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  )61( نتائج استطالع الرأي العام رقم

  
راً محكمة بإيقاف العملية االنتخابية وتراه قراترفض أغلبية الجمهور قرار ال

سياسياً يهدف إللغاء االنتخابات المحلية؛ وبالنسبة للعملية السياسية 
يتراجع التأييد النتفاضة مسلحة ولكن الجمهور يرفض عقد لقاء في 
موسكو بين عباس ونتنياهو ويبقى متشائماً تجاه فرص نجاح المبادرة 

  الفرنسية.
  2016) سبتمبر( أيلول 22-24

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة    
. شهدت الفترة السابقة 2016) سبتمبر( أيلول 24-22الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 

االت بات المحلية، ازدياد في حصدور قرار من محكمة العدل العليا بإيقاف مؤقت لالنتخا علالستطال
الفلتان األمني وخاصة في منطقة نابلس، تصاعد أزمة المياه خالل فترة الصيف، استمرار الحديث عن 
 المبادرة الفرنسية وقبول الرئيس عباس بدعوة روسية لاللتقاء برئيس الوزراء اإلسرائيلي في موسكو، وغيرها. 

تخابات قرار محكمة العدل العليا بخصوص االنة الداخلية مثل يغطي هذا االستطالع القضايا الفلسطيني
المحلية، أوضاع الضفة والقطاع وازدياد حاالت الفلتان األمني، أزمة المياه، المصالحة، عملية السالم 

. تم إجراء المقابالت وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من والمبادرة الفرنسية والدعوة الروسية وغيرها
  .%3موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ  120 شخصاً وذلك في1200 غين بلغ عددهااألشخاص البال

ادوة في الشقاقي أو وليد لد بـ د.خليل   للمزيد من المعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال
-e -) 02(2964934فاكس:) 02(2964933رام الله ت:   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org  
  النتائج الرئيسية

األخرى التي يتناولها االستطالع  اهتم االستطالع الراهن بثالثة موضوعات رئيسية إضافة للقضايا الرئيسية
ماضي، الغربية خالل الصيف ال الدوري، وهي االنتخابات المحلية، أزمة المياه التي عانت منها الضفة

وازدياد حاالت الفلتان األمني. تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور غير راضية عن تأجيل االنتخابات 
المحلية وترى في ذلك قرارًا سياسيًا يهدف إللغائها. لو أجريت هذه االنتخابات اليوم فإن الجمهور 

سبة ألزمة توقع فوز فتح بها في الضفة الغربية. أما بالنمتيقن من فوز حماس بها في قطاع غزة، لكنه ي
المياه، فإن النتائج تشير إلى أن أغلبية واضحة من سكان الضفة الغربية قد عانوا من نقص المياه خالل 
الصيف الماضي وأن معظم هؤالء قد قاموا بشراء المياه بالصهاريج. رغم أن الكثيرين من بين الجمهور 

ع إسرائيل بسبب تقليصها لكميات المياه المتاحة للفلسطينيين، فإن نسبة أكبر تضيضعون اللوم على 
اللوم على الطرف الفلسطيني. أما بالنسبة لحاالت الفلتان األمني، فإن الجمهور يعتقد أن األسباب 

لية ئوراء ذلك ثالثة: ضعف أداء األجهزة األمنية، وضعف المحاكم ونظام العدالة، وازدياد الصراعات العا
  والمجتمعية.

إن مما الشك فيه أن رفض قرار المحكمة العليا المتعلق بإيقاف االنتخابات المحلية، رغم أن هذه 
االنتخابات ستجري في ظل االنقسام، يعود بالدرجة األولى لدوافع ديمقراطية تتمثل في تعزيز فرص 

االنتخابات  لبية كبيرة تعتقد أن نجاحإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. تشير النتائج مثًال إلى أن غا
المحلية سيعزز من فرص إجراء هذه االنتخابات السياسية التي لم تجري منذ أكثر من عشرة أعوام. من 
جهة أخرى، يتضح من نتائج االستطالع أن نسبة تبلغ الثلث تقريبًا ليست مرتاحة إلجراء االنتخابات 

    التي تخشى أن يعزز إجراء هذه االنتخابات عوامل االنقسام.في ظل ظروف االنقسام، وهي أيضاً النسبة 

 

  السياسية والمسحية للبحوثالمركز الفلسطيني 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 

RESEARCH 

 تللمزيد من المعلومات أو االستفسارا
عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  في 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 

  والمسحية
  )02(2964933رام الله، فلسطين تليفون:

  )02(2964934فاكس: 
 

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 
http://www.pcpsr.org 

 

تأسس المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000في مطلع عام 

األكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز 
لتطوير وتقوية المعرفة الفلسطينية في مجاالت ثالث: 

جي سطينية الداخلية، التحليل االستراتيالسياسات الفل
والسياسة الخارجية، البحوث المسحية واستطالعات 
الرأي العام.  يقوم المركز بالعديد من النشاطات 
البحثية: إعداد الدراسات واألبحاث األكاديمية ذات 
العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء بحوث 

مع جتماعية للمجتمسحية حول المواقف السياسية واال
الفلسطيني، تشكيل مجموعات عمل لدراسة قضايا 
ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار 
ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات 
والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة. إن المركز 
الفلسطيني للبحوث ملتزم بالموضوعية والنـزاهة العلمية 

لورة تفهم أفضل للواقع ويعمل على تشجيع وب
الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية في أجواء من حرية 

  التعبير وتبادل اآلراء.

يأتي هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 
  المنتظمة للمركز. 

تم إجراء االستطالع بالتعاون مع مؤسسة  
 كونراد أديناور في رام الله
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بوضوح تفضيل الوحدة الوطنية على الديمقراطية.  يظهر مما مماثلةظروف انقسام  ظل ن أغلبية ضئيلة ترفض إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية فيإبل 
وجد فروقات تإن من الملفت أنه ال  وكانت استطالعاتنا السابقة قد أشارت بوضوح إلى أن الوحدة الوطنية أكثر أهمية في نظر الجمهور من الديمقراطية. 

ة تجاه كافة الموضوعات المذكورة أعاله، مما يشير إلى أن دوافع الطرفين ليست ومواقف سكان قطاع غز  ذات أهمية بين مواقف سكان الضفة الغربية
  إقليمية.

) يستمر 1إلى تعزز توجهات ثالثة كنا قد رأيناها في االستطالع السابق: ( 2016مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر، تشير نتائج الربع الثالث من عام 
) تتحسن شعبية حركة فتح قليًال مقارنة بحركة حماس وتنخفض نسبة 3التأييد قليًال للمبادرة الفرنسية، و() يرتفع 2التراجع في تأييد العمل المسلح (

ء بين عباس االمطالبة باستقالة الرئيس عباس. رغم كل هذا، فإن نسبة تأييد العمل المسلح ال تزال عالية. وتعارض األغلبية قبول الدعوة الروسية للق
شعبيًا من وضع  هنية في وضع أفضل إسماعيلت الجمهور لفرص المبادرة الفرنسية تبقى شديدة التشاؤم. ويبقى مرشح حماس ونتنياهو. كما أن توقعا
  الرئيس محمود عباس. 

 االنتخابات المحلية:) 1

 يرونه قراراً سياسيًا. %60غير راضين عن قرار المحكمة العليا بإيقاف عملية االنتخابات المحلية مؤقتاً و 61% •
يقولون أن  %31نه لو جرت االنتخابات المحلية فإن اعتبار التصويت األول سيكون القدرة على تقديم الخدمات وإيقولون  50% •

 االعتبار األول سيكون القدرة على الدفاع عن حقوق شعبنا. 
وائم حماس هو األقدر يقولون أن ق %17على تقديم الخدمات و األقدريقولون أن قوائم فتح هي  %35في االنتخابات المحلية،  •

 على ذلك.

 يقولون أن قوائم حماس هي األقدر. %26يقولون أن قوائم فتح هي األقدر و %28بالنسبة للدفاع عن حقوق شعبنا،  •
 ها قريبًا.ءيتوقعون إجرا %40وقعون إلغاء االنتخابات المحلية ويت 48% •

 ع فوز فتح في الضفة الغربية.النسبة األكبر تتوقع فوز حماس في قطاع غزة والنسبة األكبر تتوق •

  
أن قرار  %60راضون عن القرار. تقول نسبة من  %29غير راضين عن قرار محكمة العدل العليا بإيقاف عملية االنتخابات المحلية مؤقتًا و 61%

تزداد نسبة عدم الرضى خابات. أن القرار قانوني يهدف لتصحيح عملية االنت %31المحكمة سياسي يهدف إليقاف االنتخابات، فيما تقول نسبة من 
) مقارنة بالذين %68سنة أو أكثر ( 50)، بين الذين تبلغ أعمارهم %60) مقارنة بالضفة الغربية (%63على قرار المحكمة العليا في قطاع غزة (

على التوالي)، بين سكان  %61و %51) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (%77)، بين مؤيدي حماس (%52سنة ( 22-18تتراوح أعمارهم بين 
)، وبين المتدينين %57) مقارنة بالنساء (%64على التوالي)، بين الرجال ( %53و %48) مقارنة بسكان القرى والمخيمات (%64المدن (

 على التوالي). %60و %50) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (64%(

ية في القدس الشرقية المحتلة ليس سبباً مقبوالً لعدم إجرائها في باقي األراضي الفلسطينية. كذلك أن عدم إجراء االنتخابات المحل %54تقول نسبة من 
أن قيام محاكم في قطاع غزة بالبت في الطعون االنتخابية في القطاع ليس سبباً مقبوًال لعدم إجرائها في الضفة والقطاع. ترى نسبة  %57تقول نسبة من 

أن حركة فتح هي التي ترغب في هذا اإللغاء وتقول  %23ترغبان في إلغاء االنتخابات المحلية فيما تقول نسبة من أن حركتي فتح وحماس  %35من 
 أن حركة حماس هي التي ترغب في اإللغاء. %14نسبة من 

المسجلين، تقول نسبة من  أنها قد سجلت. من بين %50أنها لم تسجل للمشاركة في االنتخابات المحلية فيما تقول نسبة من  %41تقول نسبة من 
من الذين سيشاركوا في االنتخابات أن االعتبار األهم عند تصويتهم  %50تقول نسبة من  أنها ستشارك في حال اجراء االنتخابات المحلية. 81%

أن االعتبار األول هو  %31نسبة من  سيكون قدرة القائمة االنتخابية على تقديم الخدمات كالماء والكهرباء والطرق وغيرها من األمور الحياتية، وتقول
أن االعتبار األول هو القدرة عل خدمة مصالح العائلة، وتقول  %9القدرة على الدفاع عن حقوق شعبنا والمساهمة في إنهاء االحتالل، وتقول نسبة من 

