالعودة لالنت 
 %21.8 %13.5 %16.6 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %36.3 %37.8 %37.2 اؤيد( 2  
 %33.0 %40.9 %37.9 اعارض( 3  
 %8.3 %5.3 %6.4 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %0.6 %2.5 %1.8 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

Q62-6 حل السلطة الفلسطينية        
 %22.2 %10.8 %15.1 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %31.3 %26.4 %28.2 اؤيد( 2  
 %29.5 %48.7 %41.5 اعارض( 3  
 %12.6 %9.6 %10.7 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %4.4 %4.5 %4.5 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q63  الدولتني ويف إطار تدعو ادلبادرة الفرنسية لتشكيل رلموعة دعم دولية للمفاوضات، وعقد مؤدتر دويل للسالم إلجياد حل على أساس حل
 ادلبادرة العربية ووفق جدول زمين زلدد، ىل تؤيد أم تعارض ىذه ادلبادرة الفرنسية؟

 %13.0 %4.7 %7.8 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %42.8 %41.6 %42.0 اؤيد( 2  
 %32.8 %36.2 %34.9 اعارض( 3  
 %8.7 %4.9 %6.4 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %2.8 %12.6 %8.9 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q64 إسرائيلي؟-برأيك، ىل ستنجح أم ستفشل ادلبادرة الفرنسية يف تعزيز فرص التوصل لسالم فلسطيين 
 %7.6 %2.0 %4.1 ابلتأكيد ستنجح( 1 
 %31.8 %21.0 %25.1 ستنجح ( 2  
 %32.9 %44.5 %40.1 لن تنجح (3  
 %20.9 %17.7 %18.9 ابلتأكيد  لن تنجح( 4  
 %6.8 %14.9 %11.8 / ال أعرفال رأي ( 5  

 Q65 عن احلزب اجلمهوري   يتنافس مرشحان لالنتخاابت الرائسية يف الوالايت ادلتحدة مها ىيالري كلينتون عن احلزب الدميقراطي ودوانلد ترامب
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 أي منهما تعتقد أنو أفضل للمصلحة الفلسطينية؟

 %16.8 %8.8 %11.8 ىيالري كلينتون ( 1 
 %13.5 %2.6 %6.7 رامبدوانلد ت ( 2  
 %60.2 %75.1 %69.5 ال فرق بينهما (3  
 %9.4 %13.6 %12.0 ال رأي / ال اعرف( 4  

 Q66 إسرائيلياً، ىل تؤيد أم تعارض ىذا النوع من العمليات الذي  20وقعت قبل حوايل شهرين عملية تفجري ابص إسرائيلي شلا أدى إلصابة حوايل
 ئيلية؟يستهدف ابصات الركاب اإلسرا

 %37.9 %15.4 %23.9 ابلتأكيد اؤيد( 1 

 
 %37.5 %44.0 %41.5 اؤيد( 2

 %21.0 %30.8 %27.1 اعارض( 3  
 %2.5 %5.0 %4.0 ابلتأكيد اعارض (4  
 %1.2 %4.8 %3.5 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q67  ،وادلعارضة ادلسلحة مثل جيش سوراي احلر الذي يريد تستمر احلرب يف سوراي بني أطراف ثالثة ىي اجليش السوري الذي يتبع بشار األسد
 اسقاط النظام، وادلعارضة الدينية ادلتطرفة مثل داعش. أايً من ىؤالء تراه األفضل أو األقل ضرراً دلصلحة سوراي ؟

 %14.8 %19.4 %17.7 بشار األسد( 1 
 %50.9 %33.8 %40.2 جيش سوراي احلر( 2  
 %8.4 %3.3 %5.2 داعش( 3  
 %11.4 %15.3 %13.8 ال رأي / ال أعرف( 4  
 %14.4 %28.3 %23.1 [ال أحد شلا سبق ]ال تقرأ( 5  

Q68يتو يقول البعض ان العامل العريب مشغول هبمومو وصراعاتو الداخلية او بصراعو مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ومل يعد يعترب فلسطني قض
 قضية العرب االوىل . ما رايك انت ؟ االوىل ويقول اخرون ان فلسطني ال تزال

 
العامل العريب مشغول وفلسطني ليست قضيتو ( 1

 %64.4 %85.9 %77.8 االوىل
 %33.4 %12.5 %20.4 ال تزال فلسطني ىي قضية العرب االوىل ( 2  
 %2.2 %1.6 %1.8 ال راي / ال اعرف ( 3  

