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 (64) نتائج استطالع الرأي العام رقم

رفض شعيب واسع النطاق لقراري السلطة الفلسطينية إبجراء خصم على 
رواتب موظفيها يف قطاع غزة وابلتوقف عن دفع تكاليف كهرابء غزة 

شعيب برفض الضغوط ادلطالبة بوقف دفع  القادمة من إسرائيل، وشبو إرتاع
سلصصات السجناء األمنيني؛ ويف الوقت ذاتو ترفض النسبة األكرب أي 

"اتفاق" بني زتاس ودحالن لقيام إدارة مشرتكة بينهما للقطاع حيث ترى 
أنو لو حصل سيؤدي النفصال كامل بني الضفة والقطاع، لكن النتائج 

 األمر بني الضفة والقطاعتشري أيضاً النقسام واضح حول ىذا 
  2017دتوز )يوليو( 1 -حزيران )يونيو( 29

  
قام ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية إبجراء استطالع للرأي العام الفلسطيين يف الضفة    

على الصعيد  .2017دتوز )يوليو(  1-حزيران )يونيو( 29 الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بٌن
قيدددام السدددلطة الفلسدددطي ية إبجدددراء  صددد  علدددى  وا ددد   علالسدددتطالشددد دت الفدددرتة السددداب ة  يالددددا ل

%، وقامددا السددلطة كددتلك  لتوقدد  جزديددا  عدد    دد  30موظفي ددا يف قطدداع غددزة  بلددح معدلدد  حددوا  
أذتددان الر ددر ء الدده  وسددل ا إسددرادية ل طدداع غددزة، وجددره انتردداب إملاعيددة   يددة  ديسددا  دلرتدد   ددا  

حيددٍن السدد وا   ديسددا  للحركددة يف قطدداع غددزة، وأجددرت  ددا  مفاوحددات مدد  ال اددد  مدددح د السياسددي و 
 حددالن وصددوو اعوحدداع يف قطدداع غددزة وأسددد ت  ددا  ويي ددة سياسددية جديدددة  عدد  عدد  مبا د ددا 
ومواقف دا الرا  دةك كدتلك  داس اعسدره إحدرا   عد  الطعدام انت دى بتح يدب بعدو مطدالب  ، ون ددر يف 

بدددا  عددد  مطالبدددة أمريريدددة وإسدددراديلية للسدددلطة  لتوقددد  عددد    ددد   وا ددد  ل سدددره وسدددادة امعدددالم أ 
وذوي  ك وعلى الصعيد الدو  قام  رام  بزاي ة ادل ط ة العربيدة وإسدرادية وم دااب السدلطة الفلسدطي يةك 
يغطددددى  ددددتا ااسددددتطالع كا ددددة  ددددتض ال ضددددااي  محددددا ة إا قضددددااي  ا ليددددة أ ددددره م ددددة اانترددددا ت 

مت إجراء ادل ابالت وج ا  لوج  م  عي ة ع وادية م  اعشدراو البدالغٌن عامة وادلصاحلةك  واعوحاع ال
 %.3وكانا نسبة اخلطأ  سر يا  موقعا   120 شرصا  وذلك يف1200 بلح عد  ا

يف  الشقاقي أو وليد لدادوة بـ د.خليل   للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجو، الرجاء االتصال
-e -( 02)2964934 اكس:( 02)2964933رام هللا ت:   ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية 
اءات إا أن اعغلبية الساح ة م  اجل  و  الفلسطيين  ر و إجر  2017  ًن نتادج الرب  ال اين م  

 وا   موظفي ا يف قطاع غزة ويف التوق  ع       رالي   اخلص  م السلطة الفلسطي ية ادلت  لة يف 
للضغط  ا  استردام  لك امجراءاتالر ر ء اله  وسل ا إسرادية لل طاعك  ره ال سبة اعك  يف 

دتر هبا ااقتصا ي على السران كوسيلة لد ع   لر و حر   ا  وليس بسب  أي أزمة مالية 
السلطةك كتلك   ًن ال تادج إا أن الغالبية الساح ة  عا س التوق  ع      سلصصات السج اء 
اعم يٌن  غ  أن نص  اجل  و    ريبا  يعت د أن السلطة الفلسطي ية سرتحخ للضغوط اخلا جية 

 و وق   تض ادلرصصاتك 
إ ا ة م رتكة بي   ا ل طاع غزة كتلك  عا س ال سبة اعك  أي ا فاق بٌن  ا  و حالن لت رية 

و ره أن ذلك سيؤ ي لالنفصال الرامة بٌن الضفة وال طاعك لر  م  ادلالحظ أن أغلبية سران 
 ال طاع يؤيدون ا فاقا  ك تا لو حصةك 

 

 

 السياسية وادلسحية للبحوثادلركز الفلسطيين 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجو، الرجاء 

االتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد 
يف ادلركز الفلسطيين للبحوث  لدادوة 

 السياسية وادلسحية
 ام هللا،  لسطٌن 

 (02)2964933 ليفون:
  (02)2964934 اكس: 

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

 

أتسس ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية  يف 
ك ركز مست ة للبحوث اعكا ميية   2000مطل  عام 
السياسات العامةك ي دف ادلركز لتطوير و  وية  و  اسات

ادلعر ة الفلسطي ية يف رلاات يالث: السياسات 
الفلسطي ية الدا لية، التحلية ااسرتا يجي والسياسة 
اخلا جية، البحوث ادلسحية واستطالعات الرأي العامك  
ي وم ادلركز  لعديد م  ال  ااات البح ية: إعدا  

كا ميية ذات العالقة  لسياسات الد اسات واعحباث اع
 ادلواق الفلسطي ية الرا  ة، إجراء حبوث مسحية حول 

السياسية وااجت اعية لل جت   الفلسطيين،   رية 
رل وعات ع ة لد اسة قضااي وم اكة  واج  اجملت   
الفلسطيين وسان  ال را  ووح  حلول ذلا، وع د ادلؤدترات 

ؤون الساعةك إن ادلركز واحملاحرات وادلوجزات ادلتعل ة ب 
الفلسطيين للبحوث ملتزم  دلوحوعية وال دزا ة العل ية 
ويع ة على   جي  وبلو ة  ف   أ ضة للواق  الفلسطيين 
الدا لي وللبيئة الدولية يف أجواء م  حرية التعبًن و با ل 

 اآل اءك
أييت  تا ااستطالع ح   سلسلة ااستطالعات ادل تظ ة 

 لل ركزك 
            االستطالع ابلتعاون مع مؤسسةمت إجراء 

 كونراد أديناور يف رام هللا
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الة الرديس م ابة اطلفاس يف نسبة ادلطالبة يف است الت  يف   ًن ال تادج إا أن  تض التطو ات قد أ ت إا زاي ة يف نسبة مطالبة سران ال طاع  ست 

ية  الضفة الغربيةك كتلك اطلفضا نسبة ااستعدا  للتصويا للرديس عبا  يف قطاع غزة ب رة مل و  م ابة ا  فاع يف نسبة التصويا مملاعية   
تأير  لتطو ات ادلتكو ة أعالض وب يا   ريبا  ك ا كانا قبة يالية كرديس للسلطةك لر  م  ادللفا أن نوااي التصويا لفتح و ا  يف قطاع غزة مل  

ية ولعة السب  يف ذلك أن مؤيدي زلد د  حالن يف ال طاع ي ولون أهن  سيصو ون حلركة  تحك أما يف الضفة الغربية  طرأ اطلفاس بسيط على شعب ،أش ر
  حركة  ا  وا  فاع م اب  على شعبية حركة  تحك 