لت نسبة من ختلفة على اإليفاء باالعتبارات المختلفة قاعند تقييم قدرة القوائم الم أن االعتبار األول هو تأييد الحزب السياسي للقائمة. %9نسبة من 
أن القائمة التي تؤيدها حماس هي األقدر على ذلك،  %17أن القائمة التي تؤيدها فتح هي األقدر على تقديم الخدمات، فيما قالت نسبة من  35%

أما بالنسبة للقدرة على الدفاع عن حقوق  اليسار هو األقدر. فقط أن %3أن المستقلين والمهنيين هم األقدر، وقالت نسبة من  %15وقالت نسبة من 
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أن القائمة التي تؤيدها  %26أن القائمة التي تؤيدها فتح هي األقدر فيما رأت نسبة من  %28شعبنا والمساهمة في إنهاء االحتالل فقد رأت نسبة من 
 أن اليسار هو األقدر.  %2وقالت نسبة من  المستقلين والمهنيين هم األقدر، %11حماس هي األقدر، وقالت نسبة من 

فيما لو جرت االنتخابات المحلية  تعتقد أنها ستجري قريبًا. %40) أنه سيتم إلغاء االنتخابات المحلية ولكن نسبة من %48تعتقد النسبة األكبر (
أنه  %25لك سيضعف هذه الفرص وتقول نسبة من أن ذ %32) أن ذلك سيعزز فرص المصالحة فيما تقول نسبة من %39قريباً ترى النسبة األكبر (

فقط يتوقعون  %21فوز قوائم حماس في قطاع غزة و %56لو ُأجريت االنتخابات المحلية قريبًا، تتوقع أغلبية من  لن يكون لها تأثير على المصالحة.
تختلف توقعات فقط فوز قوائم تؤيدها حماس.  %26سبة من فوز قوائم فتح وتتوقع ن %44فوز قوائم فتح. أما بالنسبة للضفة الغربية فتتوقع نسبة من 

من سكان الضفة أن  %66تقول نسبة من  حيث سكان قطاع غزة عن توقعات سكان الضفة الغربية بالنسبة لنتائج االنتخابات المحلية في قطاع غزة
من سكان القطاع  %36لمقابل بينما تعتقد نسبة من في ا .%37تنخفض إلىفإن هذه النسبة  القطاعقوائم حماس هي التي ستفوز لكن بين سكان 

. لكن الفوارق في التوقعات بين سكان الضفة بين سكان الضفة %14إلى  النسبة تهبطأن قوائم فتح هي التي ستفوز في انتخابات القطاع فإن هذه 
من بين سكان  %22من سكان القطاع، مقابل  %34من والقطاع تنخفض عندما يتعلق األمر بنتائج االنتخابات في الضفة الغربية حيث تقول نسبة 

كثر أتشير النتائج أيضاً إلى أن  من سكان الضفة، أن فتح ستفوز. %49من سكان القطاع، مقابل  %34وتقول نسبة من  ، الضفة، أن حماس ستفوز
  .%18ة ويُعارض ذلك ) يؤيدون مشاركة مخيمات الضفة الغربية في االنتخابات المحلي%76من ثالثة أرباع الجمهور (

 :الرئاسية والتشريعيةاالنتخابات     )2  

 .%61إلى  %65هبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس من  •
 .%45وعباس على  %48بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية، يحصل هنية على في انتخابات رئاسية  •

 .%58والبرغوثي على  %36هنية على في انتخابات رئاسية بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، يحصل  •
 .%37وفتح على  %32في انتخابات برلمانية تحصل حماس على  •
ترفض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظروف انقسام مماثلة للظروف الراهنة رغم قبولها بإجراء انتخابات محلية  %51أغلبية من  •

 في ظل هذه الظروف.
فقط يضعون اللوم في ذلك  %22اس هم الذين يعيقون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ويقولون أن حركة فتح والرئيس عب 42% •

 على حماس.
 

قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.  %33تقول أنها تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  %61نسبة من 
لو لم يترشح الرئيس عباس  في قطاع غزة. %65في الضفة الغربية و %58غ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس . تبلأنها تريد استقالة الرئيس 65%

، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة %37لالنتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 
ثم  ،)%3)، وسالم فياض (الكل منهم %4رامي الحمد الله ومصطفى البرغوثي (لكل منهما)، ثم  %5خالد مشعل ومحمد دحالن (ثم  19%

  ).%1( صائب عريقات
 %38الغربية تبلغ قبل ثالثة أشهر. نسبة الرضا عن عباس في الضفة  %34وكانت هذه النسبة قد بلغت  %37نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 

 %48انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على  لو جرت .%36 قطاع غزةفي و 
 %47في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس ). قبل ثالثة أشهر %43مقارنة مع ( 45%ويحصل عباس على ) قبل ثالثة أشهر %48مقارنة مع (

 %41(مقارنة مع  %43قبل ثالثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على  %49(مقارنة مع  %50 قبل ثالثة أشهر) وهنية %41(مقارنة مع 
لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن  قبل ثالثة أشهر). %47(مقارنة مع  %46قبل ثالثة أشهر) وهنية على 

 %58أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على  .%33على وهنية  %41والبرغوثي على  %21عباس يحصل على 
 .%36وهنية على 

سيشاركون فيها، ومن بين هؤالء تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة  %71لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 
أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.  %24، وتقول نسبة من %7، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على %37، وفتح على %32لحركة حماس على 

قبل ثالثة  %33(مقارنة مع  %37تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة  .%34ولفتح  %31قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 
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قبل ثالثة أشهر)  %29(مقارنة مع  %29اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس  .قبل ثالثة أشهر) %35(مقارنة مع  %39أشهر) ولفتح 
 قبل ثالثة أشهر). %34(مقارنة مع  %36ولفتح 

س وحكومة س عبايرغم تأييد اجراء االنتخابات المحلية في ظل الظروف الراهنة التي تسيطر فيها حماس فعلياً على القطاع والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئ
 %42تعارض اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل ظروف مشابهة فيما تؤيد نسبة من  %51الوفاق على الضفة الغربية، فإن أغلبية ضئيلة من 

ال  %32 أن نجاح االنتخابات المحلية، في حال عقدها، سيعّجل من إمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن %59تعتقد نسبة من  اجراءها.
فقط  %22) تعتقد أن حركة فتح والرئيس هم من يُعيق اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في األراضي الفلسطينية و%42النسبة األكبر ( بذلك. نيعتقدو 

 يعتقدون أن حركة حماس هي المعيق لذلك.

  :األوضاع الداخلية، والفلتان األمني والجسر ووكالة الغوث    )3 

 .%42وفي الضفة الغربية  %48من والسالمة في قطاع غزة تبلغ نسبة اإلحساس باأل •

 .%29وفي الضفة الغربية  %46نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ  •
صحافة في الضفة الغربية و %16ونسبة من  %79نسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة تبلغ  •  %14تعتقد بوجود حرية 

 صحافة في قطاع غزة. يعتقدون بوجود حرية
 يقولون أنها إنجاز له. %46يقولون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني و 47% •
 يؤيدون ذلك. %26يعارضون عودة محمد دحالن لحركة فتح و 59% •

 .مقصوداً  يقولون أن موت معتقل من نابلس نتيجة الضرب على أيدي أفراد من أجهزة األمن الفلسطينية قد كان عمالً  57% •

  
نسبة اإلحساس باألمن  .%26في هذا االستطالع ونسبة التقييم اإليجابي ألوضاع الضفة الغربية تبلغ  %15نسبة التقييم اإليجابي ألوضاع القطاع تبلغ 

ة اإلحساس باألمن في . قبل ثالثة أشهر بلغت نسب%42نسبة اإلحساس باألمن في الضفة الغربية تبلغ . %48والسالمة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 
قبل ثالثة أشهر بلغت  .%29وبين سكان الضفة  %46نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ  .%44وفي الضفة الغربية  %44قطاع غزة 

 . %22وبين سكان الضفة الغربية  %45نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة 

ى حيث تبلغ هي األعلمعًا أكثر من غيرها خالل الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها 
) والعربية %11)، ثم فلسطين اليوم (%14)، ثم فضائية فلسطين (%15األقصى التابعة لحماس () ثم فضائية %16الجزيرة (، تتبعها فضائية 19%

نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة في  .%79االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ نسبة  .%2والميادين  %4والقدس  6%
فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن  %33نسبة من  .%14ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ  %16الضفة تبلغ 

 نتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم ا

على ضوء ممارسة دول عربية ضغوطًا  أنها إنجاز له. %46أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من  %47تقول نسبة من 
داد نسبة تز  .%26فيما يؤيد ذلك  من الجمهور يقولون إنهم ضد عودة محمد دحالن لصفوف حركة فتح %59على حركة فتح لتوحيد صفوفها، 

) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى %46)، بين مؤيدي فتح (%19)  مقارنة بالضفة الغربية (%41الموافقة على عودة دحالن لحركة فتح في قطاع غزة (
)، %23) مقارنة بالنساء (%29( لكل منهما)، بين الرجال %25) مقارنة بالمدن والقرى(%37على التوالي)، في المخيمات ( %22و %17الثالثة (

)، وبين العاملين في القطاع العام %24) مقارنة بغير الالجئين (%30)، بين الالجئين (%21) مقارنة بالمتدينين (%30بين متوسطي التدين (
 ).%28) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (36%(

يقولون أنها تهدف لضرب  %41من الفلسطينية هو فرض النظام والقانون، لكن من الجمهور يقولون أن هدف الحمالت األمنية ألجهزة األ 47%
يقولون أن موت معتقل من نابلس نتيجة الضرب على أيدي أفراد من أجهزة االمن قد كان عمًال  %57أغلبية من  أطراف معادية للسلطة الفلسطينية.

يقولون  %36ثة أسباب وراء ازدياد حاالت الفلتان األمني مؤخراً في الضفة الغربية: ثال أنه قد كان خطأ غير مقصود. %25مقصوداً فيما تقول نسبة من 
أن السبب وراء ذلك يكُمن في ازدياد الصراعات  %30أن السبب الرئيسي هو ضعف أجهزة األمن وعدم فرضها المستمر للقانون، فيما تقول نسبة من 

 هو ضعف المحاكم ونظام العدالة.أن السبب  %29العائلية والمجتمعية، وتقول نسبة من 

أنها ال تؤيده وال  %17أنها تعارضه، وتقول نسبة من  %25من الجمهور أنها تؤيد نظام التوجيهي الجديد، وتقول نسبة من  %33تقول نسبة من 
فقط يتوقعون حصول  %46ة من ساعة يومياً لكن نسب 24يريدون فتح معبر الجسر لألردن  %91 أنها لم تسمع عنه. %22تعارضه، وتقول نسبة من 
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أنها غير قلقة من أن تؤدي التقليصات على خدمات وكالة الغوث لالجئين إلى تخلي  %19أنها قلقة وتقول نسبة من  %79تقول نسبة من  ذلك.
  الوكالة تدريجياً عن مسؤولياتها تجاه الالجئين.

