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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 

RESEARCH 

 بيان صحفي 
 )76( نتائج استطالع الرأي العام رقم

ثلثا اجلمهور الفلسطيين يتوقعون قيام إسرائيل بضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية وأغلبية 
 ةلكن أغلبية كبري تؤيد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل Eالتفاقات وقطع العالقات مع إسرائيل. 

بة التأييد للرئيس عباس وحلركة تظهر قلقاً من النتائج اليت قد ترتتب على ذلك. وEلرغم من تراجع نس
  فتح فإن غالبية كبرية تظهر الرضا عن أداء احلكومة يف مواجهة وEء كورو]

      2020) يونيو( حزيران 20- 17

قام املركز الفلســطيين للبحوث الســياســية واملســحية 'جراء اســتطالع للرأي العام الفلســطيين يف الضــفة الغربية وقطاع     
شهدت الفرتة السابقة لالستطالع جمموعة من التطورات  . 2020) يونيو( حزيران 20-17 الفرتة ما بنيغزة وذلك يف  

انتشــار وRء الكوروP يف العامل ويف األراضــي الفلســطينية وما تبعه من إجراءات اإلغالق للمناطق الفلســطينية  اهلامة منها
تشــكيل حكومة إســرائيلية جديدة بر[ســة نتنياهو وإعال]ا النية  كما شــهدت   ووقف الكثري من النشــاطات االقتصــادية،

قرار الســلطة الفلســطينية قطع   ويتبع ذلك بضــم حوايل ثلث الضــفة الغربية مبا يف ذلك غور األردن ومناطق االســتيطان،
ــــرائيل والتخلي عن االتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف ا ــ ــــيق األمين واملدين العالقات املدنية واألمنية مع إســــــــ لتنســــــــــ

ــــطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشــــــهر اخلامس من الســــــنة. ــــلطة الفلســ يغطي هذا    ووقف حتويل أموال املقاصــــــة للســ
االسـتطالع كافة هذه القضـاR tإلضـافة لقضـاt أخرى مثل االنتخاRت الر[سـية والربملانية، واألوضـاع العامة يف كل من  

ــــطينيني يف ظـل اجلمود الراهن يف تلـك  ـــــ ــــفـة والقطـاع، وعمليـة الســــــــــــــالم والبـدائـل املتـاحـة للفلســـــ ــ مت إجراء   .العمليـةالضــــــــ
ـــخاص البالغني بلغ عددهااملقابالت وجهاً لوجه مع عينة عشــــــوا موقعاً   120 وذلك يف شــــــخصــــــاً  1200 ئية من األشـــ

  %.3-+/وكانت نسبة اخلطأ  سكنياً 
الشقاقي أو وليد لدادوة يف املركز الفلسطيين    بـ د.خليل   للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال

  e-mail: pcpsr@pcpsr.org )02(2964934فاكس: )02(2964933رام هللا ت:   واملسحية:للبحوث السياسية 

  
 :النتائج الرئيسية

أجري هذا االستطالع خالل فرتة تراجع انتشار وRء كوروP ولذلك فإن كافة املقابالت كانت وجهاً لوجه ويف 
يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. غطى االستطالع عدة قضاt كان أبرزها نية احلكومة يف الضفة الغربية مبا  

اإلسرائيلية ضم مناطق فلسطينية ورد القيادة الفلسطينية على ذلك Rلتحلل من اتفاق أوسلو وقطع العالقات 
سلطة الفلسطينية وأدائها بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما قمنا Rلرتكيز على نظرة اجلمهور الفلسطيين لل

  خالل فرتة انتشار الوRء.
تشري النتائج إىل أن ثلثي اجلمهور يعتقدون أن حكومة نتنياهو اجلديدة ستقوم فعًال بضم مناطق فلسطينية. 
خيلق هذا اإلدراك درجة عالية من القلق على املستقبل تتمحور حول رواتب املوظفني، التنقل للعالج، حصول 