اعمريريةك -امسراديلية والفلسطي ية-ديس اعمريري  رام  لفلسطٌن وإسرادية  ب ى غالبية اجل  و  مت اد ة مبست بة العالقات الفلسطي يةبعد زاي ة الر 
ج لر  م  ادللفا أن نسبة أتييد العو ة انتفاحة مسلحة قد  بط ب رة مل و   الل اعش ر ال الية ادلاحيةك ولعة السب  يف ذلك يعو  ل تاد

على الطرف امسراديلي، أي أهنا مل  ر   عالة بة وكان م  نتادج ا  أتيًنع ليات ا  قام هبا  لسطي يون م  اع  وإاالق ان  بدون أن يرون ذلا ال
  إغالق ال د  وقط  الطريب أمام الوسول لل سجد اعقصى  الل ش ر  مضانك

إيرانك ك ا وجد  حد عريب قد ابتعد ع  قضية  لسطٌن وأسبح متحالفا  م  إسرادية ره أن العامل ال ىأ ًنا ، وجد ااستطالع أن الغالبية العظ 
 م   ولة قطر حد اخلطوات اله اختتهتا السعو ية ومصر وامما ات حد اك ونااستطالع أن يل ي اجل  و  الفلسطيين ي ف

  

 يف قطاع غزة رواتب موظفي السلطة الفلسطينيةمن  اخلصم أزمة كهرابء غزة و  (1
 84عارضون توقف السلطة عن دفع تكاليف كهرابء غزة % ي 
 88يعارضون خصم رواتب موظفي السلطة يف غزة % 
 اجلمهور يعتقد أن السلطة هتدف خللق ضغوط على السكان ومعاقبة زتاس 

الر ر ء ل طاع غزة و  ول %( أهنا  عا س اخلطوة اله اختتهتا السلطة الفلسطي ية  لتوق  ع      ذت  38  ول الغالبية العظ ى م  اجل  و  )
مؤيدي بٌن  ؛(%31)  طاع غزةبم ا نة ( %32) ة للرطوة ز ا  نسبة ادلعا حة ذلتض اخلطوة يف الضفة الغربية % أهنا  ؤيد ذلكك 01نسبة م  
ش ا ة البرالو يو  %( م ا نة حب لة 32وبٌن اعميٌن )%(؛ 23% على التوا ( م ا نة مبؤيدي  تح )41% و43مؤيدي ال وه ال ال ة ) ا  و 

 %(ك22%( م ا نة  دلوظفٌن )32%(، وبٌن الطالب )33)

 وا   موظفي ا يف قطاع غزة   خلص  م %( أهنا  عا س اخلطوة اله اختتهتا السلطة الفلسطي ية 33كتلك   ول الغالبية العظ ى م  اجل  و  )
لفلسطي ية قد اختتت  تض اخلطوة بدا    لب حغوط اقتصا ية على السلطة ا % أن81 % أهنا  ؤيد ذلكك و  ول نسبة م 3و  ول نسبة م  

% أن  ا   السلطة  و معاقبة  ا  وإجبا  ا على قبول شروا ا لل صاحلة، 32سران ال طاع لد ع   لر و حر   ا   ي ا   ول نسبة م  
ااعت ا  أبن  ا   السلطة  و الضغط ااقتصا ي على   ز ا  نسبة %   ط أن  ا   السلطة  و اعوحاع ادلالية الصعبة ذلاك01و  ول نسبة م  

% لرة م   ا(، م ا نة مبؤيدي  تح 82%(، وبٌن مؤيدي ال وه ال ال ة و ا  )32%( م ا نة  لضفة الغربية )88سران ال طاع يف قطاع غزة )
%( م ا نة حب لة ش ا ة اابتدادي 81و  )%(، وبٌن  لة ش ا ة البرالو ي32%( م ا نة بغًن ادلتزوجٌن )80%(، وبٌن ادلتزوجٌن )33)
 %(ك38)

 

 :وحكومة الوفاق، ادلصاحلة ،انتخاب ىنية والسنواردحالن، -زتاس لقاءات (2
 50دحالن سيؤدي النفصال كامل -% يقولون أن "اتفاق" زتاس 
 48معو40دحالن و-% ضد "اتفاق" زتاس % 
 78يقولون أن ضغوط السلطة على غزة وزتاس لن تنجح % 
 47يعارضون ذلك38بون زتاس ابلقبول بشروط السلطة وعباس و% يطال % 
 64متشائمون بفرص صلاح ادلصاحلة % 
 61 % غري راضني عن أداء حكومة الوفاق 

 
سيؤ ي  ،  ي ا لو كانا الت ا ير حول ذلك سحيحة،% أن   رية إ ا ة م رتكة ل طاع غزة بٌن  ا  وال اد  مدح د  حالن01  ول نسبة م  
 بلح نسبة ااعت ا  أبن  تا  % أهنا ا  توق  أن يؤ ي ذلك انفصال كامةك33بٌن الضفة الغربية وقطاع غزة  ي ا   ول نسبة م   انفصال كامة
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% بٌن 81% بٌن الرجال م ا نة بد 00% يف قطاع غزة و ر ف   تض ال سبة إا 01% يف الضفة الغربية و00اا فاق سيؤ ي انفصال كامة 
% بٌن  لة ش ا ة البرالو يو  01% بٌن مؤيدي  ا ؛ و بلح 81% بٌن مؤيدي ال وه ال ال ة و01ؤيدي  تح م ا نة بد % بٌن م01ال ساء، و
 % بٌن   ت البيوتك83% بٌن ادلوظفٌن م ا نة بد 11% بٌن اعميٌن؛ و بلح 38م ا نة بد 

أهنا م  ا فاق ك تاك  بلح نسبة   ي ا لو كان سحيحا   ،%81% أهنا حد ا فاق ك تا بٌن  ا  و حالن و  ول نسبة م  83  ول نسبة م  
 33إا  03بٌن ال باب م   ك ا  ر ف  نسبة أتييد  تا "اا فاق"  %   ط يف الضفة الغربيةك34% يف قطاع غزة م ابة 10أتييد ا فاق ك تا 

% على التوا ( م ا نة مبؤيدي 03% و18ا  )%(، وبٌن مؤيدي ال وه ال ال ة و 33س ة ) 01%( م ا نة  لتي   زيد أع ا    ع  33س ة )
%(، وبٌن 33%( م ا نة بغًن الالجئٌن )83%(، وبٌن الالجئٌن )00%( م ا نة  عميٌن )88%(، وبٌن  لة ش ا ة البرالو يو  )30 تح )

 %(ك31%( م ا نة  لعاملٌن يف ال طاع اخلاو وغًن احلرومي )80العاملٌن يف ال طاع العام )

  ول أن  طوة السلطة الفلسطي ية يف التوق  ع      ذت  الر ر ء ل طاع غزة وغًن ا م   طوات الضغط على  ا  ستف ة  %23نسبة م  
% م  اجل  و   طال   ا  82لر  نسبة م   %   ط   ول أن  تض اخلطوات ست جح يف إهناء اان سامك03يف إهناء اان سام ونسبة م  

% أن على  ا    و  تض 33عبا  إن كان يف ذلك حتسٌن ل وحاع يف قطاع غزة  ي ا   ول نسبة م   ل بول ب روط السلطة والرديس 
 ال روطك

% أن  سيعزز ا 30%   ول أن انتراب إملاعية   ية وحيٍن الس وا  ك ا ة حل ا  سيضع   رو ادلصاحلة  ي ا   ول نسبة م  30نسبة م  
و تض ال س  . %18% ونسبة الت اؤم  بلح 27نسبة التفاؤل ب جاح ادلصاحلة  بلح عام،  إن  وب رة %   ول أن  ل  يؤير علي اك33ونسبة م  