 

  أزمة المياه:    )4 

من بين هؤالء يقولون أنهم قد اضطروا لشراء  %64أثرت بأزمة المياه خالل الصيف ومن سكان الضفة يقولون أن مناطقهم قد ت 58% •
 المياه بالصهاريج.

ص كميات المياه المتاحة لكن  45% •  يضعون اللوم على أطراف فلسطينية. %49يلومون إسرائيل لتقلي
يقولون أنه ال توجد عدالة في  %48المختلفة و وجد عدالة في توزيع المياه المتوفرة على المناطق الفلسطينيةتيقولون أنه ال  67% •

 إيصال المياه لألحياء المختلفة في منطقة سكنهم.

صطدامات مع الجيش اإلسرائيلي. 55% • ص المياه بحفر آبار جديدة حتى لو أدى ذلك ال  يقولون أن على السلطة مواجهة نق
  

الصيف حيث تقلصت كمية المياه التي حصلوا عليها فيما قالت نسبة من  أن منطقة سكنهم قد عانت من أزمة المياه في هذا %46تقول نسبة من 
في  %22في الضفة الغربية وتهبط إلى  %58إلى  تأن منطقة سكنهم لم تتأثر بالتقليصات. ترتفع نسبة الذين تأثرت مناطقهم من التقليصا 50%

. كما ترتفع في محافظات على التوالي) %45و %43مدن والمخيمات () مقارنة بال%65القرى والبلدات ( فيترتفع نسبة التقليصات   قطاع غزة.
لكل منهما)  %59) وطوباس وبيت لحم (%64لكل منهما) ثم رام الله ( %75) ونابلس وسلفيت (%76) والخليل (%79الضفة في جنين (

ة الذين شهدت مناطقهم تقليصات في قالت غالبي ).%43) وأريحا (%33) والقدس (%18) وقلقيلية (%12وتنخفض في محافظات طولكرم (
أنها كانت تصلهم على األقل مرة واحدة كل شهر،  %26) أن المياه قد كانت تصلهم مرة واحدة على األقل كل أسبوع، وقالت نسبة من %58المياه (

مياه أنهم قد اضطروا لشراء المياه ممن عانت مناطقهم من نقص ال %64كذلك قالت نسبة بلغت  أنها لم تصلهم إّال نادراً. %10وقالت نسبة من 
 أنهم لم يضطروا لشراء المياه. %34بالصهاريج لتعويض النقص بسبب التقليصات فيما قالت نسبة من 

يضعون اللوم على أطراف  %49اللوم على حكومة إسرائيل لقطعها المياه عن بعض المناطق الفلسطينية فإن نسبة من  %45فيما تضع نسبة من 
يقولون أن السبب  %8يقولون انها تعود للبنية التحتية المهترئة، و %12يقولون ان أزمة المياه تعود لسوء إدارة السلطة الفلسطينية،  %29فلسطينية: 

فرة على أنه ال يوجد عدالة في توزيع المياه المتو  %67كذلك تقول نسبة من  يعود لقيام بعض الفلسطينيين بسرقة المياه من االنابيب مما يمنع وصولها.
أنه ال توجد عدالة في إيصال المياه لألحياء  %48أن هنالك عدالة في التوزيع. كذلك، تقول نسبة من  %19المناطق المختلفة فيما تقول نسبة من 

يل على ة إسرائفي ظل سيطر  أن هنالك عدالة في التوزيع بين األحياء المختلفة لمنطقة سكنهم. %46المختلفة في منطقة سكنهم فيما تقول نسبة من 
) أن الحل األنجع لمواجهة نقص المياه يتمثل في حفر آبار جديدة حتى لو أدى ذلك الصطدامات مع %55مصادر المياه تقول أغلبية الجمهور (

لتقليص  أن الحل يكُمن في رفع أسعار المياه %4أن الحل يكُمن في بناء محطات تحلية، وتقول نسبة من  %35جيش االحتالل، وتقول نسبة من 
 استخدامها.

  ) المصالحة وحكومة الوفاق:5

 .%31إلى  %36نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من تتراجع  •

 فقط راضون عن أداء حكومة الوفاق 28% •
يضعون اللوم على السلطة والرئيس عباس ورئيس  %44يقولون أن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة و 17% •

 حكومة الوفاق.

 %28. نسبة من %60والتشاؤم  %36قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل . %65ونسبة التشاؤم تبلغ  %31التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ نسبة 
في الضفة الغربية.  %57في قطاع غزة و %70تقول أنها غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا  %61تقول إنها راضية ونسبة من 
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في قطاع غزة)؛ وتقول  %35في الضفة الغربية مقابل  %8( %17عتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة ال تتجاوز نسبة اال
  أن المسؤول عن ذلك األداء هو رئيس حكومة الوفاق.  %14أن المسؤول عن ذلك هو السلطة والرئيس عباس، وتقول نسبة من  %30نسبة من 

  
 

  الم والمبادرة الفرنسية والدعوة الروسية:عملية الس    )6

 يعارضونه. %50حل الدولتين ويؤيدون  49% •
 يعتقدون أن العمل المسلح هو األنجح. %34يعتقدون أن المفاوضات هي الطريق األكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية و 34% •

  الدولة الواحدةيؤيدون حل  31% •
 يتوقعون نجاحها. فقط %28يؤيدون المبادرة الفرنسية لكن  53% •

 يعارضون الدعوة الروسية لعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في موسكو 55% •
 .نوطرد سكانها الفلسطينيي 1967يقولون أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو ضم كافة األرضي المحتلة عام  54% •
يؤيدون  %48يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة و %64ويؤيدون االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية  75% •

 العودة النتفاضة مسلحة.
  

 أنها تؤيده. %51يعارضونه. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  %50يؤيدونه و %49الجمهور منقسم إلى قسمين شبه متساويين من حل الدولتين: 
يعتقدوا أن العمل المسلح هي الطريق  %34نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ويعتقدون أن المفاوضات هي الطريق األكثر  34%

أن العمل المسلح هو  %43أن المقاومة الشعبية السلمية هي األكثر نجاعة. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  %27األكثر نجاعة فيما تعتقد نسبة من 
تقول نسبة من  أنه اليزال عمليًا. %40ولتين لم يُعد عمليًا بسبب التوسع االستيطاني فيما تقول نسبة من أن حل الد %56تقول نسبة  األكثر نجاعة.

أنها تعارض هذا الحل. بلغ التأييد لحل الدولة  %67أنها تؤيد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها اليهود والعرب بالمساواة فيما تقول نسبة  31%
أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خالل الخمس سنوات القادمة  %73تقول نسبة من  شهر.قبل ثالثة أ %34الواحدة 

 أن الفرص متوسطة أو عالية. %25ضئيلة أو منعدمة فيما تقول نسبة من 

تفاق. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من تعارض التخلي عن هذا اال %36من الجمهور الفلسطيني يؤيدون التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من  54%
في  %53أنها تعارض ذلك. تبلغ نسبة تأييد التخلي عن أوسلو في هذا االستطالع  %36أنها تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو وقالت نسبة من  56%

فقط تعتقد أنه جاد.  %27ة من تعتقد أن الرئيس عباس غير جاد في التخلي عن اتفاق أوسلو ونسب %63لكن نسبة من  في القطاع. %55الضفة و
 أن الرئيس غير جاد. %67قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 

-ينيةطسألنا الجمهور عن مدى تأييده للمبادرة الفرنسية. تدعو المبادرة، كما تم تعريفها للجمهور، لتشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات الفلس
 %53ية على أساس حل الدولتين وفي إطار المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد. قالت نسبة من اإلسرائيلية، وعقد مؤتمر دولي للسالم إليجاد تسو 

في قطاع غزة. سألنا  %57في الضفة الغربية و %51أنها تعارضها. بلغت نسبة التأييد للمبادرة الفرنسية  %38أنها تؤيد هذه المبادرة وقالت نسبة من 
فقط أنها تتوقع النجاح  %28إسرائيلي. قالت نسبة من -الفرنسية بالنجاح في تعزيز فرص التوصل لسالم فلسطينيالجمهور عن مدى توقعاته للمبادرة 

أنها لن تنجح. ويبدو هنا الفرق واضحاً بين سكان الضفة والقطاع حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح  %59لهذه المبادرة في ذلك فيما تقول نسبة من 
تعارض قبول الدعوة الروسية لعقد لقاء بين الرئيس  %55أغلبية من  .%21فيما تنخفض في الضفة الغربية لتصل إلى  %42في قطاع غزة لتصل إلى 

  .%36عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو ويؤيد ذلك نسبة من 

قول نسبة من ض أرضهم للمصادرة وبيوتهم للهدم. تأنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية لألذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعر  %80تقول نسبة من 
أن أهداف وتطلعات إسرائيل بعيدة المدى هي إقامة دولة إسرائيل من نهر األردن إلى البحر  %54تقول نسبة من  أنها غير قلقة من ذلك. 20%

حرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول أن هدفها هو ضم األراضي الفلسطينية و  %30المتوسط وطرد السكان العرب منها، وتقول نسبة من 
أما بالنسبة لألهداف والتطلعات  بعد ضمان أمنها. 1967أن هدفها هو االنسحاب من كامل أو جزء من األراضي المحتلة عام  %14نسبة من 

 %12وتقول نسبة من  1967إسرائيل عام  يقولون أنها تتمثل في استعادة كافة أو بعض األراضي التي احتلتها %64الفلسطينية بعيدة المدى، فإن 



7 

أن الهدف هو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها  %11وتقول نسبة من  1948أن هدف الفلسطينيين هو هزيمة إسرائيل واستعادة كافة أراضي ال 
ما الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهأن مخططات إسرائيل للحرم الشريف تتمثل في تدمير المسجدين األقصى وقبة  %52تقول نسبة من و  اليهود.

أن إسرائيل تخطط القتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصالة إلى جانب المسجد األقصى. تقول نسبة من  %17وتقول نسبة من 
 فقط أن إسرائيل تريد إبقاء الوضع الراهن كم هو. 11%

أنها تؤيد ونسبة  %39تقول نسبة من  رض المبادرة السعودية (أو المبادرة العربية للسالم).أنها تعا %50أنها تؤيد ونسبة من  %44تقول نسبة من 
أنها تعارض االقتراح الذي يُنادي باعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد التوصل  %60من 

 للسالم وقيام دولة فلسطينية.

يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير  %64يؤيدون االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية، و %75ضات السالم، في ظل توقف مفاو 
العودة النتفاضة  %54يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة من  %44يؤيدون العودة النتفاضة مسلحة، و %48مسلحة، و
 مسلحة. 

  وداعش واالنتخابات األمريكية:  وتركيا ) العالم العربي7

يقولون أن هناك تحالف عربي سني  %60أكثر من ثالثة أرباع الجمهور يعتقدون أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب األولى و •
 مع إسرائيل ضد إيران.

ص -يقولون أن المصالحة التركية 39% • يقولون بأنها ستساهم في زيادة  %28على قطاع غزة و الحصاراإلسرائيلية ستساهم في تقلي
 الحصار.

 يؤيدون الحرب ضدها.  %83يرون داعش كمجموعة متطرفة ال تمثل اإلسالم الصحيح و 89% •
 ال يرون فرقاً بين مرشحي الرئاسة األمريكية كلينتون وترامب. 70% •

 

تقول بأن فلسطين  %24ت قضيته األولى، لكن نسبة من تقول بأن العالم العربي اليوم مشغول بهمومه وصراعاته، وفلسطين ليس %76نسبة من 
أن هناك اليوم تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار االحتالل فيما تقول نسبة  %60تقول نسبة من  ال تزال قضية العرب األولى.

أن زيارة بعض  %64تقول نسبة من فلسطينية.  أن العالم العربي لن يتحالف مع إسرائيل حتى تنهي احتاللها وتسمح بقيام دولة %27من 
لمقابل ااألكاديميين السعوديين للمناطق الفلسطينية والقدس وااللتقاء بمسؤولين إسرائيليين هو إشارة لحصول تقارب بين السعودية وإسرائيل. في 

 أن هذه الزيارة ال تعني حصول تقارب كهذا. %26تقول نسبة من 

 %28اإلسرائيلية سوف يكون لها تأثير إيجابي في تقليص الحصار على قطاع غزة فيما تقول نسبة من -لحة التركيةأن المصا %39تقول نسبة من 
تعتقد أن الدولة اإلسالمية في العراق  %89نسبة من  أنه لن يكون لها تأثير. %29أن هذه المصالحة ستؤدي إلى زيادة الحصار وتقول نسبة من 

أنها  %6أنها تمثل اإلسالم الصحيح، وتقول نسبة من  %5رفة ال تمثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد نسبة من هي مجموعة متط) داعش(والشام 
يعارضون الحرب  %14يؤيدون و %83. أن داعش تمثل اإلسالم الصحيح) في الضفة %3مقابل ( %9في قطاع غزة تقول نسبة من . ال تعرف

 التي تخوضها دول عربية وغربية ضد داعش.

الجمهور عن االنتخابات األمريكية وعن المرشحين هيالري كلينتون ودونالد ترامب وفيما إذا كان أحدهما أفضل من اآلخر للمصلحة  سألنا
أن ترامب  %5أن كلينتون هي األفضل وقالت نسبة من  %16) أنه ال فرق بينهما فيما قالت نسبة من %70الفلسطينية. قالت النسبة األعظم (

 هو األفضل. 

  الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه:  )8

يقولون أنها  %30وإنهاء االحتالل، و فلسطينية يجب أن تكون قيام دولةيقولون أن الغاية العليا األولى للشعب الفلسطيني  46% •

 .ضمان حق العودة كونتيجب أن 
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 يوم هي االحتالل أوًال والفساد ثانياً والفقر والبطالة ثالثاً.المشكلة األساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني ال •

  
وإقامة دولة فلسطينية  1967تعتقد أن الغاية العليا األولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام  %46نسبة من 

لون أن الغاية األولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة لالجئين يقو  %30في المقابل فإن . في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
أن الغاية األولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع  13%كذلك تقول نسبة من .1948وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 

يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق أن الهدف األول  %11متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 
من الجمهور وتقول  %29في نظر  المشكلة األساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار االحتالل واالستيطان .اإلنسان الفلسطيني

تفشي البطالة  أن المشكلة األولى هي 22%بة من وتقول نس ،تفشي الفساد في المؤسسات العامة هي أن المشكلة األولى %28نسبة من 
 .استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابره أن المشكلة األولى هي %15والفقر، وتقول نسبة من 
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   )61(  نتائج استطالع الرأي العام رقم
  2016) سبتمبر( أيلول 22-24

  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

Q00 (خبارية التالية، أيها كانت المحطة التي شاهدتها أكثر من المحطات األخرى من بين المحطات الفضائية اإل
 خالل الشهرين الماضيين؟

 %8.5 %4.3 %5.8 العربية )1

 %23.2 %12.4 %16.1 الجزيرة ) 2

 %7.6 %12.3 %10.7 فلسطين اليوم ) 3

 %1.8 %1.7 %1.7 المنار ) 4

 %12.6 %15.2 %14.3 فضائية فلسطين) 5

 %23.7 %9.8 %14.5 ائية االقصىفض ) 6

 %8.7 %23.5 %18.5 معا مكس )7

 %1.1 %2.0  %1.7 الميادين) 8

 %5.4 %2.7  %3.6 القدس) 9

 %6.3 %11.9 %10.0 ال اشاهد التلفاز ) 10

 %8. %4.0 %2.9 اخرى) 11

 %3. %0.0 %1. ال يوجد صحن القط ) 12

 %0.0 %1. %1. ال راي /ال اعرف ) 13

(Q01  عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في قطاع غزة  شكل
    اليوم؟

 %4.4 %1.8 %2.7 جيد جدا )1

 %14.5 %11.7 %12.6 جيد )2

 %19.3 %16.8 %17.6 وسط )3

 %27.5 %42.5 %37.4 سيء )4

 %34.3 %23.1 %26.9 سيء جدا )5

 %0.0 %4.2 %2.8 ال راي )6

(Q02  الضفة الغربية اليوم؟بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في 
 %7.3 %3.7 %4.9 جيد جدا )1

 %22.4 %20.0 %20.8 جيد )2

 %23.5 %29.8 %27.7 وسط )3

 %29.7 %29.9 %29.8 سيء )4

 %15.4 %16.1 %15.9 سيء جدا )5

 %1.7 %4. %9. ال راي )6

(Q03 بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك............ 
 %46.4 %37.7 %40.6 متدين )1
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  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

 %46.0 %57.3 %53.5 متوسط التدين )2

 %7.6 %5.0 %5.9 غير متدين )3

 %0.0 %1. %1. ال راي )4

Q04  (بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك........... 
 %50.6 %58.3 %55.7 مؤيد لعملية السالم )1

 %29.9 %23.0 %25.3 معارض لعملية السالم )2

 %19.3 %17.0 %17.8 بين التأييد والمعارضة )3

 %2. %1.7 %1.2 ال راي )4

(Q05 هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %73.5 %81.2 %78.6 نعم )1

 %22.5 %9.3 %13.8 ال )2

 %3.9 %9.6 %7.6 ال راي )3

(Q06صحافة في الضفة الغربية؟  برأيك هل توجد حرية 
 %18.8 %14.9 %16.2 نعم )1

 %41.4 %41.4 %41.4 االى حد م )2

 %35.9 %38.9 %37.9 ال )3

 %3.8 %4.7 %4.4 ال راي )4

Q07 (صحافة في قطاع غزة؟  برأيك هل توجد حرية 
 %21.9 %10.6 %14.4 نعم )1

 %44.6 %32.9 %36.8 الى حد ما )2

 %32.8 %41.4 %38.5 ال )3

 %7. %15.2 %10.3 ال راي )4

(Q08 يوم في الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟برأيك، هل يستطيع الناس ال 
 %29.2 %34.2 %32.5 نعم )1

 %65.6 %62.1 %63.3 ال )2

 %5.1 %3.7 %4.2 ال راي )3

(Q09 هل تشعر هذه األيام بأن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غير متوفرين؟ 
 %11.0 %2.0 %5.0 متوفران بشكل كامل) 1

 %36.7 %39.9 %38.8 متوفران) 2

 %40.8 %45.5 %43.9 غير متوفران )3

 %11.5 %12.6 %12.2 غير متوفران بالمرة )4

 %0.0 %0.0 %0.0 ال راي )5

(Q10 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟ 
 %23.8 %9.3 %14.2 بالتأكيد ارغب بالهجرة)1
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  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

 %22.2 %19.7 %20.5 ارغب بالهجرة )2

 %30.1 %38.2 %35.5 ال ارغب بالهجرة )3

 %22.9 %32.4 %29.1 بالتأكيد ال ارغب بالهجرة )4

 %1.1 %4. %6. ال راي )5

(Q12 هل أنت راض أم غير راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟ 
 %10.4 %2.5  %5.2 راض جدا) 1

 %25.1 %35.7  %32.1 راض) 2

 %33.3 %40.0  %37.7 غير راض )3

 %30.4 %17.0  %21.6 غير راض بالمرة )4

 %8. %4.8  %3.4 ال راي )5

(Q13  لو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح محمود عباس عن حركة فتح، وإسماعيل
 هنيه عن حركة حماس، لمن ستصوت؟

 %47.2 %42.7  %44.5 محمود عباس )1

 %50.0 %46.0  %47.6 اسماعيل هنية )2

 %2.8 %11.2  %7.9 ال راي )4

Q14  (ولو كان التنافس بين مروان البرغوثي عن حركة فتح، اسماعيل هنية عن حماس، لمن ستصوت؟ 
 %54.0 %60.3  %58.0 مروان البرغوثي) 1

 %43.6 %30.8  %35.5 اسماعيل هنية) 2

 %2.4 %8.9  %6.5 ال راي )4

Q15 وماذا لو كان التنافس بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية ومحمود عباس لمن ستصوت؟ 
 %34.7 %44.8  %41.0 مروان البرغوثي) 1

 %40.5 %28.4  %32.9 اسماعيل هنية) 2

 %22.5 %19.6  %20.7 محمود عباس) 3

 %2.2 %7.2  %5.3 ال راي )5

(Q17 يع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم التي شاركت في لو جرت انتخابات جديدة اليوم بموافقة جم
 ، لمن ستصوت؟2006كانون ثاني (يناير)   25االنتخابات التشريعية التي جرت في 

  قائمة البديل (ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ) 1
 %1.1 %3. %6. )ومستقلين

 %3.4 %3.0 %3.2 تقلونمصطفى البرغوثي والمس "قائمة فلسطين المستقلة  )2

 %1.9 %1.1 %1.4 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى )3

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

 %3. %0.0 %1. قائمة الحرية والعدالة االجتماعية ) 5

 %37.3 %28.8 %32.1 قائمة التغيير واالصالح )6

 %0.0 %0.0 %0.0 (االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية (وعد ) 7