  ه والكهرRء، حصول مواجهات مسلحة، عودة للفلتان األمين، وعدم القدرة على السفر لألردن.نقص يف امليا
  

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  �سس  
كمركز مستقل للبحوث    2000يف مطلع عام 

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف  
املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت 
ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل  

حية  االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث املس
واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز Rلعديد من  
النشاطات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث 
األكادميية ذات العالقة Rلسياسات الفلسطينية  

السياسية    املواقفالراهنة، إجراء حبوث مسحية حول  
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، تشكيل  

اجه  جمموعات عمل لدراسة قضاt ومشاكل تو 
ا�تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، 
وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة  
بشؤون الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم  
Rملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع  
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة  

  حرية التعبري وتبادل اآلراء.  الدولية يف أجواء من
�يت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

  املنتظمة للمركز. 

كونراد    مت إجراء االستطالع Eلتعاون مع مؤسسة
 أديناور يف رام هللا

 

للمزيد من املعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال 

الشقاقي أو وليد لدادوة  يف بـ د.خليل 
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية 

  واملسحية
رام هللا، فلسطني 

  )02(2964933تليفون:
   )02(2964934فاكس: 

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
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لكن شكوكاً تساور اجلمهور حول صدق   .تؤيد أغلبية كبرية الرد على الضم من خالل وقف العمل Rالتفاقات وقطع كافة أشكال العالقات مع إسرائيل

مع إسرائيل. ورغم أن أغلبية ضئيلة تؤيد الرد على الضم من خالل العمل املسلح، فإن هذا االستطالع  وقف التنسيق األمينالسلطة الفلسطينية يف 
الفلسطينية فإن قلقون من احتمال ا]يار السلطة  رغم أن ثلثي اجلمهور يشهد اخنفاضًا يف نسبة �ييد العمل املسلح مقارنة Rلوضع قبل أربعة شهور.

  الثلث فقط يعتقدون أن إسرائيل ستعيد احلكم العسكري واإلدارة املدنية ويعرب ثالثة أرRع اجلمهور عن رفضهم لذلك فيما لو حصل.
اإلجراءات املختلفة اليت قامت ¢ا احلكومة. وتقول نسبة أما Rلنسبة ألداء احلكومة فرتة انتشار الوRء فإن أغلبية كبرية تظهر الرضا عن هذا األداء وعن 

راتبهم قد  تفوق ثالثة أرRع اجلمهور أن لديها ثقة ¤ن عمل احلكومة خالل هذه الفرتة كان ملصلحة اجلمهور. لكن ثلثي اجلمهور يقولون أن دخلهم أو
خالل هذه الفرتة. كما أن أكثر من ثالثة أرRع اجلمهور يقولون أن  اخنفض وتقول األغلبية أ]ا قد توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل

اإلسرائيلية فإن ثلثي اجلمهور -احلكومة مل تقدم كل ما تستطيع لتعويض املتضررين من اإلغالق. ورغم التوتر الشديد الراهن يف العالقات الفلسطينية
    موافقون على التعاون والتنسيق مع إسرائيل خالل فرتة الوRء.

ذا احلل. كما تشري النتائج إىل هلأما Rلنسبة لعملية السالم فقد شهدت هذه الفرتة ارتفاعاً يف �ييد حل الدولتني رغم أن نصف اجلمهور ال يزال رافضاً 
م دولة فلسطينية. بل تقول االعتقاد السائد هو أن هذه اخلطة ال تؤدي أل]اء االحتالل أو قيا  إىل أناستمرار وجود إمجاع شعيب على رفض خطة ترامب  

األمريكية غالبية اجلمهور أن اخلطة تعيد الصراع بني الشعبني ليصبح صراعًا على الوجود. لكل ذلك ترفض أغلبية كبرية عودة االتصاالت مع اإلدارة 
  احلالية. 

