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  (56) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 

فيما يقول نصف سكان غزة أهنم يفكرون يف اهلجرة، وفيما 
تنخفض نسبة الرضا عن إجنازات حرب غزة إىل الثلث، وفيما 

تقول نسبة الثلث فقط أهنا راضية عن أداء حكومة الوفاق، وفيما 
تعتقد النسبة األكرب أن إسرائيل قد خرجت راحبة من معركة 

إن امساعيل هنية ومحاس يفوزان يف قطاع غزة يف فالفيفا، 
الضفة انتخاابت رائسية وتشريعية ويفوز الرئيس عباس وفتح يف 

 الغربية
 2015( يونيو)  حزيران 4-6  

قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء إستطالع للرأي العام الفلسطيين يف   
شهدت الفرتة . 2015( يونيو) حزيران 6-4الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني 

استمرار فشل حكومة الوفاق يف توحيد مؤسسات الضفة والقطاع، وتصاعد السابقة لالستطالع 
حول قرار سحب طلب طرد إسرائيل من الفيفا أو احتاد الكرة الدويل، وتشكيل حكومة اجلدل 

ميينية يف إسرائيل برائسة نتنياهو، وصدور قرار من حمكمة الفساد بعدم قانونية سحب احلصانة من 
دحالن، وصدور تقارير صحفية حول وجود حوار غري مباشر بني إسرائيل ومحاس  النائب حممـد

يلة. يغطي هذا االستطالع قضااي االنتخاابت الفلسطينية، واألوضاع الداخلية، حول هدنة طو 
مت إجراء  وغريها من القضااي الداخلية والدولية. ،والفيفا وعملية السالم، ،واملصاحلة وحرب غزة

شخصاً  1200 املقابالت وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددها
 .%3موقعاً سكانياً وكانت نسبة اخلطأ  120 وذلك يف

الشقاقي أو  بـ د.خليل   للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال
( 02)2964933رام هللا ت:   وليد لدادوة يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية:

 e-mail: pcpsr@pcpsr.org -( 02)2964934فاكس:
 النتائج الرئيسية

إىل ازدايد اإلحباط داخل قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة  2015تشري نتائج الربع الثاين من   
التفكري يف اهلجرة من القطاع النصف، وهي أعلى نسبة مت تسجيلها حىت اآلن. تشري النتائج أيضا 

قطاع غزة( يف نسبة الرضا عن إجنازات حرب غزة األخرية. مع إىل تراجع إضايف )وخاصة يف 
ذلك، فإن محاس تتفوق على فتح يف انتخاابت تشريعية يف قطاع غزة ويفوز امساعيل هنية على 
حممود عباس يف انتخاابت رائسية يف قطاع غزة. أما يف الضفة الغربية، فإن عباس وفتح أكثر 

ذكر يف هذا اجملال أن اجلمهور منقسم إىل قسمني متساووين شعبية من هنية ومحاس. من اجلدير ابل
حول مغزى فوز كتلة محاس الطالبية يف جامعة بريزيت حيث يقول حوايل النصف أن تلك النتيجة 
تعكس التوجه العام للشعب الفلسطيين كله فيما يقول النصف األخر أهنا تعكس التوجه بني 

 طالب اجلامعات فقط.
ل فتح حول حممـد دحالن تشري النتائج أن شعبيته يف قطاع غزة عالية نسبياً على ضوء الصراع داخ

حيث أييت يف املرتبة الثالثة بعد امساعيل هنية ومروان الربغوثي يف حالة جرت انتخاابت بدون 
مشاركة الرئيس عباس. أما يف الضفة الغربية فيبدو أنه ال توجد لدحالن شعبية تذكر أذ أييت يف 

ة جداً. يف هذا اجملال جيد قرار الرئيس عباس بسحب احلصانة من دحالن وحماكمته مرتبة متأخر 
 بتهمة الفساد أتييد واسعاً يف الضفة الغربية فيما تزداد املعارضة لذلك القرار يف قطاع غزة. 

 
 

 

 

 السياسية واملسحية للبحوثاملركز الفلسطيين           
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

 

للمزيد من املعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجه، الرجاء 

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

 السياسية واملسحية
 (02)2964933فلسطني تليفون: رام هللا،

  (02)2964934فاكس: 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
 

أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000يف مطلع عام 

ادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف املركز األك
لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت ثالث: 
السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسرتاتيجي 
والسياسة اخلارجية، البحوث املسحية واستطالعات 
الرأي العام.  يقوم املركز ابلعديد من النشاطات 

ت واألحباث األكادميية ذات البحثية: إعداد الدراسا
العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث 
مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي 
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع 

ات حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجز 
املتعلقة بشؤون الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث 
ملتزم ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع 
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة 

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

 كز. املنتظمة للمر 
مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة  

 كونراد أديناور يف رام هللا
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وجد االستطالع أن اجلمهور ليس راضيًا عن نتائج أحداث الفيفا وعن القرار بسحب طلب طرد إسرائيل من عضوية هذا االحتاد الدويل لكرة 
 القدم. تعتقد النسبة األكرب )حوايل الثلث( أن إسرائيل قد خرجت راحبة من هذه األحداث فيما تقول نسبة أكرب قلياًل من اخلمس أن الطرف

 ين قد خرج راحباً. الفلسطي
لقيام تشري النتائج أيضًا إىل أن أغلبية ضئيلة ال زالت تؤيد حل الدولتني وأن نسبة ال تتجاوز الثلث تعتقد أن املفاوضات هي الطريق األجنع 

واالنضمام للمزيد من املنظمات  دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل. متيل الغالبية العظمى من اجلمهور لتأييد الذهاب حملكمة اجلناايت الدولية
 الدولية فيما تعتقد نسبة تبلغ الثلثني أن املقاومة الشعبية غري املسلحة هي اخليار األفضل لتغيري الوضع الراهن.