   كمت اهبة م  ال س  اله حصل ا علي ا قبة يالية أش ر
% يف قطاع غزة 23%   ول أهنا غًن  احية ع  أ اء حرومة الو اقك  بلح نسبة عدم الرحا 10%   ول إهنا  احية ونسبة م  26نسبة م  

 % يف الضفة الغربيةك 01و

 :دفع سلصصات السجناء الفلسطينيني (3
 91يعارضون التوقف عن دفع سلصصات األسرى % 
  يقولون أن السلطة ستتوقف عن دفع سلصصات األسرى44لكن % 
 

 ا  ؤيد ذلكك%   ط أهن2% أهنا  عا س التوق  ع      سلصصات السج اء اعم يٌن يف سجون إسرادية  ي ا   ول نسبة م  40  ول نسبة م  
 ي ا   ول نسبة م   بسب  الضغوط اخلا جية أن السلطة الفلسطي ية ل   توق  ع      سلصصات السج اء  ول % م  اجل  و  81نسبة م  

%( م ا نة  لضفة 81 ر ف  نسبة ااعت ا  أبن السلطة الفلسطي ية ستتوق  ع      ادلرصصات يف قطاع غزة ) %  أهنا ستتوق  ع    ع اك88
%( م ا نة مب  يبلح ع ر   01س ة ) 33-03%(، بٌن التي   رتاوح أع ا    بٌن 80%( م ا نة  ل ساء )82%(، بٌن الرجال )83الغربية )
%(، وبٌن حاملي 34% على التوا ( م ا نة مبؤيدي  تح )81% و01ه ال ال ة )%(، بٌن مؤيدي  ا  ومؤيدي ال و 33س ة وأك ر ) 01

 %(ك81%( م ا نة بر ت البيوت )81%(، وبٌن ادلوظفٌن )30%( م ا نة  عميٌن )82ش ا ة البرالو يو  )

 

 إضراب األسرى  (4
 57 ًيقولون أن صلاح إضراب األسرى كان جزئيا % 
 69يعتقدون أن إضراب األسرى عن الطعام قد عزز مكانة مروان الربغوثي القيادية % 

 
% 03و  ول نسبة م   ،% أن  قد صلح  لرامة33 ي ا   ول نسبة م   ،ة جزدي% أن إحراب اعسره قد صلح ولر  ب ر02  ول نسبة م  
%   ط أن  مل 03و  ول نسبة  ،% أن امحراب قد عزز مرانة مروان ال غويي ال يا ية بٌن الفلسطي يٌن14  ول نسبة م  كتلك     ط أن    ةك

يي حيث أن نس  التصويا ل  م ابة   ية أو م ابة   ية وعبا  مل  تغًن ب رة لر  يف الواق  مل حيحَس  امحراب مرانة ال غو  يعزز  تض ادلرانةك
 ملفا م ا نة  لوح  قبة امحراب ك ا نره أ انضك
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 وثيقة زتاس اجلديدة (5
 نصف من مسع عن وثيقة زتاس اجلديدة يعتقد أهنا ختتلف عن ميثاق زتاس والنصف اآلخر يعتقد أهنا حتافظ على نفس ادلواقف السابقة 

 حلماس
 30يقولون أن الدافع الرئيسي وراء إصدار الوثيقة ىو تقدمي زتاس كحركة معتدلة % 

 
 تض الويي ة ختتل  ع  بعو  بعو ب و  % م  كا ة اجل  و  أن30و  ول نسبة م   ،%( ع  ويي ة  ا  اجلديدة03أغلبية اجل  و  ) مل  س  

ب و  الويي ة اجلديدة حا ظا على مواق  ومبا ئ  أن % م  كا ة اجل  و 31م    ي ا   ول نسبة ،مواق  ومبا ئ  ا  اعساسية الساب ة
% أن الدا   الرديسي حل ا  م  و اء إسدا  الويي ة اجلديدة  و   دمي نفس ا كحركة إسالمية معتدلة 31  ول نسبة م    ا  اعساسية الساب ةك

 غبة احلركة يف التأكيد على أن مواقف ا اعساسية الساب ة م ت سدو  ادلي اق عام % أن الدا   لتلك  و 03 ي ا   ول نسبة م   ،أو غًن متطر ة
الويي ة أن  عرس التطو ات والتغيًنات اله كانا قد جرت على  إسدا  م  و اء قد  د ا% أن احلركة 01، و  ول نسبة م   تغًنمل  0432

 مواقف ا م ت سدو  ادلي اقك

 

 :الرائسية والتشريعيةاالنتخاابت   (6
 62 يريدون استقالة الرئيس عباس % 
  61% وعدم الرضا 34نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ% 
  من األصوات45يف انتخاابت رائسية بني عباس وإمساعيل ىنية يتعادل الطرفان بـ % 
  35% والثاين على 59يف انتخاابت رائسية بني مروان الربغوثي وإمساعيل ىنية، حيصل األول على% 
 10% والقوى الثالثة رلتمعة على 29% وزتاس على 39نتخاابت بردلانية حتصل فتح على يف ا% 

 
قبة يالية أش ر قالا نسبة % أهنا  ريد م  الرديس الب اء يف م صب ك 30%   ول أهنا  ريد م  الرديس ااست الة  ي ا   ول نسبة م  13نسبة م  

قبة يالية أش ر بلغا   % يف قطاع غزةك20% يف الضفة الغربية و00طالبة  ست الة الرديس ك  بلح نسبة ادل% أهنا  ريد است الة الرديس18م  
%ك 10ونسبة عدم الرحا  %38نسبة الرحا ع  أ اء الرديس عبا   بلح  % يف قطاع غزةك21% يف الضفة و10نسبة ادلطالبة  ست الة الرديس 

% يف 80% )31% قبة يالية أش ر بلغا نسبة الرحا ع  الرديس عبا  38 ع غزةقطا يف و % 34الغربية  بلح نسبة الرحا ع  عبا  يف الضفة 
 % يف قطاع غزة(ك 34الضفة الغربية  و

لو مل يرتشح الرديس عبا  لالنترا ت  إن مروان ال غويي  و ادلفضة بٌن رل وعة م  ادلرشحٌن لتو  م ص  الرديس حيث  فضل  نسبة م  
 ، مث سالم  ياس(الرة م    %0ب سبة )  امي احل د هللاو  الد م عة  % مث2دمحم  حالن ب سبة  % مث04%، يتبع  املاعية   ية ب سبة 30

% قبة يالية 33م  ادلفيد امشا ة إا نسبة  فضية ال غويي قد بلغا  %(ك0) مث ساد  عري ات ،لرة م   ا %3ب سبة  ومصطفى ال غويي
يف الضفة الغربية( مل  تغًن  %0م ا نة م  )% يف  تا ااستطالع 03 حالن يف قطاع غزة اله  بلح  إا أن شعبيةك ا أن م  ادلفيد امشا ة   كأش ر

 سلبا  أو إجيا   نتيجة للت ا ير حول ا فاق بي   وبٌن  ا ك
 م  اعسوات  %80كة م   ا على   لو جرت انترا ت  ائسية جديدة اليوم و رشح  ي ا اي ان   ط مها زل و  عبا  واملاعية   ية، حيصة

% قبة يالية أش ر( 81% )م ا نة م  34يف قطاع غزض  بلح نسبة التصويا لعبا  . (قبة يالية أش ر % لعبا 82و ذل ية %82م ا نة م  )
% قبة يالية أش ر( و  ية على 82% )م ا نة م  01% قبة يالية أش ر(، أما يف الضفة  يحصة عبا  على 01% )م ا نة م  00و  ية 
% 33لو كانا ادل ا سة بٌن الرديس عبا  ومروان ال غويي واملاعية   ية،  إن عبا  حيصة على  % قبة يالية أش ر(ك80 نة م  % )م ا81