لرتاجع فرصته يف الفوز يف انتخاRت جديدة. كما تشري إىل  أخرياً، رغم أن النتائج تشري هلبوط نسبة املطالبة Rستقالة الرئيس عباس، فإ]ا تشري أيضاً 
  تقلص يف الفجوة بني التأييد لفتح ومحاس من ست نقاط لصاحل فتح قبل أربعة شهور لنقطتني فقط لصاحلها يف هذا االستطالع.

  

 قرار الضم ونتائجه احملتملة على الفلسطينيني: احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة و  )1

  أ]ا تعتقد أن احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ستقوم بضم األغوار ومناطق االستيطان يف الضفة الغربية فيما  66نسبة تبلغ الثلثني (تقول (%
 % أ]ا لن تفعل ذلك.28تعتقد نسبة من 

 ) لتوصل التفاق مع محاس حول األسرى59لكن األغلبيةR 56. بل أن األغلبية (%) ال تتوقع أن تقوم احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة (%
 % أ]ا ال تتوقع ذلك.36تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة فيما تقول نسبة من 

 ) أن تعمل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة على التوصل لرتتيبات سالم مع السلطة الفلسطينية يف الضفة 57كذلك، ال تتوقع األغلبية (%
 % أ]ا ال تتوقع ذلك.43%) تتوقع أن حتارب إسرائيل السلطة وجتربها على اال]يار فيما تقول نسبة من 48األكرب (الغربية. بل إن النسبة 

 ) أ]ا ال تتوقع 53%) تتوقع أن تقوم احلكومة اجلديدة بتعميق التطبيع مع دول عربية خليجية فيما تقول أغلبية من 73لكن أغلبية كبرية %
 % أ]ا تتوقع ذلك.30لى إيران وتقول نسبة من أن تقوم إسرائيل بشن حرب ع

  أ]ا تؤيد ونسبة 71ألراضي فلسطينية، تقول نسبة من  لإسرائيعند السؤال عما ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام به رداً على ضم %
% أ]ا تؤيد ونسبة من 61% أ]ا ال تؤيد وقف العمل Rتفاق أوسلو وقطع كافة العالقات بني السلطة وإسرائيل، وتقول نسبة من 21من 
% أ]ا ال تؤيد، العودة للعمل 42% أ]ا تؤيد ونسبة من 52% ال تؤيد اللجوء ملقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، وتقول نسبة من 35

% أ]ا ال تؤيد التخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة وتقول نسبة من 57% أ]ا تؤيد ونسبة من 37ن املسلح، وتقول نسبة م
% أ]ا ال تؤيد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسالم بديلة عن 53% أ]ا تؤيد ونسبة من 36

 خطة ترامب.

  أ]ا تفضل العودة للعمل املسلح، وقالت نسبة من 31من هذه الردود اخلمسة هو املفضل، قالت النسبة األكرب (عند السؤال عن أي (%
% أ]ا تفضل اللجوء ملقاومة شعبية سلمية، وقالت 18% أ]ا تفضل العودة للمفاوضات بناءاً على خطة فلسطينية، وقالت نسبة من 23

% أ]ا تفضل التخلي عن حل 6اق أوسلو وقطع كافة العالقات مع إسرائيل، وقالت نسبة من % أ]ا تفضل وقف العمل Rتف15نسبة من 
 الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة.

 

  لنسبة لردود الفعل غري الفلسطينية على الضم اإلسرائيلي إن حصل فأبدى تشاؤماً حيال ذلك حيث تقول نسبةR سألنا اجلمهور عن توقعاته
% أ]ا  ال تتوقع قيام األردن أو مصر 70وقع أن تقوم األردن 'لغاء معاهدة السالم مع إسرائيل، وتقول نسبة من % أ]ا ال تت63من 
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% أ]ا ال تتوقع أن تقوم دول أوروبية بفرض عقوRت على إسرائيل، وتقول نسبة من 78بسحب سفريها يف إسرائيل، وتقول نسبة من 
 ية يف اخلليج العريب أو بعضها بوقف التطبيع مع إسرائيل.% أ]ا ال تتوقع أن تقوم الدول العرب78