 %1.5 %8. %1.0 قائمة الطريق الثالث برئاسة سالم فياض )8
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  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

 %3. %6. %5. قائمة الحرية واالستقالل )9

 %0.0 %3. %2. قائمة العدالة الفلسطينية )10

 %39.2 %35.5 %36.9 حركة فتح )11

 %15.0 %29.8 %24.1 )ال أحد مما سبق (لم أقرر بعد )12

(Q18-1 ضع رقم الغاية من الخيارات السابقةالغاية األولى)(_________ 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في  67انسحاب إسرائيلي لحدود عام ) 1

 %41.6 %48.0 %45.8 الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

الحصول على حق العودة لالجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي  ) 2
 %31.6 %29.6 %30.3 1948خرجوا منها في عام 

إقامة نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان  )3
 %14.8 %9.5 %11.3 الفلسطيني

 %12.0 %12.9 %12.6 بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة )4

(Q18-2 ضع رقم الغاية من الخيارات السابقة)الغاية الثانية( __________ 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في  67لي لحدود عام انسحاب إسرائي) 1

 %14.9 %19.0 %17.6 الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

الحصول على حق العودة لالجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي  ) 2
 %36.0 %38.6 %37.7 1948خرجوا منها في عام 

سان إقامة نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق اإلن )3
 %28.0 %16.8 %20.6 الفلسطيني

 %21.2 %25.6 %24.1 بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة )4

Q19 يواجه المجتمع الفلسطيني اليوم العديد من المشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة
قطاع غزة وإغالق معابره،   لضفة وغزة، واستمرار حصاروالفقر، وغياب الوحدة الوطنية بسبب االنقسام بين ا

 وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وغيرها. قل لنا برأيك
 %26.4 %29.9 %28.7 استمرار االحتالل واالستيطان )1

 %19.9 %22.5  %21.6 تفشي البطالة والفقر )2

 %9.2 %1.3  %4.0 غياب الوحدة الوطنية )3

 %30.5 %7.1  %15.1 قطاع غزة واغالق معابرهاستمرار حصار  )4

 %10.0 %36.9  %27.7 ةالمؤسسات العامتفشي الفساد في بعض  )5

 %3.4 %1.4  %2.1 اخرى )6

 %6. %1.0  %8. ال راي) 7

(Q20  اآلن وبعد مرور حوالي سنتين على تشكيل حكومة الوفاق، هل أنت راض أم غير راض عن أدائها؟ 
 %4.0 %5.  %1.7 راض جدا )1

 %25.2 %26.4  %26.0 راض )2

 %35.0 %44.2  %41.1 غير راض )3

 %34.6 %12.9  %20.3 غير راض بالمرة )4

 %1.1 %16.0  %10.9 ال راي )5
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  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

Q21   يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما يجب فيما يقول البعض اآلخر انها تقوم بعملها كما
 فاق ال تقوم بعملها كما يجب، من بنظرك المسؤول عن تعطيل عملها؟يجب.إذا كنت تعتقد أن حكومه الو 

 %32.8 %28.2 %29.7 السلطه والرئيس عباس) 1

 %35.3 %8.3 %17.4 حركه حماس )2

 %17.5 %12.4 %14.1 رئيس حكومه الوفاق) 3

 %7.8 %18.7 %15.0 حكومة الوفاق تقوم بعملها)  4

 %6.6 %32.5 %23.7 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q22 ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل المصالحة، هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن المصالحة
 ستفشل وسيعود االنقسام؟

 %3.2 %1.0 %1.8 بالتأكيد ستنجح المصالحة) 1

 %27.7 %29.9 %29.2 ستنجح المصالحة )2

 %47.9 %47.1 %47.4 لن تنجح المصالحة )3

 %18.0 %17.0  %17.3 نجح المصالحةلن ت دبالتأكي) 4

 %3.1 %4.9 %4.3 ال رأي/ ال أعرف )5

Q23 ( صبحت عبء على الشعب الفلسطيني فيما يقول اخرون انها يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد ا
 ؟از للشعب الفلسطيني. ما رأيك انتانج
 %46.1 %46.3 %46.2 انجاز للشعب الفلسطيني  السلطة )1

 %49.2 %45.9 %47.0 عبء على الشعب الفلسطيني  سلطةال )2

 %4.7 %7.8 %6.7 ال رأي/ ال أعرف )3

(Q24  لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء في منصبه؟ 
 %37.7 %24.1 %28.7 بالـتأكيد االستقالة )1

 %27.2 %34.3 %31.9 االستقالة )2

 %21.6 %27.7 %25.6 البقاء في منصبه )3

 %10.3 %5.5 %7.2 بالتأكيد البقاء في منصبه) 4

 %3.2 %8.4 %6.6 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q25  يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الترشح النتخابات رئاسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية
 اسماؤهم أن يكون الرئيس بعده؟

 %30.0 %40.7 %37.1 مروان البرغوثي) 1

 %22.2 %17.3 %19.0 اسماعيل هنية) 2

 %1.1 %1.4 %1.3 صائب عريقات) 3

 %4.7 %3.6 %4.0 رامي الحمد الله ) 4

 %6.1 %2.7 %3.9 مصطفى البرغوثي) 5

 %11.0 %2.4 %5.3 خالد مشعل) 6

 %5.1 %1.8 %2.9 سالم فياض) 7
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 %9.8 %2.1 %4.7 محمد دحالن) 8

 %2.9 %3.3 %3.2 ______ اخرى حدد) 9

 %7.1 %24.6 %18.6 ال راي/ ال اعرف ) 88

Q26  ( أعلن الرئيس عباس أن السلطة لن تستمر في االلتزام بأوسلو طالما أن إسرائيل ال تلتزم بها؟ هل تعتقد أن
 الرئيس عباس جاد في التخلي عن أوسلو أم أنه غير جاد؟

 %9.7 %1.7 %4.4 بالتأكيد جاد )1

 %24.8 %21.3 %22.5 جاد) 2

 %33.6 %48.0 %43.1 غير جاد) 3

 %24.2 %17.1 %19.5 بالتأكيد غير جاد) 4

 %7.7 %12.0 %10.5 ال رأي/ ال أعرف ) 5

(Q27  هل تؤيد أم تعارض التخلي عن اتفاق أوسلو؟ 
 %18.5 %11.6 %13.9 بالتأكيد اؤيد) 1

 %36.5 %41.6 %39.9 اؤيد) 2

 %30.2 %28.2 %28.9 اعارض) 3

 %10.9 %5.6 %7.4 بالتأكيد اعارض )4

 %4.0 %12.9 %9.9 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q28  ( هل تؤيد أم تعارض الحل القائم على أساس قيام دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف
 بحل الدولتين؟

 %9.1 %5.3 %6.6 بالتأكيد اؤيد) 1

 %33.2 %46.5 %42.0 اؤيد) 2

 %37.4 %35.3 %36.0 اعارض) 3

 %19.7 %11.1 %14.0 بالتأكيد اعارض) 4

 %7. %1.8 %1.4 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q29بنظرك، ما هي الطريق االكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل؟هل هي: 
 %32.2 %34.2  %33.5 المفاوضات) 1

 %44.0 %28.1  %33.5 العمل المسلح) 2

 %20.5 %29.9  %26.7 السلميةالمقاومة الشعبية ) 3

 %3.2 %7.8  %6.2 ال رأي/ ال أعرف) 4

Q30 يعتقد البعض أن حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، لم يعد حال عمليا بسبب
وطنات تالتوسع االستيطاني فيما يعتقد البعض ان هذا الحل ال يزال ممكنًا اليوم ألنه يمكن تفكيك أو إخالء المس

صل التفاق. ما هو رأيك انت؟  عند التو
 %30.0 %17.8 %22.0 بالتأكيد حل الدولتين لم يعد حال عمليا )1

 %29.2 %36.6 %34.1 حل الدولتين لم يعد حال عمليا )2

 %25.5 %30.0 %28.5 حل الدولتين ال يزال ممكنا اليوم )3
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 %10.8 %11.7 %11.4 بالتأكيد حل الدولتين ال يزال ممكنا اليوم )4

 %4.5 %3.8 %4.0 ال أعرف/ال رأي )5

Q31 عاد الحديث مرة أخرى عن فشل حل الدولتين وضرورة المطالبة بحل يقوم على أساس قيام دولة واحدة
 تشمل كافة المناطق الفلسطينية واإلسرائيلية ويتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة، هل تؤيد أم تعارض هذا التوجه؟

 %7.5 %2.7 %4.3 تأكيد اؤيدبال) 1

 %24.1 %27.4 %26.3 اؤيد) 2

 %44.5 %53.7 %50.6 اعارض) 3

 %22.5 %13.8 %16.7 بالتأكيد اعارض )4

 %1.4 %2.4 %2.1 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q32  اآلن وبعد مرور اكثر من خمسين عاما على االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع، ما هي بنظرك فرص قيام
ة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خالل السنوات الخمسة القادمة؟ هل هي عالية أم متوسطة أم دول

 ضئيلة أم غير موجودة؟
 %29.5 %33.2 %31.9 غير موجودة ) 1

 %41.4 %40.2 %40.6 ضئيلة ) 2

 %26.0 %20.7 %22.5 متوسطة ) 3

 %2.5 %2.9 %2.7 عالية )4

 %5. %3.0 %2.2 ال رأي/ ال أعرف )5

Q33  ( إلى أي درجة أنت قلق أن تتعرض في حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي
 إسرائيليين أو أن تتعرض أرضك للمصادرة أو بيتك للهدم؟

 %33.2 %41.4 %38.6 شديد القلق )1

 %47.7 %38.4 %41.6 قلق )2

 %14.6 %18.1 %16.9 غير قلق) 3

 %4.4 %2.1 %2.9 المرةغير قلق ب) 4

 %1. %0.0 %0. ال رأي/ ال أعرف )5

Q34  (ما هي برأيك أهداف وتطلعات إسرائيل على المدى البعيد؟ 
بعد  67االنسحاب من كامل األراضي العربية المحتلة في عام  )1

 %12.2 %3.4 %6.4 ضمان أمنها

ضمان  بعد 67االنسحاب من جزء من األراضي العربية المحتلة عام  )2
 %13.1 %4.5 %7.4 أمنها

ضم األراضي الفلسطينية في الضفة وحرمان سكانها من حقوقهم  )3
 %35.3 %27.1 %29.9 السياسية

إقامة دولة إسرائيل من نهر األردن إلى البحر المتوسط وطرد السكان ) 4
 %39.2 %62.3 %54.4 .العرب منها