 
 :االنتخاابت الفلسطينية (1
  يف انتخاابت رائسية حيصل عباس على

 %46وهنية على  47%
  نسبة الرضا عن عباس ترتفع من

 %44إىل  40%
  انتخاابت برملانية حتصل فتح على يف

وبقية  %35ومحاس على  39%
مل  %16و %11القوائم جمتمعة على 
 يقرروا ملن سيصوتون

 66%  يريدون انتخاابت تشريعية
ورائسية خالل بضعة أشهر وحىت ستة 

 أشهر
 47%  يقولون أن فوز كتلة محاس

الطالبية يف جامعة بريزيت تعرب عن 
 يينالتوجه العام للشعب الفلسط

 

لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس  
قبل ثالثة أشهر( وحيصل  %48)مقارنة مع  %47وامساعيل هنية، حيصل عباس على 

قبل ثالثة أشهر(. يف قطاع غزه حيصل عباس على  %47)مقارنة  مع  46هنية على %
فقط وهنية على  %47عباس على  . أما يف الضفة فيحصل%50وهنية على  46%
)مقارنة  مع  %44إىل  . يف هذه األثناء، ترتفع نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس44%
يف حزيران  %50وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت  قبل ثالثة أشهر( ، 40%

بعد التوصل لبيان الشاطىء الذي أدى لتشكيل حكومة املصاحلة وقبل  2014)يونيو( 
مقارنة  %48لى غزه. ترتفع نسبة الرضا عن الرئيس عباس يف الضفة الغربية )احلرب ع

 %39( مقارنة ابملخيمات واملدن )%59(، يف القرى والبلدات )%34بقطاع غزة )
( مقارنة ابلذين %54عاماً ) 50على التوايل(؛ بني الذين يزيد عمرهم عن  %41و

( مقارنة %48الالجئني ) (، بني غري%43عاماً ) 28-18ترتاوح أعمارهم بني 
(، %41( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس )%55(، بني األميني )%38ابلالجئني )

على  %41و %13( مقارنة مبؤيدي محاس والقوى الثالثة )%77بني مؤيدي فتح )
 التوايل(. 

 %58لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية حيصل الربغوثي على 
فقط وهنية على  %58. قبل ثالثة أشهر حصل الربغوثي على %36 وهنية على

أما لو كانت املنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل هنية، فإن . 38%
يف سؤال مفتوح و  .%34وهنية على  %38والربغوثي على  %25عباس حيصل على

أهنا تفضل أن يكون مروان الربغوثي رئيساً بعد الرئيس عباس فيما  %26قالت نسبة من 
 حمـمدأهنا تفضل  %4 أهنا تفضل إمساعيل هنية وقالت نسبة من %20قالت نسبة من 

هنا أأهنا تفضل رامي احلمد هللا وقالت نسبة متطابقة  %3دحالن، وقالت نسبة من  
   هنا تفضل خالد مشعل.أ %2وثي، وقالت نسبة من تفضل مصطفى الربغ

 %72لو جرت انتخاابت برملانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن 
( وفتح %35سيشاركون فيها وحتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس على )

أهنا  %16وتقول نسبة من  %11وحتصل كافة القوائم األخرى جمتمعة على  %39على 
ولفتح  %32قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس  .مل تقرر بعد ملن ستصوت

، قبل احلرب على غزة، بلغت نسبة التصويت حلماس 2014. يف حزيران )يونيو( 39%
. يف هذا االستطالع تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة %40ولفتح  32%
قبل ثالثة  %36)مقارنة بـ  %44ح قبل ثالثة أشهر( ولفت %39)مقارنة بـ  39%

قبل  %27)مقارنة بـ  %32أشهر(. اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس 
تريد  %66أغلبية من قبل ثالثة أشهر(.  %41)مقارنة بـ  %36ثالثة أشهر( ولفتح 

يريدون  %10إجراء انتخاابت تشريعية ورائسية خالل بضعة أشهر وحىت ستة أشهر، 
  ال يريدون إجراء انتخاابت. %21ءها بعد سنة أو أكثر، وإجرا

أن نتائج انتخاابت جملس الطلبة يف جامعة بريزيت اليت فازت  %47تقول نسبة من 
هبا كتلة محاس تعرب فقط عن رأي الطالب فيما تقول نسبة متطابقة أهنا تعرب عن التوجه 

س يف انتخاابت جامعة بريزيت العام للشعب الفلسطيين. يف تفسري أسباب فوز كتلة محا
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أن السبب هو خلل لدى فتح يتعلق ابلفساد وعدم املصداقية  %14قالت نسبة من 
أن السبب يعود خلالفات داخل حركة فتح الطالبية أو السبب  %23وقالت نسبة من 

سوء إدارة كتلة فتح الطالبية أو بسبب سوء أداء كتلة فتح داخل اجلامعة، وقالت نسبة من 
ن السبب يعود الرتفاع شعبية حركة محاس بسبب احلرب على غزة أو بسبب أ 12%

ترتفع نسبة االعتقاد أبن نتائج انتخاابت  الرضى عن أداء كتلة محاس داخل اجلامعة.
( مقارنة ابلضفة الغربية %50جامعة بريزيت تعرب عن التوجه العام للشعب يف قطاع غزة )

( مقارنة ابلذين تزيد %50عاماً ) 28-18 (، بني الذين ترتاوح أعمارهم بني45%)
( مقارنة ابألميني %47(، بني محلة شهادة البكالوريوس )%42عاماً ) 50أعمارهم عن 

 %45( مقارنة مبتوسطي التدين وغري املتدينيني )%52(، بني املتدينيني )31%)
 (. %26( مقارنة مبؤيدي فتح )%78على التوايل(، وبني مؤيدي محاس ) %24و

 

 :أوضاع الضفة والقطاع (2
  نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة

وألوضاع قطاع غزة  %30تبلغ 
ونسبة اإلحساس ابألمن يف  14%

ويف القطاع  %54الضفة تبلغ 
46% 

  نسبة الرغبة يف اهلجرة بني سكان
وبني سكان  %50القطاع تبلغ 

 %25الضفة 
  نسبة االعتقاد بوجود فساد يف

 %79مؤسسات السلطة تبلغ 
  نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف

ونسبة  %23الضفة الغربية تبلغ 
االعتقاد بوجود حرية صحافة يف قطاع 

 %18غزة تبلغ 
 39%  يؤيدون قرار حمكمة الفساد

 %46بعدم حماكمة دحالن ونسبة 
تؤيد قرار الرئيس عباس برفع احلصانة 

 عنه وحماكمته
 84%  يعتقدون أن داعش ال متثل

تعتقد أهنا  %10لصحيح واإلسالم ا
 متثل اإلسالم الصحيح

 

يف هذا االستطالع ونسبة التقييم  %14 نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغ 
. ونسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية %30اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 

. نسبة %54ونسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ  %46يف قطاع غزة تبلغ 
 . نسبة%25وبني سكان الضفة  %50الرغبة يف اهلجرة بني سكان قطاع غزه تبلغ 

الرغبة يف اهلجرة من القطاع هي األعلى اليت مت تسجيلها يف استطالعاتنا. ترتفع نسبة 
( مقارنة ابلقرى أو البلدات لكل منهما %35الرغبة يف اهلجرة يف املخيمات واملدن )