 لتحلل من االتفاقات مع إسرائيل وقطع العالقات معها، مبا يفR ذلك  سـألنا اجلمهور مرتني عن �ييده أو معارضته لقرار القيادة الفلسطينية
أغلبية يف اإلجابة على السؤال يف املرة األوىل قالت  ضها.وقف التنسيق األمين، مرة قبل عرض النتائج اليت قد ترتب على ذلك ومرة بعد عر 

% أ]ا معارضة لقرار القيادة الفلسطينية Rلتحلل من االتفاقات مع إسرائيل ووقف التنسيق األمين  31% أ]ا مؤيدة ونسبة من 59من 
 ووقف االتصاالت مع إسرائيل.

  أ]ا قلقة 81تشري لوجود قلق واسع لدى اجلمهور الفلسطيين من تبعات وقف العالقات مع إسرائيل. فمثالً تقول نسبة من لكن النتائج %
أ]ا قلقة أن يؤدي  %73أن يؤدي ذلك لعدم حتويل إسرائيل ألموال اجلمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 

% أ]ا قلقة من حصول نقص أو انقطاع يف املياه أو 70للعالج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من  ذلك لعدم القدرة على التنقل
% أيضاً أ]ا قلقة من ا]يار 65% أ]ا قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبةمن 65الكهرRء، وتقول نسبة من 

% 62% أ]ا قلقة من عودة الفوضى والفلتان األمين، وتقول نسبة من 63ل نسبة من السلطة أو عدم قدرµا على تقدمي اخلدمات ، وتقو 
 أ]ا قلقة من عدم القدرة على السفر عرب األردن.

  عند السؤال عن ذلك للمرة الثانية وقالت  63رغم كل هذه املخاوف فإن نسبة �ييد قرار السلطة بقطع العالقات مع إسرائيل ارتفع إىل %
ولكن يف احلالتني من املالحظ أن نسبة �ييد قرار السلطة أقل من نسبة �ييد السياسة حبد ذاµا   فقط أ]ا تعارض القرار.% 29نسبة من 

 %.71اليت كانت قد بلغت كما ذكرP أعاله 

  القات األمنية مع إسرائيل % تقول أ]ا ال تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعًال بقطع الع57رغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من و
 % فقط أ]ا قد قامت فعالً بذلك.32أو أوقفت التنسيق األمين فيما تقول نسبة من 

  أ]ا ال تتوقع أن يعود احلكم العسكري واإلدارة املدنية اإلسرائيلية إلدارة شؤون السكان الفلسطيني بعد قرار قطع 55تقول أغلبية من %
% أ]ا تتوقع عودة احلكم العسكري 33رائيل بتحمل مسؤولياµا كقوة احتالل، وتقول نسبةمن العالقات ودعوة الرئيس عباس إلس

 اإلسرائيلي واإلدارة املدنية. 

  أ]ا تفضل ذلك.18% أ]ا ال تفضل عودة احلكم العسكري واإلدارة املدنية اإلسرائيلية فيما تقول نسبة من 74تقول أغلبية من % 

  الفلسطينية سترتاجع عن قطع العالقات مع إسرائيل يف حالة قررت إسرائيل أعادة احلكم العسكري % أن السلطة 50تقول نسبة من
 % أ]ا لن ترتاجع.37واإلدارة املدنية وتقول نسبة من 

   أداء احلكومة الفلسطينية خالل وEء كورو]:) 2

  ،لكن نسبة الرضا ختتلف حسب طبيعة اإلجراء. فمثًال ،Pء كوروR88تقول أغلبية كبرية ا]ا راضية عن إجراءات السلطة للحد من و %
% راضون عن منع التنقل بني 77ِو% راضون عن إغالق املدارس واجلامعات، 80راضون عن إغالق مناطق مصابة Rلفايروس، و

% راضون 57و% راضون عن إغالق املساجد والكنائس، 60والعمال من العمل يف املستوطنات، % راضون عن منع 73واحملافظات، 
 عن إيقاف صالة اجلمعة وقداس األحد.