م   %ك30% و  ية على 04أما لو كانا ادل ا سة بٌن ال غويي و  ية   ط  إن ال غويي حيصة على  .%33% و  ية على 80وال غويي على 
% م ابة   ية و ي   ريبا  نفس 04%   ي ا بلغا 81إا نسبة أتييد ال غويي م ابة   ية وعبا  قبة يالية أش ر بلغا ادلفيد أيضا  امشا ة 

 ال س  اله حصة علي ا يف  تا ااستطالعك
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غيًن وامسالح التابعة % سي ا كون  ي ا، وم  بٌن  ؤاء حتصة قاد ة الت18لو جرت انترا ت بردلانية جديدة مب ا كة كا ة ال وه السياسية  إن 
% أهنا مل   ر  بعد دل  38%، و  ول نسبة م  01%، وحتصة كا ة ال واد  اع ره رلت عة على 34%، و تح على 34حلركة  ا  على 

% )م ا نة م  30 بلح نسبة التصويا حل ا  يف قطاع غزة  .%31% ولفتح 31ستصوتك قبة يالية أش ر بلغا نسبة التصويا حل ا  
% )م ا نة م  38اما يف الضفة الغربية  تبلح نسبة التصويا حل ا   .% قبة يالية أش ر(32% )م ا نة م  31يالية أش ر( ولفتح  % قبة38
 % قبة يالية أش ر(ك31% )م ا نة م  81% قبة يالية أش ر( ولفتح 33

 

  :األوضاع الداخلية  (7
  24% فقط وللضفة 8نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغ% 
  الغربية الضفة% يف 53% يف قطاع غزة و43نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة تبلغ 
  يف الضفة23% يف قطاع غزة و47نسبة الرغبة يف اذلجرة تبلغ % 
 

% 82م  لر  نسبة  .%38% يف  تا ااستطالع ونسبة الت يي  امجيايب عوحاع الضفة الغربية  بلح 3نسبة الت يي  امجيايب عوحاع ال طاع  بلح 
نسبة امحسا   عم  ك اان سام  ول أن اعوحاع يف قطاع غزة سوف  تحس  لو قبلا  ا  ب روط السلطة الفلسطي ية والرديس عبا  مهناء 

%ك قبة يالية أش ر بلغا نسبة امحسا  03نسبة امحسا   عم  يف الضفة الغربية  بلح . %83والسالمة ال رصية يف قطاع غزة  بلح 
  .%33% وبٌن سران الضفة 82تبلح  نسبة الرغبة يف اذلجرة بٌن سران قطاع غزض أما  %ك01% ويف الضفة الغربية 33  يف قطاع غزة  عم

 ي اععلى حيث  اجلزيرةسأل ا اجل  و  ع  احملطة اله شا د ا أك ر م  غًن ا  الل ال  ري  ادلاحيٌنك   ًن ال تادج إا أن نسبة م ا دة ق اة 
 العربية مث  ،%(00اعقصى )(، مث  ضادية لرة م   ا %03) اليوم و لسطٌن  لسطٌن تامث  ضادي ،%(08) معا  %،  تبع ا  ضادية 04 بلح 

 ك(%3)وادليا ي   ،(% لرة م   ا0) وال د 

الضفة وال طاع  عت د %   ط م  كا ة  لسطي يي 31نسبة م   ك ا أن  .%24نسبة ااعت ا  بوجو   سا  يف مؤسسات السلطة الفلسطي ية  بلح 
 %  عت د أهن  ا يستطيعون ذلكك03ونسبة م   سلطة يف الضفة الغربية بدون  وفأن ال ا  يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انت ا  ال

 :عملية السالم (8
  قبل ثالثة أشهر51% مقارنة مع 39أتييد العودة النتفاضة مسلحة يبلغ % 
  ،اإلسرائيلية ستسري ضلو األسوء -القة الفلسطينية% يقولون أن الع51بعد زايرة ترامب 
 الفلسطينية ستسري أيضا ضلو األسوأ-% يقولون أن العالقة األمريكية50و 
 43يعتقدون أن انتخاب ىنية والسنوار سيؤدي لتصعيد مع إسرائيل % 

 

ون اللجوء دل اومة شعبية غًن ع يفة وغًن % يؤيد08% يؤيدون اانض ام لل زيد م  ادل ظ ات الدولية، 28يف ظة  وق  مفاوحات السالم، 
% العو ة 00% يؤيدون حة السلطة الفلسطي يةك قبة يالية أش ر أيدت نسبة م  88% يؤيدون العو ة انتفاحة مسلحة، 34مسلحة، 

%( م ا نة 88 الرجال )بٌن%(، 30%( م ا نة  لضفة الغربية )82 ر ف  نسبة أتييد العو ة انتفاحة مسلحة يف قطاع غزة )انتفاحة مسلحةك 
 % على التوا (ك83% و32%( م ا نة مبؤيدي  تح وال وه ال ال ة )11بٌن مؤيدي  ا  )%(،و 38 ل ساء )

 ةو  ول نسب ،ضلو اعسوء ستسًنامسراديلية -% أن العالقات الفلسطي ية00لفلسطٌن وإسرادية   ول نسبة م    رام  بعد زاي ة الرديس اعمريري
-% أن العالقات اعمريرية01كتلك   ول نسبة م  ك % أهنا ستب ى بدون  غيًن33و  ول نسبة م   ،ستسًن ضلو اع ضة % أهنا03م  

 % أهنا ستب ى ك ا  ي بدون  غيًنك38%   ط أهنا ستسًن ضلو اع ضة و  ول نسبة م  00و  ول نسبة م   ،الفلسطي ية ستسًن أيضا  ضلو اعسوأ

% أن  00 ي ا   ول نسبة م   ،إملاعية   ية وحيٍن الس وا  ل يا ة  ا  سيؤ ي للتصعيد بٌن  ا  وإسرادية%  عت د أن انتراب 83نسبة 
 % أن  ل  يؤير على العالقة بٌن إسرادية و ا ك31و  ول نسبة م   ،سيؤ ي إا هتددة اعوحاع بٌن الطر ٌن
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 : وأزمة قطر العامل العريب (9
 80 هبهمومو وفلسطني ليست قضيتو األوىل% يقولون أن العامل العريب مشغول 
 67ضد اإلجراءات ادلتخذة ضد قطر % 

 
  ول أبن العامل العريب اليوم م غول هب وم  وسراعا  ، و لسطٌن ليسا قضيت  اعوا، لر   % قبة يالية أش ر(21)م ا نة م   %31نسبة م  
أن   اك اليوم  % قبة يالية أش ر(04)م ا نة م   %13ول نسبة م    كتلك،   %   ول أبن  لسطٌن ا  زال قضية العرب اعواك03نسبة م  

% أن العامل العريب ل  يتحال  م  إسرادية 30 ي ا   ول نسبة م   ااسراديلي، حتال  عريب سين م  إسرادية حد إيران  غ  است را  ااحتالل
 حىت    ي احتالذلا و س ح ب يام  ولة  لسطي يةك 

 ر ف   مع اك %   ط أهنا03د قطر و  ول نسبة م  لون أهن  حد اخلطوات اله اختدهتا السعو ية ومصر وامما ات ح%( ي و 12يل ا اجل  و  )
%(، بٌن التي  10%( م ا نة  ل ساء )14%(، بٌن الرجال )10%( م ا نة ب طاع غزة )20نسبة الوقوف إا جان  قطر يف الضفة الغربية )