( مقارنة ابلذين يزيد %45عاماً ) 28-18(، بني الذين ترتاوح أعمارهم بني 26%)
( مقارنة ابألميني %41بني محلة شهادة البكالوريوس )(، %13عاماً ) 50عمرهم عن 

على  %18و %17( مقارنة ابلتجار واملزارعني )%52(، وبني الطالب )17%)
التوايل(. ترتفع نسبة الرغبة يف اهلجرة بشكل خاص بني الشباب الغزيني الذين ترتاوح 

غزيني غري ( وبني ال%66( وبني الطالب الغزيني )%60عاماً ) 28-18أعمارهم بني 
 (. %68املتزوجني )

(؛  أما العربية فنسبة %23نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األعلى حيث تبلغ )
 %20. نسبة مشاهدة قناة فلسطني التابعة للسلطة الفلسطينية تبلغ %8مشاهدهتا تبلغ 

، ونسبة مشاهدة قناة معاً مكس تبلغ %12 وقناة األقصى التابعة حلركة محاس تبلغ
18%. 

نسبة و  .%79بة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ نس
ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة  %23االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة تبلغ 

من كافة فلسطينيي الضفة  %32نسبة من كذلك فإن   .%18يف قطاع غزه تبلغ 
سلطة يف الضفة الغربية بدون خوف فيما والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد ال

 أن الناس يف قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. %30من تقول نسبة 

على ضوء قرار حمكمة الفساد الذي رفض قرار الرئيس عباس برفع احلصانة عن 
فقط أهنا مؤيدة لقرار احملكمة فيما  %39النائب حممـد دحالن وحماكمته قالت نسبة من 

أهنا تؤيد قرار الرئيس برفع احلصانة. وعند سؤال اجلمهور عما اذا   %46لت نسبة من قا
كان يعتقد أبن هتم الفساد املوجهة لدحالن صحيحة أم غري صحيحة، قالت نسبة من 

أهنا تعتقد أهنا غري صحيحة  %19أهنا تعتقد أن التهم صحيحة وقالت نسبة من  58%
ترتفع نسبة أتييد قرار احملكمة بعدم حماكمة دحالن أهنا ال تعرف.  %23وقالت نسبة من 

( مقارنة %44(، بني الرجال )%36( مقارنة ابلضفة الغربية )%47يف قطاع غزة )
( مقارنة ابلذين ترتاوح %41عاماً ) 50(، بني الذين تزيد أعمارهم عن %35ابلنساء )

مبؤيدي فتح ( مقارنة %45(، وبني مؤيدي محاس )%37عاماً ) 28-18أعمارهم بني 
(33% .) 

تعتقد أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( هي جمموعة  %84نسبة من 
أهنا متثل اإلسالم الصحيح  %10متطرفة ال متثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد نسبة من 

يف  %8)مقابل  %14أهنا ال تعرف. يف قطاع غزة تقول نسبة من  %6وتقول نسبة من 
 ح. الضفة( أن داعش متثل اإلسالم الصحي
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 :املصاحلة ودور حكومة الوفاق (3
  نسبة التشاؤم بنجاح املصاحلة تستمر

، نسبة %59يف االرتفاع لتبلغ 
 %38التفاؤل تبلغ 

  نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق
 %59وعدم الرضا  %35تبلغ 

  تعتقد أن محاس قد  %52نسبة من
أقامت حكومة ظل يف قطاع غزة، لكن 

فقط يقولون أن محاس هي  24%
 املسؤولة عن سوء أداء حكومة الوفاق

  يقولون أن على  %70أكثر من
حكومة الوفاق دفع رواتب القطاع 
املدين ورجال األمن والشرطة الذين  

 كانون اتبعني حلكومة الوفاق
 65%  يقولون أن حكومة الوفاق

وليس محاس هي اليت جيب أن تشرف 
على رجال األمن والشرطة يف قطاع 

حيد الشرطة يؤيدون تو  %76غزة و
يف الضفة والقطاع لتكون حتت السلطة 

 الكاملة حلكومة الوفاق

 

. قبل ثالثة %59ونسبة التشاؤم تبلغ  %38نسبة التفاؤل بنجاح املصاحلة تبلغ  
.  كما أن نسبة الرضا عن سرعة تنفيذ %54والتشاؤم  %42أشهر بلغت نسبة التفاؤل 

بعد سنة عن إنشائها نسبة  . %65ونسبة عدم الرضى  %31اتفاق املصاحلة تبلغ 
. قبل ثالثة %59عدم الرضا تبلغ  ونسبة %35الرضا عن أداء حكومة الوفاق تبلغ 

فقط. من اجلدير ابلذكر أن نسبة الثقة حبكومة الوفاق   %28أشهر بلغت نسبة الرضا 
 قبل سنة، أي بعد تشكيلها بقليل. %61كانت قد بلغت 

يف قطاع غزة( تريد سيطرة حكومة الوفاق على معرب رفح  %56) %47نسبة من 
بقاءها بيد محاس. ينطبق هذا األمر أيضاً على يريدون  يف قطاع غزة( %26) %36و

يف قطاع غزة( وضعها حتت  %56) %48املعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 
تريد أن تكون املسؤولية عن إعادة  %43سيطرة حكومة الوفاق. كذلك، فإن نسبة من 

 يريدوهنا حتت سيطرة محاس. %33إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 

تقول أن محاس قد أقامت حكومة ظل يف قطاع غزة ونسبة من  %52من  نسبة
ترفض ذلك. لكن نسبة االعتقاد أبن محاس هي املسؤولة عن سوء أداء حكومة  35%

أن السلطة الفلسطينية والرئيس  %32فيما تقول نسبة من  %24املصاحلة ال يتجاوز 
حكومة املصاحلة هو  أن رئيس %13عباس مها املسؤوالن عن ذلك وتقول نسبة من 

املسؤول عن سوء أدائها. عند السؤال عمن كان مسؤوالً عن عودة وزراء حكومة الوفاق 
من قطاع غزة بدون أن يتمكنوا من ممارسة عملهم يف وزاراهتم يف القطاع قالت نسبة من 

أن املسؤولية عن ذلك تعود هي إىل حكومة الوفاق والرئيس وقالت نسبة من  46%
 س هي املسؤولة.أن محا 35%

يعتقدون أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة عن دفع رواتب القطاع  75% 
( %72املدين الذي كان يعمل لدى حكومة محاس قبل املصاحلة ونسبة شبه متطابقة )

تعتقد أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة أيضاً عن دفع رواتب رجال األمن 
يقولون أن حكومة  %65كذلك، فإن   كومة محاس سابقا.والشرطة الذين كانوا اتبعني حل

الوفاق وليس حركة محاس هي اليت جيب أن تشرف على رجال األمن والشرطة يف قطاع 
يريدون أن يبقى هؤالء حتت  %28غزة الذين كانوا يتبعون حكومة محاس قبل املصاحلة. 