  فمثًال، تقول نسبة من  األغلبيةكذلك، فإن .Pرزاً يف إدارة أزمة  كوروR ًأ]ا 82راضية عن أداء األشخاص واجلهات اليت لعبت دورا %
% راضون عن أداء جلان الطوارئ يف منطقتهم، 67و% راضون عن أداء جهات األمن يف منطقتهم، 75وراضية عن أداء وزارة الصحة، 

% راضون عن 62و% راضون عن أداء ا�الس البلدية والقروية 64و% راضون عن أداء الناطق الرمسي Rسم احلكومة إبراهيم ملحم، 65و
 % راضون عن أداء احملافظ يف منطقتهم.61وحممد اشتية، أداء رئيس الوزراء 

  إنه كان لديها ثقة أن احلكومة عند اختاذ هذه اإلجراءات كانت تعمل ملا فيه مصلحة الناس فيما قالت نسبة 76كذلك، تقول نسبة من %
 % أنه مل يكن لديها ثقة بذلك.22من 

 أ]ا راضية. 44% أ]ا غري راضية فيما قالت نسبة من 48لت نسبة من سألنا عن الرضا عن حجم التربعات لصندوق وفقة عز، فقا %
 %) قالت أ]ا ليست واثقة أن التربعات وصلت أو ستصل للمحتاجني فعًال.77لكن الغالبية العظمى (

 حلكومة كانت حاضرة أيضا فيما يتعلق 'عالن أعداد املصابني والوفيات، حيث قالت نسبةR أن احلكومة 56من  تظهر النتائج أن الثقة %
%) أن اإلجراءات اليت اختذµا احلكومة ملعاجلة آ¼ر 57% أ]ا مل تكن كذلك. قالت أغلبية مشا¢ة (36كانت شفافة فيما قالت نسبة من 

 % أ]ا كانت مبالغاً فيها.18% أ]ا مل تكن كافية وقالت نسبة من 23الوRء كانت كافية ومناسبة فيما قالت نسبة من 
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 ء، حيث تقول نسبة من تقول اRنتيجة للو ًt61% أن الراتب أو الدخل قد اخنفض، وتقول نسبة من 67ألغلبية أ]ا قد تضررت اقتصاد %
 % أ]ا توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خالل تلك الفرتة.55نسبة من  وتقولأن الراتب والدخل قد توقف، 

 ) لتباعد االجتماعي أنه كان التزاماً وسطاً، وتقول نسبة من %) أن انطباعها 45تقول النسبة األكربR أنه كان 18عن مدى التزام الناس %
 % أنه كان منخفضاً.36عالياً، وتقول نسبة من 

  أنه سبب هلم ذلك.29% أن اإلغالق والبقاء يف البيوت مل يسبب هلم مشاكل أسرية فيما تقول نسبة من 69تقول أغلبية من % 

  أنه كان مفيداً.37% أن التعليم عن بعد خالل اإلغالق مل يكن مفيداً فيما تقول نسبة من 57تقول نسبة من % 

  ستمرار العمال يف العمل يف إسرائيل خالل فرتة اإلغالق فيما تقول نسبة من 65تقول نسبة منR أنه 31% أنه مل يكن مناسباً السماح %
 كان مناسباً.

  ء عقاب من هللا للناس والدول على فسادهم وظلمهم فيما تقول نسبة من % أ54تقول أغلبية منRإهلياً 37ن الو ًRمع .  % أن ليس عقا
%) أنه نتاج 43%) تعتقد أن الفايروس من صنع اإلنسان وليس من نتاج الطبيعة فيما تقول نسبة مشا¢ة (45ذلك، فإن النسبة األكرب (

 طبيعي.