%( م ا نة مبؤيدي  تح 24وبٌن مؤيد  ا  ) ،%(10س ة وأك ر ) 01%( م ا نة مب  يبلح ع ر   21س ة ) 33-03 رتاوح أع ا    بٌن 
 % على التوا (ك 18% و11ال وه ال ال ة )

 
 : الغاايت العليا للشعب الفلسطيين وادلشاكل األساسية اليت تواجهو (10
 43الل وإقامة الدولة% يقولون أن الغاية األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون إهناء االحت 
  من السكان28ادلشكلة األكرب اليوم ىي تفشي الفساد وذلك يف نظر % 

 

وإقامة  ولة  1967%  عت د أن الغاية العليا اعوا لل ع  الفلسطيين ي بغي أن  رون حت يب انسحاب إسراديلي حلدو  عام 43نسبة م  
% ي ولون أن الغاية اعوا جي  أن  رون احلصول على حب العو ة 34دل ابة  إن يف ا.  لسطي ية يف الضفة وال طاع وعاس ت ا ال د  ال رقية

أن الغاية اعوا ي بغي أن  رون ب اء  ر  ساحل  %16كتلك   ول نسبة م  .1948لالجئٌن وعو هت  ل را   وبلداهت  اله  رجوا م  ا يف عام 
% أن اذلدف اعول جي  أن يرون ب اء نظام حر   مي رااي حيرتم حرايت وح وق 13ورلت   متدي  يلتزم بتعالي  امسالم كاملة، و  ول نسبة م  

 .امنسان الفلسطيين

% 38% م  اجل  و ، و  ول نسبة م  33 ف ي الفسا  يف ادلؤسسات العامة يف نظر  ادل رلة اعساسية اله  واج  اجملت   الفلسطيين اليوم  ي
أن ادل رلة  %31است را  ااحتالل وااستيطان، و  ول نسبة م    ي أن ادل رلة اعوا %33  مو  ول نسبة   ف ي البطالة والف ر، أهنا 

 غياب الوحدة الوا يةك % أهنا8و  ول نسبة م   ، است را  حصا  قطاع غزة وإغالق معابرض اعوا  ي
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 (64) نتائج استطالع الرأي العام رقم
  2017دتوز )يوليو( 1 -حزيران )يونيو( 29

 
 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع 
00(Q  من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر من احملطات

 األخرى خالل الشهرين ادلاضيني؟
 %5.8 %4.8 %5.1 العربية (1

 %23.7 %16.4 %18.9 اجلزيرة (2

 %6.9 %16.2 %13.0  لسطٌن اليوم (3

 %6. %1.0 %9. ادل ا  (4

 %13.0 %12.5 %12.7  ضادية  لسطٌن (5

 %23.3 %4.7 %11.1  ضادية ااقصى (6

 %8.3 %16.8 %13.9  ضادية معا (7

 %1.3 %4.5 %3.4 ادليا ي  (8

 %7.1 %4.1 %5.1 ال د  (9

 %8.2 %15.6 %13.1 ا اشا د التلفزيون (10

 %7. %3.1 %2.3 ا ره (11

 %1.0 %2. %4. ا يوجد سح  اقط (12

 %0.0 %0. %0. ا اعرف/ ا  اي  (13

(Q1بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟ 
 %1.0 %1.5 %1.3 جيد جدا (1

 %5.3 %6.7 %6.2 جيد (2

 %10.3 %12.4 %11.7 وسط (3

 %34.9 %39.0 %37.6 سيء (4

 %48.5 %35.4 %39.9 سيء جدا (5

 %0.0 %5.0 %3.3 ا أعرف/ ا  أي  (6

 (Q2الضفة الغربية اليوم؟ بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف 
 %4.1 %3.5 %3.7 جيد جدا (1

 %17.7 %21.8 %20.4 جيد (2

 %29.9 %31.7 %31.1 وسط (3

 %28.0 %30.9 %29.9 سيء (4

 %19.4 %11.8 %14.4 سيء جدا (5

 %9. %4. %6. ا أعرف/ ا  أي  (6

PV2) ............بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك 
 %56.0 %35.8 %42.7 متدي  (1

 %36.5 %57.9 %50.6 ي متوسط التد (2

 %7.5 %6.2 %6.6 غًن متدي  (3

 %0.0 %1. %1. ا اعرف/ ا  اي  (4

 (Q03........... بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك 
 %50.4 %53.5 %52.5 مؤيد لع لية السالم (1

 %26.5 %19.9 %22.1 معا س لع لية السالم (2

 %22.0 %22.6 %22.4 بٌن التأيد وادلعا حة (3

 %1.1 %4.0 %3.0 رفا  اي ا اع (4

(Q04 ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %75.2 %80.8 %78.9 نع   (1
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 %19.6 %8.5 %12.3 ا  (2

 %5.2 %10.6 %8.8 ا أعرف/ ا  أي   (3

(Q05 برأيك، ىل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟ 
 %30.5 %39.2 %36.2 نع  (1

 %61.9 %56.1 %58.0 ا (2

 %7.6 %4.8 %5.7 ا أعرف/ ا  أي  (3

(Q06  ىل تشعر ىذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري
 متوفرين؟

 %11.1 %3.2 %5.8 متو ران ب رة كامة (1

 %31.7 %49.6 %43.5 متو ران (2

 %40.9 %38.1 %39.0 غًن متو ري  (3

 %16.4 %9.1 %11.6 ي   دلرةغًن متو ر  (4

 %0.0 %1. %1. ا اعرف/ ا  اي  (5

(Q07 ىل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراىنة للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوطن؟ 
 %20.9 %7.4 %12.0  لتأكيد ا غ   ذلجرة (1

 %26.3 %16.0 %19.5 ا غ   ذلجرة (2

 %32.0 %44.9 %40.5 ا ا غ   ذلجرة (3

 %20.5 %31.4 %27.7  لتأكيد ا ا غ   ذلجرة (4

 %4. %3. %3. ا اعرف/ ا  اي  (5

(Q08 ىل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابو رئيسا؟ 
 %6.1 %2.0 %3.4  اس جدا (1

 %18.3 %36.6 %30.4  اس (2

 %35.6 %36.2 %36.0 غًن  اس (3

 %37.1 %16.7 %23.6 غًن  اس  دلرة (4

 %2.9 %8.4 %6.5 ا اعرف/  ا  أي (5

 (Q09 ،لو جرت انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح زلمود عباس عن حركة فتح
 وإمساعيل ىنيو عن حركة زتاس، دلن ستصوت؟

 %38.8 %49.5 %45.4 زل و  عبا  (1

 %54.7 %39.6 %45.3 املاعية   ية (2

 %6.5 %10.9 %9.3 ا اعرف/ ا  اي  (3

(Q010لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل ىنية وزلمود عباس دلن ستصوت؟ وماذا 
 %26.0 %49.2 %40.7 مروان ال غويي (1

 %40.2 %27.1 %31.9 املاعية   ية (2

 %30.3 %17.9 %22.4 زل و  عبا  (3

 %3.5 %5.9 %5.0 ا اعرف/ ا  اي  (4

(Q011مساعيل ىنية عن زتاس، دلن ستصوت؟ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة فتح، ا 
 %48.5 %64.0 %58.7 مروان ال غويي (1

 %47.5 %28.4 %35.0 املاعية   ية (2

 %4.0 %7.6 %6.4 ا اعرف/ ا  اي  (3

(PV34  لو جرت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة رتيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت
 كانون اثين )  25يف  شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت

ادتالف اجلب ة الدمي رااية وحزب )البدية  قاد ة (1
 ومست ة  ال ع  و دا

.7% .5% .9% 

مصطفى ال غويي  " قاد ة  لسطٌن ادلست لة (2
 " وادلست لون

3.2% 3.7% 2.6% 

 %2.4 %2.6 %2.5 قاد ة ال  يد أبو علي مصطفى (3

 %3. %6. %5. قاد ة ال  يد أبو العبا  (4

 %1.3 %0.0 %5. ية والعدالة ااجت اعيةقاد ة احلر  (5
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 %34.8 %24.3 %28.5 قاد ة التغيًن وااسالح (6

 %0.0 %0.0 %0.0 (وعد)اادتالف الواين للعدالة والدمي رااية  (7

 %6. %1.2 %9. قاد ة الطريب ال الث برائسة سالم  ياس (8

 %9. %9. %9. قاد ة احلرية وااست الل (9

 %3. %3. %3. قاد ة العدالة الفلسطي ية  (10

 %36.1 %40.1 %38.5 حركة  تح (11

 %19.9 %25.8 %23.5 ا أذكر/ اأعرف / ا  أي / ا أحد شلا سبب (12

(PV30-1 الغاية األوىل 
وإقامة  ولة  67إسراديلي حلدو  عام  انسحاب (1

  لسطي ية مست لة يف الضفة
42.8% 43.3% 41.7% 

احلصول على حب العو ة لالجئٌن وعو هت  ل را    (2
  رجوا هت  الهوبلدا

29.0% 31.7% 23.7% 

إقامة نظام حر   مي رااي حيرتم حرايت وح وق  (3
 الفلسطيين امنسان

12.7% 10.6% 16.8% 

ب اء  ر  ساحل ورلت   متدي  يلتزم بتعالي  امسالم  (4
 كاملة

15.6% 14.4% 17.8% 

(PV30-2 الغاية الثانية  
وإقامة  ولة  67إسراديلي حلدو  عام  انسحاب (1

 طي ية مست لة يف الضفة لس
21.2% 22.9% 17.9% 

احلصول على حب العو ة لالجئٌن وعو هت  ل را    (2
  رجوا وبلداهت  اله

38.4% 36.3% 42.7% 

إقامة نظام حر   مي رااي حيرتم حرايت وح وق  (3
 الفلسطيين امنسان

21.9% 21.9% 22.0% 

ب اء  ر  ساحل ورلت   متدي  يلتزم بتعالي  امسالم  (4
 ةكامل

18.4% 18.9% 17.5% 

(PV20  ،يواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان
 وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار قطاع غزة وإغالق

 %19.8 %23.7 %22.4 ااحتالل وااستيطان است را  (1

 %21.2 %25.6 %24.1  ف ي البطالة والف ر (2

 %8.7 %7. %3.5 حدة الوا يةغياب الو  (3

 %35.4 %12.1 %20.1 است را  حصا  قطاع غزة واغالق معابرض (4

 %10.8 %37.0 %28.1  ف ي الفسا  يف بعو ادلؤسسااتلعامة (5

 %4.0 %8. %1.9 ا  اي (6

(Q13   اآلن وبعد مرور ثالث سنوات على تشكيل حكومة الوفاق، ىل أنت راض أم غري راض عن
 أدائها؟

 %4.2 %1.4 %2.4  اس لتأكيد  (1

 %19.5 %26.0 %23.8  اس (2

 %40.5 %41.7 %41.2 غًن  اس (3

 %32.0 %13.9 %20.0  لتأكيد غًن  اس (4

 %3.8 %17.1 %12.6 ا اعرف/ ا  أي  (5

(Q15  ما ىي توقعاتك ابلنسبة دلستقبل ادلصاحلة، ىل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن
 م؟ادلصاحلة ستفشل وسيعود االنقسا

 %7.5 %6. %2.9  لتأكيد ست جح ادلصاحل  (1

 %24.9 %24.3 %24.5 ست جح ادلصاحل  (2

 %42.3 %46.2 %44.9 ل    جح ادلصاحل  (3

 %20.0 %18.8 %19.2  لتأكيد ل    جح ادلصاحل  (4

 %5.3 %10.1 %8.5 ا اعرف/ ا  أي  (5

(Q16  السنوار قائداً للحركة يف قطاع انتخبت حركة زتاس إمساعيل ىنية رئيساً دلكتبها السياسي وحيىي
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ىل سيؤثر مثاًل على  ؟غزة. كيف بنظرك سيؤثر ذلك على العالقات بني حركة زتاس والسلطة الفلسطينية
 فرص ادلصاحلة؟

 %31.8 %33.4 %32.9 ل  يؤير على ادلصاحل  (1

 %37.0 %19.0 %25.1 سيحس   رو ادلصاحل  (2

 %26.2 %33.0 %30.7 سيضع   رو ادلصاحل  (3

 %5.0 %14.6 %11.4 ا اعرف/ أي ا    (4

 (Q17 قطاع غزة؟ ىل سيكون النتخاب ىنية والسنوار  وماذا عن العالقة بني إسرائيل وحركة زتاس يف
 النار؟ هتدئة األوضاع وتعزيز وقف إطالق أثر يف تصعيد األمور ضلو احلرب أم يف

 %32.5 %28.2 %29.7 ل  يؤير على العالقة م  اسرادية (1

 %41.8 %43.3 %42.8 عيد بٌن الطر ٌنسيؤ ي للتص (2

 %20.4 %12.4 %15.1 سيؤ ي لت ددة ااوحاع بٌن الطر ٌن (3

 %5.3 %16.1 %12.4 ا اعرف/ ا  أي  (4

(Q18  وبررت ذلك 30قامت السلطة الفلسطينية بتخفيض رواتب موظفيها يف قطاع غزة حبوايل %
 أم تعارض ىذه اخلطوة؟ ابألوضاع ادلالية الصعبة اليت دتر هبا السلطة. ىل تؤيد

 %12.8 %5.3 %7.8 اؤيد (1

 %82.5 %91.1 %88.2 اعا س (2

 %4.7 %3.6 %4.0 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q19  دلاذا بنظرك قامت السلطة ابختاذ ىذه اخلطوة؟ ىل السبب الرئيسي ىو األوضاع االقتصادية
وتدفعهم لرفض حكم  الصعبة؟ أم الرغبة مبعاقبة زتاس؟ ام ىل هتدف أساساً للضغط على السكان

 زتاس؟
 %17.3 %15.1 %15.8 ادلالية الصعبة للسلطة أعوحاع (1

معاقبة  ا  وإجبا  ا على قبول شروط السلطة  (2
 لل صاحلة

36.5% 36.8% 35.9% 

الضغط ااقتصا ي على سران قطاع غزة لد ع    (3
 لر و حر   ا 

39.5% 37.4% 43.7% 

 %1. %2.7 %1.8 (_____حد )  أ ره (4

 %3.0 %8.0 %6.3 ا أعرف/ ا  أي (5

Q20  قالت السلطة الفلسطينية أهنا قد توقفت عن دفع ذتن الكهرابء اليت تقوم إسرائيل ببيعها لقطاع
غزة وأهنا قد تقوم ابختاذ خطوات أخرى شلاثلة هبدف الضغط على زتاس إلهناء االنقسام.ىل تؤيد ام 

 الكهرابء؟تعارض قرار السلطة الفلسطينية ابلتوقف عن دفع ذتن 
 %16.7 %7.2 %10.4 اؤيد (1

 %79.5 %86.7 %84.2 اعا س (2

 %3.8 %6.1 %5.3 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q21  وىل تعتقد أن ىذه اخلطوة وغريىا من خطوات شلاثلة قد تتخذىا السلطة ضد زتاس سينجح يف
 إهناء االنقسام؟