مبا يف ذلك الذين  يؤيدون توحيد الشرطة يف الضفة والقطاع،  %76إشراف حركة محاس. 
كانوا يعملون لدى حكومة محاس سابقاً، لتكون حتت السلطة الكاملة حلكومة الوفاق، 

 يؤيدون بقاء الوضع الراهن كما هو اآلن يف قطاع غزة.  %20ولكن 

تعتقد أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيين وتقول  %48نسبة من 
ويف ظل تشكيل حكومة املصاحلة قالت  سنة فقط أهنا إجناز له. قبل %46نسبة من 
أهنا عبء على الشعب  %45أن السلطة إجناز وقالت نسبة من  %50نسبة من 

لعل اهلبوط يف نسبة التفاؤل بنجاح املصاحلة هو أحد األسباب وراء هبوط  الفلسطيين.
 نسبة االعتقاد أبن السلطة الفلسطينية إجناز للشعب الفلسطيين.

 

 :حرب غزه (4
  تؤيد قيام محاس  %63من نسبة

إبجراء مفاوضات غري مباشرة مع 
 إسرائيل هلدنة طويلة األمد

 59%  يعتقدون أن محاس انتصرت يف
احلرب األخرية يف قطاع غزة، لكن 

نسبة الرضا عن اإلجنازات اليت حققتها 
 فقط %35احلرب تبلغ 

تؤيد قيام محاس إبجراء مفاوضات غري مباشرة مع إسرائيل خبصوص  %63نسبة من  
تعارض  %32هدنة طويلة األمد يف قطاع غزة مقابل إزالة احلصار عن القطاع ونسبة من 

ترتفع نسبة أتييد إجراء املفاوضات غري املباشرة بني محاس وإسرائيل يف قطاع غزة  ذلك.
( مقارنة مبؤيدي %74(، وبني مؤيدي محاس )%61( مقارنة ابلضفة الغربية )68%)

 لكل منهما(.  %57فتح والقوى الثالثة )

ن ونسبة م %59نسبة االعتقاد أبن محاس قد انتصرت يف احلرب على قطاع غزه تبلغ 
فقط يقولون أن محاس  %47تقول أن الطرفني خرجا خاسرين. يف قطاع غزه  25%

من اجلمهور الفلسطيين أن  %69خرجت منتصره. قبل تسعة أشهر قالت نسبة من 
نسبة الرضا عن اإلجنازات اليت حققتها احلرب يف املقابل، فإن  محاس قد خرجت منتصرة.

ونسبة  %35ال تزيد عن  فعها قطاع غزه وسكانهمقارنة ابخلسائر البشرية واملادية اليت د
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  تؤيد إطالق  %63نسبة من
الصواريخ من القطاع اذا استمر 

 غالقاحلصار واإل
 

تؤيد إطالق الصورايخ على إسرائيل  %63مع ذلك، فإن نسبة من  .%63 عدم الرضا
 إذ مل يتم إهناء احلصار واإلغالق على القطاع. 

 

 :عملية السالم (5
  تؤيد حل الدولتني  %51نسبة من

 تعارضه %48ونسبة من 
  تؤيد حل الدولة  %34نسبة من

 تعارضه %64الواحدة ونسبة 
  44تعارض و %54نسبة من% 

تؤيد اعرتافاً متباداًل ابهلوية الوطنية 
 لدوليت إسرائيل وفلسطني

 86%  يؤيدون التقدم بشكوى ضد
 إسرائيل حملكمة اجلناايت الدولية

 67%  يؤيدون مقاومة شعبية سلمية
يؤيدون العودة النتفاضة  %49و

 مسلحة 

 

ال تزال تؤيد حل الدولتني فيما تقول  %51أغلبية طفيفة من تشري النتائج إىل أن  
(  تعتقد أن هذا احلل مل %55أهنا تعارضه. لكن أغلبية أكرب قليالً )  %48نسبة من 

يعتقدون أن فرص قيام دولة  %72يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين. كذلك، فإن 
منعدمة أو ضئيلة. رغم كل ذلك، إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة املقبلة 

فقط تؤيد حل الدولة الواحدة اليت يتمتع فيها العرب واليهود  %34فإن نسبة من 
يؤيدون  %52. تشري النتائج أيضاً إىل أن %64ابملساواة ويعارض ذلك نسبة من 

تعارض ونسبة من  %54. لكن أغلبية من %44املبادرة العربية للسالم فيما يعارضها 
اعرتافاً متبادالً ابهلوية الوطنية إلسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني   تؤيد 44%

 كدولة للشعب الفلسطيين.
تتفاوت آراء اجلمهور حول الطريق األكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة 

يعتقدون أن  %32يعتقدون أن العمل املسلح هو الطريق األجنع،  %36إسرائيل:
 يؤمنون بنجاعة املقاومة الشعبية السلمية. %26لطريق األجنع، واملفاوضات هي ا

يؤيدون االنضمام للمزيد من املنظمات  %82يف غياب عملية سالم ومفاوضات 
تؤيد التقدم بشكوى ضد إسرائيل حملكمة اجلناايت  %86الدولية. بل إن نسبة من 

مة شعبية غري مسلحة. ( اللجوء ملقاو %67الدولية. كذلك تؤيد نسبة من ثلثي اجلمهور )
. كذلك %46( حل السطة الفلسطينية فيما تؤيد ذلك %52تعارض أغلبية ضئيلة )

 .  %49يعارضون العودة النتفاضة مسلحة فيما يؤيد ذلك  %51فإن 
غري قلقني من تعرضهم او تعرض أحد أفراد أسرهتم  %21و قلقون %79نسبة من 

كذلك، فإن   لألذى على أيدي إسرائيليني أو تعرض أراضيهم للمصادرة أو بيتهم للهدم.
( تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد املدى هو توسيع حدودها لتشمل  %81الغالبية العظمى )

ب أو حرماهنم من حقوقهم كافة املناطق من هنر األردن للبحر املتوسط وطرد سكاهنا العر 
السياسية وعند السؤال عن أهداف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيدة املدى فإن 

 1967( يعتقدون أهنا استعادة كافة أو بعض املناطق اليت احتلها إسرائيل عام 69%)
أو  1948أن اهلدف هو هزمية إسرائيل واستعادة أراضي عام  %23فيما تقول نسبة من 