 Q69فاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو مشًتك ولكن آخرون يقول البعض ان حكومة نتنياىو احلالية وجدت ذلا حل
 يقولون ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طادلا ىي حتتل أراضي عربية وال تسمح بقيام دولة فلسطني . ما رأيك أنت ؟

 
  ىناك حتالف عريب سين مع إسرائيل ضد إيران ( 1

 %57.6 %60.2 %59.2 الحتاللحىت مع استمرار ا

  
لن يتحالف العرب مع إسرائيل حىت تنهي احتالذلا ( 2

 %33.5 %27.7 %29.9 وتسمح بقيام دولة فلسطينية
 %8.9 %12.1 %10.9 ال رأي / ال اعرف( 3  

Q70 لصحيح فيما يعتقد البعض األخر أهنا يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالم ا
 رلموعة سللصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %8.0 %0.5 %3.3 ابلتأكيد دتثل داعش اإلسالم الصحيح( 1 
 %8.0 %2.3 %4.5 دتثل داعش اإلسالم الصحيح (2  
 %43.5 %52.7 %49.2 ال دتثل داعش اإلسالم الصحيح( 3  
 %38.3 %39.4 %39.0 اإلسالم الصحيح ابلتأكيد ال دتثل داعش ( 4  
 %2.2 %5.1 %4.0 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

Q71 اذا كنت تعتقد أن داعش ال دتثل اإلسالم الصحيح، ىل تؤيد ام تعارض احلرب اليت ختوضها دول عربية وغربيو ضدىا؟ 
 %31.6 %23.1 %26.1 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %41.2 %59.5 %53.1 اؤيد( 2  
 %17.6 %11.9 %13.9 رضاعا( 3  
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 %8.6 %1.8 %4.2 ابلتأكيد اعارض ( 4  
 %1.0 %3.7 %2.7 ال رأي/ ال أعرف( 5  

 Q72 5-3خالل السنوات القليلة القادمة )  )للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟ برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك 
 مقارنة مع الوضع احلايل؟ (سنوات

 %10.1 %3.2 %5.8 أفضل بكثري ( 1 
 %15.7 %25.2 %21.6 أفضل بقليل (2  
 %26.6 %29.8 %28.6 تقريبا بنفس الوضع احلايل ( 3  
 %16.3 %18.9 %17.9 أسوأ بقليل ( 4  
 %30.3 %20.5 %24.2 أسوأ بكثري (5  
 %0.6 %2.4 %1.7 ال أعرف (6  
 %0.5 %0.0 %0.2 رفض اإلجابة (7  

Q73 فإنك؟  ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل ابلنسبة للعمليات 
 %28.3 %10.8 %17.5 ابلتأكيد اؤيد( 1 
 %43.8 %39.9 %41.4 اؤيد( 2  
 %22.8 %41.0 %34.1 اعارض( 3  
 %4.0 %5.2 %4.7 ابلتأكيد اعارض( 4  
 %1.0 %3.1 %2.3 ال رأي/ ال أعرف ( 5  

 Q74[ية تؤيد ؟ ]اخًت واحداً فقطأاي من االجتاىات واألحزاب التال 
 %1.2 %0.7 %0.9 حزب الشعب( 1 
 %4.2 %3.2 %3.5 اجلبهة الشعبية ( 2  
 %30.6 %27.1 %28.4 فتح( 3  
 %30.0 %21.5 %24.7 محاس ( 4  
 %1.6 %0.9 %1.2 اجلبهة الدميقراطية ( 5  
 %4.4 %0.9 %2.2 اجلهاد اإلسالمي ( 6  
 %0.0 %0.0 %0.0 فدا( 7  
 %0.2 %0.0 %0.1 ادلبادرة الوطنية ( 8  
 %4.9 %0.9 %2.4 مستقل إسالمي ( 9  
 %5.0 %1.9 %3.0 مستقل وطين ( 10  
 %0.1 %0.1 %0.1 الطريق الثالث برائسة سالم فياض( 11  
 %17.4 %42.1 %32.8 ال أحد شلا سبق (12  
 %0.5 %0.7 %0.6 (___)غري ذلك حدد( 13  
 

 