 %21.6 %9.1 %13.3 ست جح (1

 %71.2 %81.5 %78.0 ستف ة (2

 %7.2 %9.4 %8.6 اعرفا / ا  أي  (3

 (Q22  تستمر األوضاع يف قطاع غزة يف الرتاجع ضلو األسوأ. بنظرك، ىل ستتحسن ىذه األوضاع لو
 قبلت زتاس بشروط السلطة الفلسطينية والرئيس عباس إلهناء االنقسام؟

 %46.6 %47.4 %47.1 نع  (1

 %47.3 %38.8 %41.7 ا (2

 %6.1 %13.7 %11.2 ا أعرف/ ا  أي  (3

(Q23  قادر على حتسني األوضاع يف قطاع غزة،  لو كان قبول زتاس بشروط السلطة والرئيس عباس
  ىذه الشروط إلهناء االنقسام؟ ىل ينبغي بنظرك على زتاس قبول أم عدم قبول

 %50.3 %44.7 %46.6 قبول شروط السلط  وعبا  (1

 %39.6 %37.1 %38.0 علي   عدم قبول شروط السلطة وعبا  (2
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 %10.1 %18.2 %15.4 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q23-1  دحالن برعاية مصرية على  مـحمدحسب ما جاء يف األخبار، اتفقت حركة زتاس والنائب
تشكيل ادارة أو حكومة مشرتكة لقطاع غزة تعمل من أجل اصلاح ادلصاحلة اجملتمعية يف القطاع وتوفري 

كهرابء وفتح معرب رفح مع مصر. لو صحت حملطة ال  األموال لرواتب ادلوظفني وتوفري الوقود ادلصري
 ىذه االخبار، ىل تتوقع أو ال تتوقع أن يؤدي ذلك النفصال كامل بني الضفة الغربية وقطاع غزة؟

ا وق  ان ا يؤ ي انفصال كامة بٌن الضفة  (1
 وال طاع

38.1% 34.6% 44.9% 

 %49.8 %50.8 %50.4 ا وق  ان يؤ ي انفصال كامة بٌن الضفة وال طاع (2

 %5.4 %14.6 %11.4 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q23-2 ىل أنت مع أم ضد ىذا االتفاق؟  
 %61.4 %28.5 %39.7 م  (1

 %32.2 %56.6 %48.3 حد (2

 %6.4 %14.9 %12.0 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q24   أصدرت حركة زتاس الشهر ادلاضي وثيقة جديدة تعرب فيها عن مبادئها ومواقفها السياسية
يالً عن ميثاق زتاس الذي أصدرتو بعد انطالق االنتفاضة األوىل قبل ثالثني عامًا. حيث يراىا البعض بد

إن كنت قد مسعت عن ىذه الوثيقة اجلديدة، قل لنا ما رأيك هبا؟ ىل حافظت على مواقف ومبادئ 
 زتاس األساسية والتارخيية السابقة أم ختتلف عنها؟

 %31.5 %63.6 %52.7 مل امل  ع  ا (1

ق  ومبا ئ  ا  ااساسية حا ظا على موا (2
 الساب ة

19.5% 11.8% 34.4% 

ختتل  ع  بعو مواق  ومبا ئ  ا   (3
 ااساسية الساب ة

20.5% 16.1% 29.1% 

 %4.9 %8.5 %7.3 ا اعرف /ا  أي  (4

(Q25 ما ىو بنظرك الدافع الرئيسي وراء إصدار حركة زتاس ذلذه الوثيقة؟  
دلة أو غًن لت دم نفس ا للعامل كحركة إسالمية معت (1  %44.1 %22.4 %29.8 متطر ة

 %21.0 %14.0 %16.4 مواقف ا م ت سدو  ادلي اقلتعرس التطو ات والتغيًنات اله جرت على  (2

 %19.5 %16.9 %17.8 سدو  ادلي اق مل  تغًنالتأكيد على أن مواقف ا اعساسية الساب ة م ت  (3

 %3. %2.0 %1.4 :ا ره حد  (4

 %15.1 %44.7 %34.6 ا اعرف/ ا  أي  (5

(Q27 لو عاد األمر لك، ىل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء يف منصبو؟ 
 %43.5 %21.0 %28.6  لتاكيد ااست ال  (1

 %31.2 %34.1 %33.1 ااست الة (2

 %18.5 %30.8 %26.6 الب اء يف م صب  (3

 %5.3 %4.4 %4.7  لتاكيد الب اء يف م صب  (4

 %1.5 %9.7 %6.9 ا اعرف/ ا  أي  (5

(Q28  يقول الرئيس عباس انو ال ينوي الرتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من
 تفضل من التالية امساؤىم أن يكون الرئيس بعده؟

 %17.1 %44.0 %34.8 مروان ال غويي (1

 %23.6 %16.7 %19.1 املاعية   ية (2

 %1.1 %1.1 %1.1 ساد  عري ات (3

 %5.0 %4.3 %4.5  امي احل د هلل (4

 %5.4 %2.3 %3.4 مصطفى ال غويي (5

 %8.5 %2.7 %4.7  الد م عة (6

 %3.0 %2.2 %2.5 سالم  ياس (7

 %17.9 %1.2 %6.9  حالن مدح د (8

 %3.5 %2.7 %3.0 :ا ره (9

 %14.9 %22.8 %20.1 ا اعرف/ ا  أي  (10
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(Q29 بنظرك، ىل صلح إضراب األسرى أم مل ينجح؟ 
 %36.5 %23.7 %28.0 صلح  لرامة (1

 %51.4 %60.2 %57.2 جزدياصلح  (2

 %10.8 %14.7 %13.4 مل ي جح (3

 %1.3 %1.4 %1.4 ا اعرف/ ا  أي  (4

(Q30 بنظرك، ىل عزز اضراب االسرى ام مل يعزز مكانة مروان الربغوثي القيادية بني الفلسطينيني ؟ 
 %60.8 %73.9 %69.4 عزز (1

 %12.8 %11.0 %11.6 مل يعزز (2

 %22.4 %10.0 %14.2 مل يؤير (3

 %4.1 %5.2 %4.8 ا اعرف/  أي  ا (4

 (Q32_1 الفلسطينية ابلتوقف عن دفع سلصصات السجناء  تطالب ىذه األايم بعض اجلهات السلطة
إسرائيل، ىل انت مع ام ضد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع ىذه  الفلسطينيني األمنيني يف سجون

 ؟ ادلخصصات
 %13.3 %4.1 %7.2 م  (1

 %84.8 %94.5 %91.2 حد (2

 %1.8 %1.4 %1.5 ا اعرف/ ا  أي  (3

(Q32_2 ىل تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستقوم او لن تقوم ابلتوقف عن دفع ىذه ادلخصصات ؟ 
 %46.2 %42.7 %43.9 ست وم (1

 %43.1 %46.9 %45.6 ل    وم (2

 %10.7 %10.4 %10.5 ا اعرف/ ا  أي  (3

 (Q38فلسطينيني،ىل تؤيد أم تعارض اللجوء للبدائل بعد توقف مفاوضات السالم بني اإلسرائيليني وال
 التالية:
(Q38-2 االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية 

 %39.3 %15.4 %23.6 (  لتأكيد اؤيد1

 %43.1 %53.7 %50.1 ( اؤيد2

 %13.4 %23.1 %19.8 ( اعا س3

 %2.9 %5.4 %4.5 (  لتأكيد اعا س4

 %1.3 %2.4 %2.0 ( ا  أي / ا اعرف5

(Q38-3 التخلي عن حل الدولتني وادلطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني 
 %11.1 %5.0 %7.1 (  لتأكيد اؤيد1