 ة إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود.هزمي
أن احلرم الشريف يف خطر من  أيضاً  الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين تعتقد

أن إسرائيل ختطط لتدمري املسجدين األقصى   %50نوااي إسرائيل: حيث تقول نسبة من 
طط أهنا خت %18وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكاهنما، فيما تقول نسبة من 

القتسام احلرم مع املسلمني حبيث يكون لليهود كنيس للصالة إىل جانب املسجد األقصى، 
أن إسرائيل تريد تغيري الوضع الراهن ابلسماح لليهود ابلصالة يف  %9وتقول نسبة من 

فقط تعتقد أن إسرائيل تريد احلفاظ على الوضع الراهن  %13احلرم. نسبة ال تتجاوز 
( يعتقدون أن إسرائيل ستنجح ونسبة من %52نصف اجلمهور )بدون تغيري. أكثر من 

 يعتقد أهنا لن تنجح يف تنفيذ خمططاهتا يف احلرم الشريف. 44%
 

الغاايت العليا للشعب الفلسطيين  (6
 : واملشاكل األساسية اليت تواجهه

 45%  يعتقدون أن قيام دولة فلسطني
هي الغاية العليا األوىل للشعب 

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

يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون  %30وعاصمتها القدس الشرقية. يف املقابل فإن 
عام احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف 

أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل  %14.كذلك تقول نسبة من 1948
أن اهلدف األول جيب  %11وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 

املشكلة  أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين.
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يعتقدون أن  %30الفلسطيين بـ 
احلصول على حق العودة هي الغاية 

 األوىل 
 29%  يقولون أن استمرار االحتالل

هي املشكلة األساسية األوىل اليت 
تواجه اجملتمع الفسطيين ونسبة متطابقة 

تقول أن تفشي البطالة والفقر هي 
 املشكلة األوىل

اإلساسية اليت تواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم هي استمرار االحتالل وتفشي البطالة والفقر 
أن  %22)لكل منهما( من اجلمهور، واالستيطان، وتقول نسبة من  %29يف نظر 

أهنا استمرار حصار قطاع غزة  %15 وتقول نسبة مناملشلكة األوىل هي تفشي الفساد، 
 وإغالق معابره.

 

فا واملقاطعة وحكومة الفي: أخرى (7
 :  اليمني واالتفاق النووي مع إيران

  إسرائيل خرجت راحبة من معركة الفيفا
 أكثر من الفلسطينيني

   أغلبية ساحقة تؤيد محلة مقاطعة
 إسرائيل 

 79%  متشائمون بعد تشكيل حكومة
 اليمني يف إسرائيل 

  االتفاق النووي مع إيران جيد إلسرائيل
 وسيء للعرب

 

 

تعتقد أن الطرف اإلسرائيلي هو الذي خرج راحباً م املعركة  %33نسبة من  :الفيفا 
تعتقد أن الطرف  %22داخل الفيفا حول طرد إسرائيل من احتاد الكرة الدويل ونسبة من 

 %4تعتقد أن الطرفني خرجا راحبني، ونسبة من  %10هو الذي خرج راحباً. نسبة من 
 %17تعقتد أن الطرفني مل يرحبا أو خيسرا، و %15تعتقد أن الطرفني خسرا، ونسبة من 

 ال يعرفون أو ال رأي هلم.

يؤيدون محلة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوابت عليها ونسبة من  %86: املقاطعة
تقول أهنا توقفت عن شراء منتجات إسرائيلية مثل تنوفا وشرتاوس، ونسبة من  88%
ستكون فعالة يف املسامهة يف إهناء تعتقد أن محلة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية  64%

 االحتالل.

تقول أهنا تشعر ابلتشاؤم جتاه مستقبل  %79: نسبة من حكومة اليمني يف إسرائيل
 العالقات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني اآلن بعد تشكيل حكومة ميينية بقيادة نتنياهو.

دىء حول الربانمج تعتقد أن اتفاق املبا %36: نسبة من االتفاق النووي مع إيران
النووي اإليراين املوقع بني الوالايت املتحدة وإيران هو اتفاق سيء للعرب ونسبة من 

أنه ليس سيئا وليس جيداً.  %25تعتقد أنه اتفاق جيد وتقول نسبة اخرى من  25%
أنه  %50عند السؤال عما اذا كان هذا االتفاق جيد او سيء إلسرائيل قالت نسبة من 

أنه ليس جيد أو  %12أنه سيء هلا وقالت نسبة من  %24ت نسبة من جيد هلا وقال
 سيئا هلا.
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  (56) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 2015( يونيو) حزيران  4-6 

 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع

(Q00  احملطات األخرى خالل الشهرين املاضيني؟ اليت شاهدهتا أكثر مناحملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة  من بني 
 %11.9 %6.1 %8.1 العربية -1
 %23.2 %22.8 %22.9 اجلزيرة  -2
 %3.0 %1.1 %1.8 احلرة -3
 %4.5 %1.5 %2.5 املنار -4
 %18.1 %20.8 %19.9 فضائية فلسطني-5
 %21.3 %7.3 %12.1 فضائية االقصى -6
 %7.3 %23.0 %17.6 معا مكس -7
 %4.1 %9.0 %7.3 ال اشاهد التلفاز -8
 %5.9 %6.7 %6.4 اخرى-9

 %5. %1.6 %1.2 ال يوجد صحن القط -10
 %0.0 %1. %1. ال راي /ال اعرف -11

Q01 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟ 
 %9. %2.0 %1.6 جيد جدا -1
 %14.3 %11.7 %12.6 جيد -2
 %18.3 %15.0 %16.1 وسط -3
 %26.7 %43.0 %37.5 سيء -4
 %39.6 %26.9 %31.2 سيء جدا -5
 %3. %1.4 %1.0 ال راي -6

Q02 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليوم؟ 
 %7.6 %5.4 %6.2 جيد جدا -1
 %25.5 %22.7 %23.6 جيد -2
 %29.4 %33.5 %32.1 وسط -3
 %22.8 %24.6 %24.0 سيء -4
 %14.4 %13.8 %14.0 سيء جدا -5
 %3. %0. %1. ال راي -6

Q03 ............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك       
 %47.8 %40.0 %42.7 متدين -1
 %45.5 %54.8 %51.7 متوسط التدين -2
 %6.6 %4.9 %5.5 غري متدين -3
 %0.0 %3. %2. ال راي -4

Q04 ........... بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك       
 %46.8 %53.7 %51.3 مؤيد لعملية السالم -1
 %28.4 %24.1 %25.5 معارض لعملية السالم -2
 %24.2 %20.3 %21.6 بني التأييد واملعارضة -3
 %6. %2.0 %1.5 ال راي -4