 ) أ]ا موافقة على التعاون والتنسيق اليت جرى بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف األمور الصحية خالل 67تقول أغلبية تبلغ الثلثني (%
 % أ]ا غري موافقة على ذلك.25انتشار الفايروس فيما تقول نسبة من 

  ء فيما تقول نسبة من  سداد أو الغاء % أن التكافل االجتماعي الشعيب (مثل وقف44تقول نسبة منRالديون) قد ازداد خالل فرتة الو
 % أنه قد اخنفض.23% أنه مل يتغري وتقول نسبة من 31

 ) ع اجلمهورRأن احلكومة مل تقدم كل ما تستطيع لتعويض املتضررين من اإلغالق مثل العمال واملزارعني 77يقول أكثر من  ثالثة أر (%
 % أ]ا قدمت كل ما تستطيع.16سبة من ومريب املواشي وغريهم فيما تقول ن

 : وصفقة القرن  عملية السالم) 3

  أربعة  رضت هذه الفكرة على اجلمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا احلل. قبلعُ  ، وقد% تعارض فكرة حل الدولتني50و% تؤيد 45نسبة من
% أن أغلبية اجلمهور الفلسطيين تؤيد حل الدولتني فيما تقول 38تقول نسبة من %. 39بلغت نسبة التأييد هلذا احلل يف سؤال مماثل  أشهر

 % أن األغلبية تعارضه. 51نسبة من 
  عملياً. كذلك، تقول  % تعتقد أنه ال يزال27% أن حل الدولتني مل يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين لكن نسبة من 63تعتقد نسبة من

% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة 77نسبة من 
 % أن الفرص متوسطة أو عالية.21من 

  أ]ا تفضل شن 38فيما تقول نسبة من  % أ]ا تفضل التوصل التفاق سالم مع إسرائيل،28للخروج من األوضاع الراهنة تقول نسبة من %
% 13% أ]ا تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد االحتالل. لكن نسبة من 15كفاح مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتقول نسبة من 

% أ]ا تفضل التوصل التفاق سالم وقالت نسبة من 22قالت نسبة من أربعة أشهر  تقول ¤]ا تفضل احلفاظ على الوضع الراهن. قبل
 . % أ]ا تفضل شن كفاح مسلح45

  أ]ا العمل املسلح  %45نسبة من  ت، انقسم اجلمهور إىل ثالث جمموعات، حيث قالاألمثل إل]اء االحتاللوعند السؤال عن الطريقة
% أن 50قالت نسبة من  أربعة أشهراومة الشعبية السلمية. قبل % أ]ا املق22% أ]ا املفاوضات وقالت نسبة من 24فيما قالت نسبة من 

 % أن املفاوضات هي الطريقة األمثل.21العمل املسلح هو الطريقة األمثل وقالت نسبة من 
 أ]ا 88قالت نسبة من  .سألنا اجلمهور الفلسطيين عن خطة ترامب للسالم املعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد واملعارضة هلا %

 % هذه اخلطة عندما عرضنا عليهم تفاصيلها. 94% أ]ا تؤيدها. قبل أربعة أشهر رفضت نسبة من 5تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 
 ) يف املقابل،  % أن األغلبية تؤيدها. 8%) أ]ا تعتقد أن أغلبية الفلسطينيني يعارضون اخلطة فيما تقول نسبة من 87تقول الغالبية العظمى

% أ]ا تعتقد أن األغلبية اليهودية 23% أ]ا تعتقد أن األغلبية اليهودية يف إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 66تقول نسبة من 
 تعارضها.
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  اإلسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود -% أنه على ضوء خطة اإلدارة األمريكية فإن الصراع الفلسطيين70تقول غالبية عظمى من و
 % فقط أن اخلطة جعلت السالم ممكناً أكثر. 5فيما تقول نسبة من 

 حتالل وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من مخسني لو قبل الطرف الفلسطيين بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول إل]اء اال
% أن فرص 22% أن فرص حدوث ذلك هي صفر يف املائة، وتقول نسبة من 57يف املائة أم أقل من مخسني يف املائة؟ تقول نسبة من 