 %25.1 %29.8 %28.2 ( اؤيد2

 %39.7 %52.2 %48.0 ( اعا س3

 %22.6 %11.7 %15.4 (  لتأكيد اعا س4

 %1.5 %1.2 %1.3 ( ا  أي / ا اعرف5

(Q38-4 وء دلقاومة شعبية غري عنيفة وغري مسلحةاللج 
 %22.1 %4.5 %10.5 (  لتأكيد اؤيد1

 %40.1 %45.1 %43.4 ( اؤيد2

 %30.8 %37.9 %35.5 ( اعا س3

 %5.5 %7.1 %6.6 (  لتأكيد اعا س4

 %1.5 %5.3 %4.0 ( ا  أي / ا اعرف5

(Q38-5العودة لالنتفاضة ادلسلحة وادلواجهات 
 %17.7 %7.7 %11.1 يد(  لتأكيد اؤ 1

 %29.5 %26.9 %27.7 ( اؤيد2

 %40.9 %46.5 %44.6 ( اعا س3

 %10.9 %13.7 %12.8 (  لتأكيد اعا س4

 %1.1 %5.3 %3.8 ( ا  أي / ا اعرف5

(Q38-6 حل السلطة الفلسطينية 
 %14.3 %10.9 %12.1 (  لتأكيد اؤيد1
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 %42.7 %26.7 %32.1 ( اؤيد2

 %25.0 %39.1 %34.3 ( اعا س3

 %12.5 %16.5 %15.1 (  لتأكيد اعا س4

 %5.5 %6.8 %6.3 ( ا  أي / ا اعرف5

( Q39وصراعاتو الداخلية او بصراعو مع إيران او حركات  يقول البعض ان العامل العريب مشغول هبمومو
قضية العرب  فلسطني قضيتو االوىل ويقول اخرون ان فلسطني ال تزال إسالمية متطرفة ومل يعد يعترب

 انت ؟ االوىل . ما رايك
 %67.0 %87.1 %80.3 ( العامل العريب م غول و لسطٌن ليسا قضيت  ااوا1

 %29.8 %12.3 %18.3 ( ا  زال  لسطٌن  ي قضية العرب ااوا2

 %3.2 %6. %1.5 ( ا  أي/ ا اعرف3

(Q39-1 اسية مع قطر وأغلقت احلدود ومصر واإلمارات العربية عالقاهتا الدبلوم,قطعت السعودية
 معها واهتمتها بدعم اإلرىاب. أين ترى نفسك من ىذا النزاع، ىل  انت مع ىذه اخلطوات ام ضدىا ؟ 

 %18.3 %9.4 %12.4 ( م   تض اخلطوات1

 %61.1 %70.5 %67.3 ( حد  تض اخلطوات2

 %16.0 %12.1 %13.4 ( على احليا  )ا   رأ(3

 %4.7 %8.1 %6.9 ( ا  اي / ا اعرف4

 (Q40حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد  يقول البعض ان حكومة نتنياىو احلالية وجدت ذلا
يقولون ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طادلا  إيران الن إيران عدو مشرتك ولكن آخرون

 ؟وال تسمح بقيام دولة فلسطني . ما رأيك أنت  ىي حتتل أراضي عربية
(   اك حتال  عريب سىن م  اسرادية حد ايران حىت 1

 م  است را  ااحتالل
68.2% 70.0% 64.6% 

( ل  يتحال  العرب م  اسرادية حىت    ي احتالذلا 2
 و س ح ب يام  ولة اسر

20.7% 18.5% 25.0% 

 %10.4 %11.5 %11.1 ( ا  أي/ ا اعرف3

(Q41ب للمنطقة ولقائو ابلزعماء العرب والرئيس عباس، أبي اآلن، وبعد زايرة الرئيس األمريكي ترام
 األمريكية ستسري-اجتاه تعتقد أن العالقات العربية

 %27.6 %13.6 %18.3 ( لال ضة1

 %47.4 %49.2 %48.6 ( لالسوأ2

 %21.1 %32.8 %28.8 ( ستب ى بدون  غيًن3

 %4.0 %4.4 %4.3 ( ا  أي/ ا اعرف4

(Q42 الفلسطينية؟ ىل ستسري؟-مريكيةوماذا عن العالقات األ 
 %20.6 %6.5 %11.3 ( لال ضة1

 %50.4 %49.3 %49.7 ( لالسوأ2

 %23.6 %39.3 %33.9 ( ستب ى بدون  غيًن3

 %5.4 %4.9 %5.1 ( ا  أي/ ا اعرف4

(Q43 اإلسرائيلية؟ ىل ستسري ؟-وماذا عن العالقات الفلسطينية 
 %20.0 %8.7 %12.6 ( لال ضة1

 %52.8 %50.4 %51.2 وأ( لالس2

 %25.0 %37.3 %33.1 ( ستب ى بدون  غيًن3

 %2.1 %3.6 %3.1 ( ا  أي/ ا اعرف4

(Q46  ؟)برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة
 سنوات( مقارنة مع الوضع احلايل؟ 5-3خالل السنوات القليلة القادمة )

 %5.2 %2.5 %3.4 ا ضة بر ًن (1

 %11.3 %17.9 %15.6 ا ضة ب لية (2

 %24.7 %30.9 %28.8   ريبا نفس الوح  احلا  (3

 %17.8 %21.7 %20.3 اسوأ ب لية (4

 %40.1 %22.4 %28.4 اسوأ بر ًن (5

 %9. %4.2 %3.1 ا اعرف/ ا  أي (6
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 %0.0 %4. %3.   و ااجابة (7

(Q47  إسرائيل فإنك؟ابلنسبة للعمليات ادلسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل 
 %21.2 %5.6 %10.9  ؤيد ا ب دة (1

 %41.3 %23.4 %29.5  ؤيد ا (2

 %28.4 %52.0 %44.0  عا ح ا (3

 %6.7 %13.2 %11.0  عا ح ا ب دة (4

 %2.5 %5.8 %4.7 ا اعرف/ ا  أي (5

(Q48 أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟ 
 %7. %3. %4. حزب ال ع  (1

 %3.1 %2.0 %2.4 اجلب ة ال عبية (2

 %26.0 %27.6 %27.0  تح (3

 %26.4 %13.9 %18.2  ا  (4

 %5. %8. %7. اجلب ة الدميوقرااية (5

 %5.7 %1.3 %2.8 اجل ا  ااسالمي (6

 %3. %0.0 %1.  دا (7

 %2.0 %1.0 %1.3 ادلبا  ة الوا ية (8

 %6.8 %1.0 %3.0 مست ة اسالمي (9

 %7.6 %4.4 %5.4 مست ة واين (10

 %4. %2. %3. الطريب ال الث برائسة سالم  ياس (11

 %20.7 %45.5 %37.0 ا احد شلا سبب (12

 %0.0 %2.1 %1.4 غًن ذلك (13

PV35االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت  ( اذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات
اإللكرتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية  وادلنتدايت وغريىا أو الستخدام وفتح بريدك

 بريدك االلكرتوين؟ ت أو تستخدموادلنتداي
 %28.4 %38.6 %35.2 اك ر م  مرة يف اليوم (1

 %30.2 %20.4 %23.8 يوميا (2

 %13.8 %9.2 %10.8 مرات اسبوعيا 5اا  2م   (3

 %4.1 %1.0 %2.1 مرة يف ااسبوع (4

 %6.8 %1.8 %3.5 مرة يف ال  ر (5

 %2. %0.0 %1. :ا ره (6

ايت ا اشا ك يف الصفحات وادل تد: ا ي طبب (7
 وليس لدي بريد الررتوين

24.6% 28.9% 16.3% 

 
 