 Q05 الفلسطينيةهل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة 
 %73.6 %81.7 %78.9 نعم -1
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 %21.0 %12.1 %15.1 ال -2
 %5.4 %6.2 %5.9 ال راي -3

Q06 برأيك هل توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية؟       
 %31.3 %18.1 %22.6 نعم -1
 %40.8 %38.6 %39.3 اىل حد ما -2
 %25.3 %40.5 %35.3 ال -3
 %2.6 %2.9 %2.8 ال راي -4

Q07 رأيك هل توجد حرية صحافة يف قطاع غزة؟       
 %29.5 %11.8 %17.8 نعم -1
 %41.9 %30.5 %34.4 اىل حد ما -2
 %28.3 %46.5 %40.3 ال -3
 %3. %11.2 %7.5 ال راي -4

Q08برأيك، هل يستطيع الناس اليوم يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟ 
 %27.5 %34.3 %32.0 نعم -1
 %68.8 %62.3 %64.5 ال -2
 %3.7 %3.5 %3.5 ال راي -3

 Q9برأيك، هل يستطيع الناس اليوم يف قطاع غزة انتقاد السلطة يف قطاع غزة بدون خوف؟ 
 %29.8 %29.9 %29.9 نعم -1
 %68.4 %56.7 %60.7 ال -2
 %1.8 %13.3 %9.4 ال راي -3

Q10 هل تشعر هذه األايم أبن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غري متوفرين؟ 
 %9.6 %3.3 %5.4 متوفران بشكل كامل-1
 %36.1 %50.3 %45.4 متوفران -2
 %38.5 %38.2 %38.3 غري متوفران -3
 %15.8 %8.0 %10.7 غري متوفران ابملرة -4
 %0.0 %2. %1. ال راي -5
  Q11هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن؟  

 %22.4 %8.5 %13.2 ابلتأكيد ارغب ابهلجرة-1
 %27.5 %16.7 %20.4 ارغب ابهلجرة -2
 %30.3 %42.8 %38.6 ال ارغب ابهلجرة -3
 %19.6 %32.0 %27.8 ابلتأكيد ال ارغب ابهلجرة -4
 %3. %0.0 %1. ال راي -5

 Q12هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا ؟ 
 %6.8 %4.9 %5.5 راض جدا  -1
 %27.5 %43.4 %38.0 راض   -2
 %35.2 %35.9 %35.6 غري راض  -3
 %29.4 %13.6 %19.0 غري راض ابملرة  -4
 %1.1 %2.2 %1.8 ال راي -5

 Q13 انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح حممود عباس عن حركة فتح، وإمساعيل هنيه عن حركة محاس، ملن لو جرت
 ستصوت؟
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 %46.3 %47.2 %46.9 حممود عباس  -1
 %50.0 %43.8 %46.1 امساعيل هنية  -2
 %3.7 %9.0 %7.1 ال راي  -4

 Q14 فتح، امساعيل هنية عن محاس، ملن ستصوت؟ولو كان التنافس بني مروان الربغوثي عن حركة 
 %53.1 %59.8 %57.5 مروان الربغوثي - 1
 %43.5 %32.5 %36.3 امساعيل هنية - 2
 %3.4 %7.7 %6.2 ال راي  -4

Q15 وماذا لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية وحممود عباس ملن ستصوت؟ 
 %34.1 %39.4 %37.5 مروان الربغوثي  -1
 %39.4 %30.4 %33.6 امساعيل هنية - 2
 %24.3 %24.8 %24.6 حممود عباس - 3
 %2.2 %5.4 %4.3 ال راي  -5

Q16 يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الرتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل أن يكون الرئيس بعده؟ 
 %23.4 %26.8 %25.7 مروان الربغوثي -1
 %5.4 %1.1 %2.6 مصطفى الربغوثي -2
 %23.6 %18.0 %19.9 امساعيل هنية -3
 %4.0 %3. %1.6 خالد مشعل -4
 %3.9 %2.7 %3.1 رامي احلمد هللا -5
 %1.8 %1.0 %1.3 سالم فياض -6
 %11.4 %6. %4.3 حممد دحالن -7
 %2.4 %4. %1.1 صائب عريقات -8
 %9.7 %9.6 %9.6 اخرى -9

 %4.4 %6.5 %5.8 ال احد -10
 %10.0 %32.8 %25.1 ال راي -11

Q18  لو جرت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت
 ، ملن ستصوت؟2006كانون اثين )يناير(   25يف 
 %1.5 %5.6 %4.1 قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا  ومستقلني( -1
 %1.9 %1.3 %1.5 قائمة فلسطني املستقلة " مصطفى الربغوثي واملستقلون -2
 %3.3 %1.2 %1.9 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى -3
 %0.0 %1.4 %9. ( قائمة الشهيد أبو العباس4
 %4. %4. %4. والعدالة االجتماعية ( قائمة احلرية5
 %39.1 %31.9 %34.5 ( قائمة التغيري واالصالح6
 %0.0 %0.0 %0.0 ( االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد(7
 %3. %5. %4. ( قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض8
 %1.2 %1.2 %1.2 ( قائمة احلرية واالستقالل9

 %0.0 %0.0 %0.0 الفلسطينية( قائمة العدالة 10
 %43.9 %36.4 %39.0 ( حركة فتح11
 %8.4 %20.2 %15.9 ( ال أحد مما سبق )مل أقرر بعد(12

Q19مل من بني الغاايت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األوىل وماهي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب الفلسطيين الع
 على حتقيقها؟ 
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 Q19-1_________)الغاية األوىل)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة 

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

45.1% 46.4% 42.5% 

( احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها 2
 %30.8 %29.5 %29.9 1948يف عام 

 %14.4 %9.8 %11.4 ( إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين3
 %12.2 %14.4 %13.6 ( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4
  Q19-2__________ )الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من اخليارات السابقة 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة  67(انسحاب إسرائيلي حلدود عام 1

 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
20.8% 22.1% 18.3% 

( احلصول على حق العودة لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها 2
 1948يف عام 

37.6% 37.5% 37.8% 

 %24.4 %15.4 %18.4 حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين( إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم 3
 %19.5 %25.1 %23.1 ( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة4

Q20 يواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار  قطاع
معابره، وتفشي الفساد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل لنا برأيك ما هي املشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى ابالولوية  وإغالقغزة 