 %3. %2.8 %1.9 ال رأي/ ال أعرف )5

Q35  (ي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرعلى المدى البعيد؟وماه 
 %43.9 %43.8 %43.9  1967استعادة بعض األراضي التي احتلتها إسرائيل عام (1
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 %23.3 %18.0 %19.8 1967استعادة كافة األراضي التي احتلتها إسرائيل عام ) 2

 %17.9 %9.1 %12.1 48لـهزيمة إسرائيل واستعادة كافة أراضي فلسطين ا) 3

 %11.8 %9.9 %10.5 هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود) 4

 %3.0 %19.1 %13.6 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q36  ( برأيك، ما هي تطلعات أو مخططات حكومة إسرائيل بعيدة المدى فيما يتعلق بالحرم الشريف في مدينة
 القدس؟

 %20.3 %5.6 %10.6  ابقاء الوضع الراهن كما هو) 1
ابقاء الوضع الراهن كما هو تقريبا ولكن مع السماح لليهود بالزيارة ) 2

 في اي وقت
7.6% 4.7% 13.3% 

 %19.6 %6.0 %10.6 تغيير الوضع الراهن والسماح لليهود بالصاله في منطقة الحرم ) 3
اقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصالة إلى ) 4

 المسجد األقصىجانب 
16.7% 18.5% 13.2% 

تدمير المسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي  ) 5
 مكانهما

51.8% 61.5% 33.0% 

 %6. %3.6 %2.6 ال رأي/ ال اعرف) 6

Q37  ( وهي قطاع  1967تقول المبادرة السعودية أن على إسرائيل االنسحاب من كافة المناطق التي احتلتها عام
ضفة الغربية والقدس وهضبة الجوالن ويتم إقامة دولة فلسطينية. يتم حل قضية الالجئين حًال عادالً ومتفقاً غزة وال

. في المقابل تعترف كافة الدول العربية بإسرائيل 194عليه من خالل مفاوضات مبنية على قرار األمم المتحدة رقم 
توافق أو  م وبإقامة عالقات دبلوماسية طبيعية معها. هلوبحقها في العيش في حدود آمنة وتقوم بتوقيع اتفاقات سال

 ال توافق على هذه المبادرة؟
 %13.5 %4.8 %7.7 بالتأكيد موافق) 1

 %37.2 %36.4 %36.7 موافق) 2

 %35.2 %41.4 %39.3 غير موافق) 3

 %12.8 %10.1 %11.0 بالتأكيد غير موافق )4

 %1.3 %7.3 %5.3 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q38  ( ،صل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل هناك اقتراح أنه بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتو
بما في ذلك القدس والالجئين، أن يكون هناك اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفلسطين كدولة 

 للشعب الفلسطيني. هل توافق أم ال توافق على هذا االقتراح؟
 %6.2 %2.8 %4.0 بالتأكيد موافق) 1

 %30.4 %37.3 %35.0 موافق) 2

 %40.2 %44.7 %43.2 غير موافق) 3

 %22.3 %14.4 %17.1 بالتأكيد غير موافق ) 4

 %9. %8. %8. ال رأي/ ال أعرف) 5

Q39 (التالية بدائلللتعارض اللجوء  أمهل تؤيد ،اآلن وبعد توقف مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين: 

 االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية) 39-1
 %42.8 %21.2 %28.5  بالتأكيد اؤيد) 1

 %39.0 %49.8 %46.2 اؤيد) 2
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 %14.4 %23.0 %20.1 اعارض) 3

 %2.6 %3.4 %3.1 بالتأكيد اعارض ) 4

 %1.3 %2.6 %2.1 ال رأي/ ال أعرف) 5

 ة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليينالتخلي عن حل الدولتين والمطالب) 39-2
 %8.5 %3.7 %5.4  بالتأكيد اؤيد) 1

 %24.8 %20.7 %22.1 اؤيد) 2

 %37.1 %59.8 %52.1 اعارض) 3

 %28.7 %13.8 %18.8 بالتأكيد اعارض ) 4

 %8. %1.9 %1.6 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة) 39-3
 %23.4 %9.5 %14.2  بالتأكيد اؤيد) 1

 %40.1 %55.0 %50.0 اؤيد) 2

 %27.6 %29.1 %28.6 اعارض) 3

 %8.7 %4.4 %5.8 بالتأكيد اعارض) 4

 %2. %2.0 %1.4 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 العودة لالنتفاضة المسلحة والمواجهات) 39-4
 %26.7 %8.1 %14.4  بالتأكيد اؤيد) 1

 %32.9 %33.9 %33.6 اؤيد) 2

 %31.9 %45.6 %41.0 اعارض) 3

 %8.0 %8.9 %8.6 بالتأكيد اعارض) 4

 %4. %3.5 %2.5 ال رأي/ ال أعرف ) 5

 حل السلطة الفلسطينية) 39-5
 %23.6 %12.7 %16.4  بالتأكيد اؤيد) 1

 %31.6 %25.5 %27.5 اؤيد) 2

 %26.0 %46.4 %39.5 اعارض) 3

 %16.7 %10.0 %12.3 بالتأكيد اعارض) 4

 %2.1 %5.3 %4.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5

Q40 ( صراعاته الداخلية او بصراعه مع إيران او حركات إسالمية يقول البعض ان العالم العربي مشغول بهمومه و
 متطرفة ولم يعد يعتبر فلسطين قضيته االولى ويقول اخرون ان فلسطين ال تزال قضية العرب االولى. ما رايك انت ؟

 %67.6 %79.5 %75.5 العربي مشغول وفلسطين ليست قضيته االولىالعالم ) 1

 %31.3 %19.5 %23.5 ال تزال فلسطين هي قضية العرب االولى) 2

 %1.1 %1.0 %1.1 ال راي / ال اعرف ) 3



18 

  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

(Q41  يقول البعض ان حكومة نتنياهو الحالية وجدت لها حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن
عدو مشترك ولكن آخرون يقولون ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طالما هي تحتل أراضي إيران 

 عربية وال تسمح بقيام دولة فلسطين. ما رأيك أنت ؟
حتى مع استمرار   هناك تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران ) 1

 %56.7 %61.0 %59.6 االحتالل

ئيل حتى تنهي احتاللها وتسمح بقيام لن يتحالف العرب مع إسرا )2
 %35.7 %22.4 %26.9 دولة فلسطينية

 %7.6 %16.6 %13.5 ال رأي / ال اعرف )3

(Q42  تدعو المبادرة الفرنسية لتشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات، وعقد مؤتمر دولي للسالم إليجاد حل
ل زمني محدد، هل تؤيد أم تعارض هذه المبادرة على أساس حل الدولتين وفي إطار المبادرة العربية ووفق جدو 

 الفرنسية؟
 %11.5 %4.8 %7.1 بالتأكيد اؤيد) 1

 %45.7 %46.2 %46.0 اؤيد) 2

 %28.9 %32.0 %30.9 اعارض) 3

 %8.9 %6.1 %7.1 بالتأكيد اعارض )4

 %5.0 %10.9 %8.9 ال رأي/ ال أعرف )5

(Q43  صل لسالم فلسطينيبرأيك، هل ستنجح أم ستفشل المبادرة الف  إسرائيلي؟-رنسية في تعزيز فرص التو
 %5.6 %8. %2.4 بالتأكيد ستنجح) 1

 %35.9 %20.6 %25.8 ستنجح ) 2

 %36.2 %56.3 %49.5 لن تنجح ) 3

 %13.5 %8.0  %9.8 بالتأكيد  لن تنجح) 4

 %8.8 %14.4 %12.5 ال رأي/ ال أعرف) 5

Q44 (ة في الواليات المتحدة هما هيالري كلينتون عن الحزب الديمقراطي يتنافس مرشحان لالنتخابات الرئاسي
 عن الحزب الجمهوري أي منهما تعتقد أنه أفضل للمصلحة الفلسطينية؟  ودونالد ترامب

 %23.3 %11.7 %15.7 هيالري كلينتون ) 1

 %10.3 %2.9 %5.4 دونالد ترامب )2

 %56.7 %76.0 %69.5 ال فرق بينهما )3

 %9.7 %9.4 %9.5 / ال اعرفال رأي ) 4

Q45  ( يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) هي مجموعة متطرفة ال تمثل اإلسالم
 الصحيح فيما يعتقد البعض األخر أنها مجموعة مخلصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %2.6 %1.6 %1.9 بالتأكيد تمثل داعش اإلسالم الصحيح) 1

 %6.7 %1.6 %3.3 مثل داعش اإلسالم الصحيحت) 2

 %31.2 %36.7 %34.8 ال تمثل داعش اإلسالم الصحيح )3

 %54.9 %53.8 %54.2 بالتأكيد ال تمثل داعش اإلسالم الصحيح )4

 %4.7 %6.3 %5.8 ال رأي/ ال أعرف ) 5
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(Q46 بية رب التي تخوضها دول عر اذا كنت تعتقد أن داعش ال تمثل اإلسالم الصحيح، هل تؤيد ام تعارض الح
 وغربيه ضدها؟

 %41.7 %40.6 %41.0 بالتأكيد اؤيد) 1

 %37.0 %44.9 %42.3 اؤيد) 2

 %11.8 %10.5 %10.9 اعارض) 3

 %7.4 %1.3 %3.3 بالتأكيد اعارض )4

 %2.1 %2.7 %2.5 ال رأي/ ال أعرف )5

Q47 دم االنتخابات البلدية بشكل مؤقت وذلك لع قررت محكمة العدل العليا قبل حوالي أسبوعين إيقاف عملية
هل انت  .في الطعون االنتخابية في القطاع اجرائها في القدس الشرقية المحتلة ولقيام محاكم في قطاع غزة بالبت

 ؟اض ام غير راضي قرار المحكمة هذار 
 %30.3 %28.2  %28.9 راضي) 1

 %62.8 %59.5  %60.6 غير راضي) 2

 %6.9 %12.3  %10.4 ال راي / ال اعرف) 3

Q48  ( بنظرك، هل تعتبر ان عدم اجراء االنتخابات المحلية في القدس الشرقية المحتلة سبب مقبول لعدم
 اجرائها في باقي األراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع ؟

 %38.4 %33.7  %35.3 نعم) 1

 %51.5 %55.3  %54.1 ال) 2

 %10.1 %11.0  %10.7 ال راي / ال اعرف) 3

(Q49   بنظرك، هل تعتبر ان قيام محاكم في قطاع غزة بالبت في الطعون االنتخابية في القطاع سبب مقبول لعدم
 اجرائها في األراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع؟