 .% أو أكثر من ذلك50% أن فرص حدوث ذلك هي 16تقول نسبة من ، و %50حدوث ذلك أقل من 
  أ]ا تؤيد عودة االتصاالت اليت كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع اإلدارة 16% أ]ا تعارض وتقول نسبة من 69تقول أغلبية من %

أربعة أشهر عندما عرضت خطة ترامب . قبل 2017األمريكية بعد اعرتاف إدارة ترامب Rلقدس عاصمة إلسرائيل يف كانون أول (ديسمرب) 
 دارة األمريكية.% أ]ا تعارض عودة االتصاالت مع اإل76قالت نسبة من  ألول مرة 

  ت األمريكية القادمة 68أغلبية منRيتوقعون فوزه. 24و% تتوقع خسارة ترامب لالنتخا % 

  : تشريعية رrسية و  انتخاEت) 4

  قالت  أربعة أشهر% أ]ا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. قبل 34تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  إ]ا% تقول 58نسبة من
  % يف قطاع غزة74و% يف الضفة الغربية 48% أ]ا تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة املطالبة Rستقالة الرئيس 62نسبة من 

  ويف قطاع غزة 44فة الغربية تبلغ %. نسبة الرضا عن عباس يف الض60% ونسبة عدم الرضا 36نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ %
 % يف قطاع غزة). 22و% يف الضفة الغربية 47% (37بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس  أربعة أشهر%. قبل 24

  ت ر[سية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل األول علىRمن األصوات 42لو جرت انتخا %
% (مقارنة 32يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس . )أربعة أشهرقبل   لعباس% 44و هلنية% 49مقارنة مع ( %49وحيصل الثاين على 

% 54% (مقارنة مع 51)، أما يف الضفة فيحصل عباس على أربعة أشهر% قبل 63% (مقارنة مع 61) وهنية أربعة أشهر% قبل 32مع 
). أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فإن الربغوثي حيصل أربعة أشهر% قبل 38% (مقارنة مع 38) وهنية على أربعة أشهرقبل 
 %. 45% والثاين على 48، ولو كانت املنافسة بني حممد اشتيه وإمساعيل هنية حيصل األول على %36% وهنية على 57على 

  ت فإن مروان الربغوثي هو املفضلRلتويل منصب الرئيس حيث تفضله نسبة  ملرشحنيبني جمموعة من امن لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخا
 خالد مشعلمث  % يف قطاع غزة)،13و% يف الضفة الغربية 1% (6%، مث حممد دحالن بنسبة 22%، يتبعه امساعيل هنية بنسبة 35من 

  % لكل منهما). 2( ومصطفى الربغوثي سالم فياضمث  %)،4(
  ت تشريعية وسألنا اجلمهور عن مشاركته يف التصويتRت برملانية جديدة وملن سيعطي صوته: يف انتخاRمبشاركة كافة اليوم لو جرت انتخا

حتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس على املشاركني سيشاركون فيها، ومن بني هؤالء يقولون ¤]م % 66القوى السياسية فإن 
% 23%، وتقول نسبة من 8على  جمتمعة 2006اليت شاركت يف انتخاRت عام  %، وحتصل كافة القوائم األخرى36فتح على %، و 34

تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة  .%38% ولفتح 32بلغت نسبة التصويت حلماس  أربعة أشهرأ]ا مل تقرر بعد ملن ستصوت. قبل 
اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت  .)أربعة أشهر% قبل 30% (مقارنة مع 28) ولفتح أربعة أشهر% قبل 43% (مقارنة مع 47

 ). أربعة أشهر% قبل 45% (مقارنة مع 42) ولفتح أربعة أشهر% قبل 22% (مقارنة مع 23حلماس 