 ة الفلسطينية؟ للسلط

 %25.3 %30.3 %28.6 استمرار االحتالل واالستيطان )1
 %24.1 %30.8 %28.5 تفشي البطالة والفقر  )2
 %8.9 %8. %3.6 غياب الوحدة الوطنية )3
 %27.1 %8.9 %15.1 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره  )4
 %10.5 %28.3 %22.3 تفشي الفساد يف بعض املؤسسااتلعامة  )5
 %4.1 %4. %1.7 اخرى  )6
 %0.0 %4. %2. ال راي( 7

 Q21 .يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيين فيما يقول اخرون اهنا اجناز للشعب الفلسطيين
 ما رأيك انت ؟

 %46.7 %45.7 %46.0 ( السلطة  اجناز للشعب الفلسطيين1
 %48.6 %48.0 %48.2 على الشعب الفلسطيين( السلطة  عبء 2
 %4.7 %6.4 %5.8 ( ال رأي/ ال أعرف3

 Q22هل أنت راض عن السرعة اليت يقوم هبا الطرفان) محاس وفتح( لتطبيق اتفاق املصاحلة  يف الضفة والقطاع 
 %8.5 %2.4 %4.5 ابلتأكيد نعم (1
 %22.5 %28.7 %26.6 ( نعم2
 %34.2 %48.2 %43.5 (ال3
 %34.1 %14.4 %21.1 ( ابلتأكيد ال4
 %6. %6.3 %4.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q23يف احلرب األخرية على قطاع غزة، بني محاس وفصائل املقاومة وإسرائيل، من الذي خرج منتصرا برأيك، محاس أم اسرائيل؟ 
 %47.3 %65.1 %59.0 ( محاس وفصائل املقاومة1
 %18.4 %6.5 %10.5 إسرائيل( 2
 %29.2 %23.1 %25.2 مل ينتصر أحد( 3
 %5.1 %3.5 %4.1 أنتصر الطرفان( 4
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 %0.0 %1.8 %1.2 ال رأي/ ال أعرف( 5
Q24 هل تؤيد ام تعارض هنج محاس يف مواجهة االحتالل يف قطاع غزة ؟ 

 %26.2 %19.6 %21.8 (ابلتأكيد اؤيد1
 %38.0 %58.1 %51.3 (اؤيد2
 %26.9 %12.9 %17.6 (اعارض3
 %8.3 %5.9 %6.7 ( ابلتأكيد اعارض4
 %5. %3.6 %2.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q25  وماذا عن الضفة الغربية ؟ هل تؤيد ام تعارض نقل نفس الطريق او النهج الذي استخدمته محاس يف مواجهة االحتالل يف قطاع غزة اىل
 الضفة الغربية ؟

 %19.9 %17.5 %18.3 (ابلتأكيد اؤيد1
 %37.5 %37.0 %37.1 (اؤيد2
 %31.6 %33.4 %32.8 (اعارض3
 %9.5 %9.1 %9.2 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.5 %3.1 %2.5 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q26  عند مقارنة اخلسائر البشرية واملادية يف قطاع غزة  ابإلجنازات اليت قد تتحقق حسب بنود اتفاق وقف اطالق النار، هل تشعر ابلرضا أم
 بعدم الرضا عن هذه اإلجنازات؟

 %8.2 %5.3 %6.3 ( ابلتأكيد اشعر ابلرضى1
 %24.2 %30.5 %28.4 ( اشعر ابلرضى2
 %41.1 %50.2 %47.1 ( اشعر بعدم الرضى3
 %25.4 %11.5 %16.3 ( ابلتأكيد اشعر بعدم الرضى4
 %1.1 %2.4 %2.0 ال رأي / ال أعرف( 5

Q27 هل تؤيد ام تعارض اطالق صواريخ من قطاع غزة على املدن والبلدات االسرائيلية اذا مل تنهي اسرائيل احلصار واالغالق على القطاع؟ 
 %19.4 %16.0 %17.1 (ابلتأكيد اؤيد1
 %36.6 %50.2 %45.6 (اؤيد2
 %30.7 %23.0 %25.6 (اعارض3
 %11.8 %6.1 %8.0 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.6 %4.7 %3.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q28   أجرت محاس مفاوضات غري مباشرة مع إسرائيل خبصوص هدنة طويلة األمد يف قطاع غزة مقابل إزالة احلصار عن القطاع. هل تؤيد أم
 تعارض قيام محاس إبجراء هذه املفاوضات مع إسرائيل؟

 %12.9 %5.1 %7.8 ابلتأكيد اؤيد (1
 %54.8 %56.0 %55.6 اؤيد (2
 %23.1 %27.1 %25.7 اعارض (3
 %7.4 %5.5 %6.1 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.7 %6.3 %4.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q29 اآلن وبعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة الوفاق، هل أنت راض أم غري راض عن أدائها؟ 
 %5.6 %4.5 %4.9 راض جدا (1
 %23.7 %34.0 %30.5 راض  (2
 %40.4 %43.9 %42.7 غري راض (3
 %28.8 %9.2 %15.9 غري راض ابملرة ( 4
 %1.4 %8.4 %6.0 ال راي  (5

Q30 مىت تريد إجراء انتخاابت تشريعية ورائسيه يف الضفة والقطاع؟ خالل أشهر قليلة، بعد ستة أشهر، بعد سنه  أو ال تريد إجرائها؟ 
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 %47.5 %46.9 %47.1 خالل أشهر قليلة( 1
 %27.2 %14.4 %18.7 بعد ستة أشهر( 2
 %8.9 %9.8 %9.5 بعد سنه أو أكثر( 3
 %14.5 %24.8 %21.3 ال أريد إجرائها( 4
 %2.0 %4.0 %3.3 ال رأي / ال أعرف( 5