 %33.9 %31.3  %32.2 نعم) 1

 %57.7 %56.4  %56.8 ال) 2

 %8.5 %12.3  %11.0 ال راي / ال اعرف) 3

Q50 ر محكمة العدل العليا بإيقاف عملية االنتخابات المحلية بشكل مؤقت هو قرار سياسي برأيك، هل قرا
 ؟  يهدف إليقاف االنتخابات ام هو قرار قانوني سليم يهدف لتصحيح عملية االنتخابات

 %56.2 %61.5 %59.7 قرار سياسي إليقاف االنتخابات1)  

 %36.9 %28.1 %31.1 قرار قانوني سليم لتصحيح عملية االنتخابات ) 2

 %6.9 %10.4 %9.2 ال راي/ ال أعرف) 3

(Q51 من بنظرك يرغب في الغاء االنتخابات المحلية ؟ هل هي حركة فتح أم حركة حماس أم أطراف أخرى ؟ 
 %24.5 %22.0 %22.8 حركة فتح) 1

 %25.5 %8.3 %14.2 حركة حماس )2

 %36.7 %34.3 %35.1 االثنان معا ) 3

 %11.6 %21.4 %18.1 اطراف أخرى) 4

 %1.7 %14.0  %9.8 ال راي/ ال أعرف )5



20 

  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

Q52  ( قد تجري قريبا االنتخابات المحلية للبلديات والمجالس القروية، هل قمت بالتسجيل لكي تتمكن من
 المشاركة في هذه االنتخابات؟

 %53.4 %31.2 %38.7 نعم1)

 %34.5 %44.9 %41.4 )56ال (انتقل الى  )2

 %12.1 %10.1 %10.8 سجيل في انتخابات محلية سابقةقمت بالت )3

 %0.0 %13.8 %9.1 )57ال ينطبق (سكان القدس والمخيمات، انتقل الى  )4

Q53 إذا قمت بالتسجيل هل ستشارك في هذه االنتخابات في حال اجرائها ؟ 
 %87.5 %75.4  %80.9 نعم1)

 %6.4 %16.1  %11.7 )56(انتقل الى  ال )2

 %6.0 %8.5  %7.4 دغير متأك) 3

Q55 ( هناك اعتبارات مختلفة قد تؤثر على تصويت الناخبين للقائمة االنتخابية للمجالس المحلية. أي من
 :االعتبارات األربعة التالية هو االعتبار األهم عند تصويتك أنت

األقدر على تقديم الخدمات كالماء والكهرباء والطرق وغيرها من  )1
 %46.8 %53.3 %50.2 األمور الحياتية

 %27.9 %33.1 %30.6 األقدر على الدفاع عن حقوق شعبنا والمساهمة في إنهاء االحتالل )2

 %9.6 %8.6 %9.0 األقدر على خدمة مصالح العائلة )3

 %15.8 %3.4 %9.3 للقائمة التي يؤيدها الحزب أو الحركة السياسية التي أؤيدها )4

 %0.0 %1.6 %8. ال رأي/ ال أعرف )5

Q56(  ي، من بينها األقدر على ما يلفيهالو نظرت إلى القوائم المرشحة في المنطقة التي ستصوت:  
Q56-1 ( تقديم الخدمات كالماء والكهرباء والطرقات وغيرها 

 %41.2 %30.4 %34.5 فتحقائمة حركة فتح أو التي تؤيدها حركة  )1

 %28.4 %10.6 %17.3 قائمة حركة حماس أو التي تؤيدها حركة حماس )2

 %4.0 %1.8 %2.7 قائمة اليسار أو التي تؤيدها اليسار )3

 %15.5 %14.6 %15.0 قائمة مستقلين أو مهنيين ال تؤيدهم األحزاب أو حركات سياسية )4

 %3.2 %8.1 %6.3 قائمة تمثل العائلة (5

 %6.4 %22.8 %16.6 ال أحد (6

 %1.4 %11.6 %7.7 ال راي / ال اعرف (7

Q56-2 ( الدفاع عن حقوق شعبنا والمساهمة في إنهاء االحتالل 
 %33.4 %24.1 %27.6 قائمة حركة فتح أو التي تؤيدها حركة فتح )1

 %37.8 %19.0 %26.1 قائمة حركة حماس أو التي تؤيدها حركة حماس )2

 %3.5 %4. %1.6 ة اليسار أو التي تؤيدها اليسارقائم) 3

 %14.9 %8.9 %11.2 قائمة مستقلين أو مهنيين ال تؤيدهم األحزاب أو حركات سياسية) 4

 %2.3 %5.2 %4.2 قائمة تمثل العائلة )5



21 

  قطاع غزة الضفة الغربية المجموع 

 %6.2 %31.4 %21.9 ال أحد )6

 %1.8 %11.0 %7.5 ال راي / ال اعرف) 7

(Q57 ابات المحلية قريبا أم سيتم الغاؤها؟هل تتوقع ان تجري االنتخ 
 %35.4 %43.0 %40.4 ستجري قريبا) 1

 %54.8 %44.8 %48.2 سيتم الغاؤها )2

 %9.8 %12.2 %11.4 ال راي / ال اعرف )3

(Q58  فيما لو جرت االنتخابات المحلية قريبا بنجاح، هل تعتقد أن ذلك سيعزز أم سيضعف فرص المصالحة
 ة وقطاع غزة؟وتوحيد الضفة الغربي

 %39.8 %38.1 %38.7 سيتعزز) 1

 %32.8 %31.6 %32.0 سيضعف) 2

 %23.9 %24.8 %24.5 لن يكون لذلك تأثير) 3

 %3.5 %5.5 %4.8 ال راي/ ال أعرف) 4

(Q59  كما تعلم، قد تجري االنتخابات المحلية في قطاع غزة وهو تحت السلطة الفعلية لحماس وقد تجري في
تحت السلطة الفعلية للرئيس عباس وحكومة الوفاق؟ هل تؤيد ام تعارض إجراء االنتخابات التشريعية الضفة الغربية 

 والرئاسية في ظل ظروف مشابهة للوضع الحالي؟
 %48.0 %38.1  %41.5 نعم) 1

 %44.9 %53.5  %50.6 ال) 2

 %7.1 %8.3  %7.9 ال راي / ال اعرف) 3

(Q60 حلية فيما لو أجريت سيعجل من إمكانية عقد انتخابات تشريعية هل تعتقد ان نجاح االنتخابات الم
 رئاسية؟

 %56.8 %60.0  %58.9 نعم) 1

 %34.8 %30.8  %32.2 ال) 2

 %8.4 %9.2  %8.9 ال راي / ال اعرف) 3

Q61 االنتخابات في معظم المجالس المحلية   لو أجريت االنتخابات المحلية قريبا، من تتوقع أن يفوز في هذه
 طاع غزة؟في ق

 %36.9 %66.2 %56.3 قوائم تؤيدها حماس )1

 %35.7 %13.6 %21.1 قوائم تؤيدها فتح )2

 %4.2 %1.1 %2.1 قوائم تؤيدها اليسار) 3

 %17.9 %4.6 %9.1 قوائم للمستقلين والمهنيين ال تؤيدها حماس وفتح أو اليسار )4

 %0.0 %3.6 %2.4 قوائم العائالت )5

 %0.0 %4. %2. (------ أخرى (حدد )6

 %5.3 %10.6 %8.8 ال راي/ ال أعرف) 7

Q62  (ومن تتوقع أن يفوز في هذه االنتخابات في معظم المجالس في الضفة الغربية ؟ 
 %33.6 %21.9 %25.8 قوائم تؤيدها حماس) 1
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 %8.6 %1.3 %3.8 قوائم تؤيدها اليسار) 2

 %34.2 %48.9 %43.9 قوائم تؤيدها فتح ) 3

 %12.4 %6.5 %8.5 ئم للمستقلين والمهنيين ال تؤيدها حماس وفتح أو اليسارقوا) 4

 %1.2 %8.5 %6.0 قوائم العائالت )5

 %8. %4. %5. )------ أخرى (حدد )6

 %9.2 %12.5 %11.4 ال راي/ ال أعرف ) 7

Q63  (ة والقطاع؟الضف من بنظرك يعيق اآلن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في األراضي الفلسطينية في 
 %34.5 %16.0 %22.3 حركة حماس )1

 %18.2 %22.2 %20.9 حركة فتح )2

 %30.8 %15.9 %20.9 الرئيس عباس )3

 %2.6 %3.9 %3.5 اليسار) 4

 %2.5 %15.1 %10.8 )---- أخرى (حدد) 5

 %11.5 %26.9 %21.7 ال راي/ ال أعرف ) 6

(Q64ن في الضفة الغربية في االنتخابات المحلية بينما تشارك مخيمات قطاع ال تشارك معظم مخيمات الالجئي
 غزة بها. ما رأيك أنت هل تؤيد ام تعارض مشاركة مخيمات الضفة في االنتخابات المحلية فيما لو أجريت قريبا؟

 %60.2 %84.1 %76.0 أؤيد ) 1

 %31.3 %11.1 %18.0 أعارض ) 2

 %8.5 %4.8 %6.0 ال رأي/ ال أعرف ) 3

Q65 ( حصلت تقليصات كبيرة في توفير المياه هذا الصيف في مناطق كثيرة في الضفة الغربية. هل تأثرت منطقة
 سكنك بهذه التقليصات؟

 %21.8 %58.4  %46.1 نعم) 1

 %70.8 %40.0  %50.3 ال) 2

 %7.5 %1.6  %3.6 ال راي / ال اعرف) 3

(Q66 كم على األقل مرة واحدة في كل أسبوع؟ أو كل شهر؟ او إذا تأثرت منطقة سكنك، هل كانت المياه تصل
 اقل من ذلك

 %65.1 %56.7 %58.3 كل أسبوع على األقل ) 1

 %14.5 %28.8 %26.0 كل شهر على األقل) 2

 %3.3 %11.9 %10.2 لم تصل إال نادراً  ) 3

 %17.1 %2.6 %5.4 ال رأي/ ال اعرف ) 4

Q67  (هل اضطررتم لشراء الماء بالتنك؟ 
 %67.8 %63.0  %63.9 نعم) 1

 %25.4 %36.4  %34.3 ال) 2

 %6.8 %5.  %1.7 ال راي / ال اعرف) 3

(Q68 بنظرك، من المسؤول عن التقليصات في توفير المياه في الضفة الغربية؟ هل هو: 
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 %26.6 %30.3 %29.0 سوء إدارة السلطة الفلسطينية )1

 %42.2 %46.0 %44.7 قطع حكومة إسرائيل للمياه للضفة )2

 %13.3 %11.0 %11.8 البنية التحتية مثل خطوط المياه المهترأة التي تتسبب في ضياع الماء) 3

 %10.6 %7.3 %8.4 .قيام بعض الفلسطينيين بسرقة المياه من االنابيب مما يمنع وصولها ) 4