  رفض السلطة الفلسطينية استالم معدات طبية من اإلمارات ألن هذه املعدات وصلت يف طائرتني إماريتني ملطار رأيه يف سألنا اجلمهور عن
 .% أ]ا تعارض قرار السلطة41% أ]ا تؤيد قرار السلطة رفض استالمها فيما قالت نسبة من 49اللد يف إسرائيل فقالت نسبة من 

  :داخليةالوضاع األ) 5

  20% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 5نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ .% 
  ألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ مع ذلك، فإنR ألمن يف الضفة الغربية تبلغ و  %74نسبة اإلحساسR 65نسبة اإلحساس .%  
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  من اجلمهور الفلسطيين أ]ا ترغب يف اهلجرة بسبب األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة 24تقول نسبة تبلغ %
 % يف الضفة الغربية.18% يف قطاع غزة وتنخفض إىل 34لتبلغ 

  قبل أربعة أشهر.85وكانت هذه النسبة قد بلغت . %81نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ % 
  أ]ا قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين وتقول 52من  أغلبيةالسلطة الفلسطينية، حيث تقول مكانة ودور اجلمهور منقسم حول %

 أ]ا إجناز للشعب الفلسطيين.فقط % 41نسبة من 

  أن 56تقول األغلبية ( ال تعكس تفاؤالً حيث على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات اجلمهور للمستقبل سنةبعد مرور أكثر من (%
ويف سؤال مماثل عن  % أ]ا ستنجح يف ذلك.33حكومة اشتية لن تنجح يف حتقيق املصاحلة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 

أ]ا لن تنجح وتقول  %52من  أغلبيةالتوقعات بنجاح احلكومة يف إجراء انتخاRت تشريعية أو تشريعية ور[سية يف الضفة والقطاع تقول 
%) أ]ا لن تنجح فيما تقول 57ويف سؤال مماثل عن التوقعات بتحسني األوضاع االقتصادية تقول األغلبية ( % أ]ا ستنجح.34نسبة من 
 % أ]ا ستنجح يف ذلك.34نسبة تبلغ 

  تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األشهر األربعة املاضيةسألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل .
%)،  مث فلسطني اليوم 13( معاً %) مث فضائية 14األقصى ( )، مث فضائية %15( فضائية فلسطني%، تتبعها 19األعلى حيث تبلغ 

 %).3، مث امليادين ()%4 مث العربية (%) 10(

  ) املصاحلة: 6

 29 أ]ا متفائلة. %40قالت نسبة من  أربعة أشهر% غري متفائلني، قبل 64و% متفائلون بنجاح املصاحلة 

  ن منفصالن يف الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 41كذلك، فإن نسبة منPأن الوحدة 40% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيا %
 % يعتقدون أن الوحدة ستعود يف  وقت قريب.12وستعود ولكن بعد فرتة طويلة 

 نتظار عودة الوحدةR،  املنطقتني مثل الكونفدرالية. قيام أشكال أخرى من العالقة بنيفقط % 31% وتؤيد نسبة من 60تعارض أغلبية من 

 ) الغاvت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه: 7

  وإقامة دولة  1967% تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام 44نسبة من
% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق 31يف املقابل فإن . فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء %  12من  وتقول نسبة .1948اهم وبلداµم اليت خرجوا منها يف عام العودة لالجئني وعودµم لقر 
أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد  %11كذلك تقول نسبة من ، و  نظام حكم دميقراطي حيرتم حرtت وحقوق اإلنسان الفلسطيين

 صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة،

  27وتقول نسبة من  ،% من اجلمهور33نظر  يفواالستيطان استمرار االحتالل  هي اليوماملشكلة األساسية اليت تواجه ا�تمع الفلسطيين %
أ]ا غياب الوحدة الوطنية  %6وتقول نسبة من  ،الفساد يف املؤسسات العامة فشي¤]ا ت %27من قول نسبة تو  البطالة والفقر، تفشيا]ا 

 .استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابرها]ا  %5وتقول نسبة من 