 %5. %2.4 %1.8 )------ أخرى (حدد) 5

 %6.7 %3.1 %4.3 ال رأي/العرف) 6

(Q69 تشتكي بعض المناطق الفلسطينية أنها ال تصلها المياه بينما تصل لمناطق أخرى. هل بنظرك توجد عدالة
 في توزيع المياه المتوفرة بين المناطق المختلفة، كنابلس ورام الله والخليل؟

 %22.4 %17.4  %19.1 نعم) 1

 %58.4 %71.9  %67.3 ال) 2

 %18.9 %10.7  %13.5 ال راي / ال اعرف) 3

5(  .1% 0.0% .3% 

Q70  وماذا عن العدالة في توزيع المياه المتاحة في منطقة سكنك؟ هل توجد عدالة في إيصالها لألحياء
 المختلفة؟

 %47.0 %46.2  %46.4 نعم) 1

 %44.6 %50.1  %48.3 ال) 2

 %8.4 %3.7  %5.3 ال راي / ال اعرف) 3

Q71 و ينية ومنع السلطة الفلسطينية من حفر آبار للمياه، ما هفي ظل سيطرة إسرائيل على مصادر المياه الفلسط
ص المياه؟  بنظرك الحل األنجح لمواجهة نق

 %50.8 %26.9 %35.0 بناء محطات تحلية تخدم األراضي الفلسطينية )1

 %37.7 %63.2 %54.5 حفر ابار جديدة حتى لو أدى ذلك الى اصطدام مع جيش االحتالل )2

 %6.2 %2.6 %3.8 تقليص استخدامهارفع أسعار المياه ل )3

 %0.0 %3.9 %2.6 )____________________أخرى (حدد )4

 %5.2 %3.5 %4.1 ال راي/ ال أعرف )5

Q72  ( تصاعدت أزمة الجسر الرابط بين الضفة الغربية واألردن في هذا الصيف بسبب االزدحام الشديد واقترح
 هل أنت مع أم ضد هذا االقتراح؟ ساعة يومياً. 24البعض فتح معبر الجسر لمدة 

 %32.2 %44.6 %40.4 بالتأكيد مع )1

 %46.9 %51.8 %50.1 مع )2

 %11.6 %2.6 %5.7 ضد )3

 %1.5 %0. %5. بالتأكيد ضد )4

 %7.8 %9. %3.3 ال راي/ ال أعرف )5

Q73 ( ساعة يومياً؟ 24ماذا تتوقع أن يحصل؟ هل سيفتح الجسر 
 %34.5 %52.4  %46.3 نعم) 1
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 %47.3 %40.1  %42.6 ال) 2

 %18.2 %7.5  %11.1 ال راي / ال اعرف) 3

Q74 صفوفها تقوم دول عربية منها مصر واألردن والسعودية واالمارات بممارسة الضغط على حركة فتح لتوحيد 
بالسماح بعودة مفصولين للحركة بما في ذلك محمد دحالن . هل انت مع او ضد عودة محمد دحالن لحركة 

 ح؟فت
 %40.6 %18.7 %26.1 مع عودته )1

 %52.0 %62.8 %59.1 ضد عودته) 2

 %7.4 %18.5 %14.7 ال راي/ ال أعرف )3

Q75  وافق الرئيس محمود عباس على دعوة روسيا لاللتقاء برئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في موسكو قريبا. هل
 نياهو؟انت مع او ضد قبول هذه الدعوة الروسية واللقاء مع نت

 %37.1 %35.6 %36.1 مع قبول الدعوة) 1

 %56.9 %54.2 %55.1 ضد قبول الدعوة ) 2

 %6.0 %10.2 %8.8 ال راي/ ال أعرف ) 3

(Q76  تقوم أجهزة االمن الفلسطينية بحمالت امنية بين وقت واخر مثل تلك التي جرت مؤخرا في نابلس وقبلها
 : هدف هذه الحمالت األمنية ؟ هل هو في مدن ومناطق عديدة أخرى . ما هو بنظرك

 %44.3 %48.1 %46.8 فرض النظام والقانون )1

 %46.0 %38.7 %41.2 لضرب اطراف معادية للسلطة )2

 %1.7 %3.4 %2.8 السباب أخرى) ا3

 %8.0 %9.9 %9.2 ال راي/ ال أعرف) 4

(Q77  ك قديمة في نابلس هو أبو العز حالوة وذلقام افراد من أجهزة االمن الفلسطينية بضرب متهم من البلدة ال
 بعد اعتقاله مما أدى الى وفاته. هل ترى في هذا العمل امرا مقصودا ام خطأ غير مقصود؟

 %30.7 %22.1 %25.0 خطأ غير مقصود ) 1

 %52.8 %58.5 %56.6 عمال مقصودا) 2

 %3. %5. %4. أخرى) 3

 %16.2 %19.0 %18.0 ال راي/ ال أعرف) 4

(Q78   جرت خالل األشهر القليلة الماضية مصالحة بين تركيا وإسرائيل. بنظرك هل سيكون لهذه المصالحة تأثير
ص الحصار ام سيزداد  إيجابي أم سلبي على حصار قطاع غزة؟ أي هل سيتقل

 %42.6 %36.9 %38.9 سيتقلص الحصار )1

 %29.7 %26.8 %27.8 سيزداد الحصار )2

 %26.3 %29.8 %28.6 لن يكون لها تأثير ) 3

 %1.4 %6.5 %4.8 ال رأي/ ال أعرف ) 4

(Q79   قام بعض األكاديميين السعوديين بزيارة للمناطق الفلسطينية والقدس والتقوا بمسؤولين إسرائيليين، وقال
البعض أن في هذه الزيارة إشارة لقيام عالقات أو تطبيع بين السعودية وإسرائيل. ما رأيك أنت؟ هل يحصل هذه 

 أليام تقارب بين البلدين؟ا
 %49.7 %70.9  %63.7 نعم) 1
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 %38.5 %19.5  %26.0 ال) 2

 %11.8 %9.6  %10.3 ال راي / ال اعرف) 3

ليصات بين وقت الخر على خدمات وكالة الغوث لالجئين (األونروا). هل أنت قلق أم غير قلق من تحدث تق )80
 تجاه الالجئين الفلسطينيين؟أن األونروا تتخلى تدريجياً عن مسؤولياتها 

 %75.2 %81.1 %79.1  قلق )1

 %24.7 %16.2 %19.1 غير قلق) 2

 %1. %2.7 %1.8 ال رأي/ ال أعرف) 3

(Q81  صة في حصلت العديد من حاالت الفلتان األمني في الضفة الغربية خالل األشهر القليلة الماضية وخا
 ك؟مدينة نابلس. برأيك ما السبب األساسي وراء ذل

 %28.8 %28.4 %28.5 ضعف المحاكم ونظام العدالة ) 1

 %38.1 %35.2 %36.2 ضعف أجهزة األمن وعدم فرضها المستمر للقانون) 2

 %28.0 %30.6 %29.8 الصراعات العائلية والمجتمعية) 3

 %2.2 %2.9 %2.6 أخرى  ) 4

 %2.9 %2.9 %2.9 ال راي/ ال أعرف) 5

(Q82 امتحان الثانوية العامة أو التوجيهي الجديد؟ وإن سمعت عنه ما رأيك به؟هل سمعت عن تغيير نظام 
 %24.1 %21.2 %22.2 لم أسمع عنه ) 1

 %35.4 %32.1 %33.2 سمعت عنه واؤيده) 2

 %22.1 %27.1 %25.4 سمعت عنه واعارضه) 3

 %17.5 %16.8 %17.1 سمعت عنه ال اؤيده وال اعارضه ) 4

 %9. %2.8 %2.2 ال رأي/ ال أعرف )5

(Q83خالل   برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي في منطقتك(للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة)؟
 سنوات) مقارنة مع الوضع الحالي؟ 5-3السنوات القليلة القادمة (

 %7.6 %3.1 %4.6 أفضل بكثير) 1

 %17.4 %18.2 %17.9 أفضل بقليل ) 2

 %28.5 %25.9 %26.7 تقريبا بنفس الوضع الحالي ) 3

 %19.9 %19.0 %19.3 أسوأ بقليل ) 4

 %24.1 %29.0 %27.4 أسوأ بكثير) 5

 %2.6 %4.4 %3.8 ال أعرف )6

 %0.0 %3. %2. رفض اإلجابة )7

(Q84   فإنك؟ مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيلبالنسبة للعمليات المسلحة ضد 
 %21.2 %8.8 %13.0 بالتأكيد اؤيد) 1

 %42.6 %28.5 %33.3 اؤيد) 2

 %28.6 %45.9 %40.0 اعارض) 3
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 %6.3 %9.6 %8.5 بالتأكيد اعارض) 4

 %1.3 %7.3 %5.2 ال رأي/ ال أعرف) 5

(Q85[اختر واحدًا فقط] أيا من االتجاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟ 
 %5. %1. %2. حزب الشعب) 1

 %3.1 %1.5 %2.1 الجبهة الشعبية) 2

 %32.3 %27.7 %29.3 فتح ) 3

 %29.6 %17.9 %21.9 حماس) 4

 %7. %2.0 %1.5 الجبهة الديمقراطية ) 5

 %4.2 %1.4 %2.3 الجهاد اإلسالمي) 6

 %0.0 %0.0 %0.0 فدا) 7

 %3. %7. %6. المبادرة الوطنية ) 8

 %5.9 %5. %2.4 مستقل إسالمي ) 9

 %4.2 %3.0 %3.4 مستقل وطني ) 10

 %6. %1.0 %8. اضالطريق الثالث برئاسة سالم في) 11

 %18.4 %43.7 %35.1 ال أحد مما سبق) 12

 %2. %4. %3. (___)غير ذلك حدد) 13

(Q86 اذا كنت تستخدم االنترنت للمشاركة في الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر والمنتديات وغيرها
خدم جتماعية والمنتديات أو تستأو الستخدام وفتح بريدك اإللكتروني، كم مرة تقوم بالمشاركة بالصفحات اال

 بريدك االلكتروني؟
 %24.8 %34.3 %31.1 أكثر من مرة في اليوم) 1

 %36.1 %23.3 %27.7 يوميا) 2

 %13.8 %9.2 %10.8 مرات أسبوعيا 5-2بين ) 3

 %3.6 %2.4 %2.8 مرة في األسبوع) 4

 %4.2 %2.5 %3.0 مرة في الشهر ) 5

 %0.0 %0.0 %0.0 أخرى) 6

ال ينطبق، ال أشارك في الصفحات والمنتديات وليس لدي بريد  ) 7
 %17.5 %28.3 %24.6 الكتروني

  