Q31 من بنظرك ينبغي أن يتوىل اإلشراف على االمور التالية ؟ حكومة الوفاق برائسة رامي احلمد هللا حتت إشراف الرئيس عباس أم حركة
 محاس ؟

q31_1  اإلشراف على معرب رفح مع مصر 

 %56.3 %41.9 %46.8 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1
 %26.2 %41.1 %36.0 حركة محاس( 2
 %17.5 %13.4 %14.8 أخرى( 3
 %0.0 %3.7 %2.4 ال رأي / ال أعرف( 4

q31_2 االشراف على طول خط  احلدود بني رفح ومصر 
 %51.9 %42.9 %45.9 الرئيس عباس( حكومة الوفاق حتت اشراف 1
 %31.6 %36.8 %35.1 حركة محاس( 2
 %16.5 %16.0 %16.2 أخرى( 3
 %0. %4.3 %2.8 ال رأي / ال أعرف( 4

q31_3 اإلشراف على املعابر مع إسرائيل 

 %55.6 %44.3 %48.2 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1
 %19.8 %35.3 %30.1 حركة محاس( 2
 %23.8 %16.6 %19.0 أخرى( 3
 %8. %3.7 %2.7 ال رأي / ال أعرف( 4

q31_4 اإلشراف على خط احلدود بني القطاع وإسرائيل 
 %50.8 %42.5 %45.3 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1
 %25.9 %37.8 %33.7 حركة محاس( 2
 %22.4 %15.4 %17.8 أخرى( 3
 %1.0 %4.3 %3.2 ال رأي / ال أعرف( 4

q31_5 إعادة بناء املنازل والبنية التحتية املدمرة 
 %43.9 %42.2 %42.8 ( حكومة الوفاق حتت اشراف الرئيس عباس1
 %25.9 %36.3 %32.8 حركة محاس( 2
 %30.1 %17.5 %21.7 أخرى( 3
 %2. %4.0 %2.7 ال رأي / ال أعرف( 4

 Q32 حكومة ظل يف قطاع غزه لكن محاس تنكر ذلك. ما رأيك؟يقول الرئيس عباس أن حركه محاس قد قامت بتشكيل 
 %24.4 %16.7 %19.3 (ابلتأكيد توجد حكومة ظل حلماس يف قطاع غزه1
 %31.6 %33.4 %32.8 (توجد حكومة ظل حلماس يف قطاع غزه2
 %26.9 %23.3 %24.5 (ال توجد حكومة ظل حلماس يف قطاع غزه3
 %14.3 %8.4 %10.4 يف قطاع غزه( ابلتأكيد ال توجد حكومة ظل حلماس 4
 %2.8 %18.1 %12.9 ( ال رأي/ ال أعرف5
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Q33 يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما جيب فيما يقول البعض اآلخر اهنا تقوم بعملها كما جيب.إذا كنت تعتقد أن )
 حكومه الوفاق ال تقوم بعملها كما جيب، من بنظرك املسؤول عن تعطيل عملها؟

 %36.1 %29.9 %32.0 السلطه والرئيس عباس (1
 %39.7 %16.5 %24.4 ( حركه محاس2
 %13.5 %12.8 %13.1 رئيس حكومه الوفاق (3
 %8.4 %16.2 %13.6 ( حكومة الوفاق تقوم بعملها4
 %2.2 %24.6 %16.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q34 رواتب املوظفني املدنيني الذين كانوا يعملون لدى حكومة محاس سابقاً؟( هل تعتقد أن حكومة الوفاق جيب أن تكون مسؤولة عن دفع 
 %24.9 %21.7 %22.8 (ابلتأكيد نعم1
 %47.7 %53.7 %51.7 ( نعم2
 %19.8 %12.5 %15.0 (ال3
 %7.0 %4.6 %5.4 ( ابلتأكيد ال4
 %6. %7.5 %5.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q35)  والشرطة الذين كانوا اتبعني حلكومة محاس السابقة؟ هل جيب على حكومة الوفاق دفع رواتبهم وماذا عن دفع رواتب رجال األمن
 أيضاً؟

 %22.2 %21.3 %21.6 (ابلتأكيد نعم1
 %40.5 %55.1 %50.2 ( نعم2
 %25.7 %13.0 %17.3 (ال3
 %11.0 %2.9 %5.6 ( ابلتأكيد ال4
 %6. %7.7 %5.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

(Q36  ومن بنظرك ينبغي أن يشرف على رجال األمن والشرطه هؤالء الذين كانوا يتبعون حكومة محاس سابقاً، حكومة الوفاق  أم حركة
  محاس؟

 %19.5 %17.9 %18.4 ( ابلتأكيد حكومة الوفاق1
 %44.9 %47.3 %46.5 ( حكومة الوفاق2
 %29.8 %27.2 %28.1 ( حركة محاس3
 %3.7 %2.1 %2.7 ( ابلتأكيد حركة محاس4
 %2.1 %5.5 %4.3 ( ال رأي / ال أعرف5

(Q37   لكي تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات السلطة يف الضفة والقطاع والقيام بعملها يف قطاع غزه فإن هناك اقرتاح بوضع
 جهاز الشرطه يف القطاع الذي كان يتبع حكومة محاس سابقاً حتت السلطة الكاملة حلكومة الوفاق حبيث تكون الشرطة يف القطاع والضفة تتبع

  ؤيد هذا االقرتاح أم تريد بقاء املسئولية عن الشرطة يف القطاع كما هي اآلن؟قيادة واحدة. هل ت
 %31.1 %35.4 %33.9 ( ابلتأكيد أؤيد توحيد الشرطه يف القطاع والضفة حتت سيطرة حكومة الوفاق1
 %41.3 %42.6 %42.1 ( أؤيد توحيد الشرطه يف القطاع والضفة حتت سيطرة حكومة الوفاق2
 %18.9 %14.3 %15.9 الوضع الراهن كما هو اآلن ( أؤيد بقاء3
 %4.9 %3.2 %3.8 ( ابلتأكيد أؤيد بقاء الوضع الراهن كما هو اآلن4
 %3.8 %4.5 %4.3 ( ال رأي / ال أعرف5

Q38  ذهب وزراء حكومة الوفاق قبل عدة أسابيع للعمل يف وزارات قطاع غزة لكنهم عادوا بعد يوم أو يومني بدون أن يتمكنو من القيام
 بذلك. من بنظرك املسؤول عن عدم قدرة الوزراء عن العمل يف وزاراهتم هل هو حكومة الوفاق والرئيس عباس أم حركة محاس؟

 %30.5 %20.8 %24.1 لرئيس عباس( ابلتأكيد حكومة الوفاق وا1
 %22.6 %22.1 %22.3 ( حكومة الوفاق2
 %35.4 %27.0 %29.8 ( محاس3
 %6.9 %4.4 %5.2 ( ابلتأكيد محاس 4
 %4.6 %25.7 %18.6 ( ال رأي/ ال أعرف5
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( Q39 للقوى واالحزاب السياسية. اآلن وبعد قامت السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية حبل كافة التنظيمات و الكتائب املسلحة التابعة
 التوقيع على اتفاق املصاحلة وتشكيل حكومة الوفاق، يف أي من الظروف التالية تؤيد حل التنظيمات و الكتائب املسلحة يف قطاع غزة ؟

 %19.8 %17.5 %18.3 فقط بعد قيام سالم بني الفلسطينيني واالسرائيليني( 1
 %25.8 %20.1 %22.0 قطاع غزةفقط بعد اهناء احلصار على ( 2
 %10.9 %4.0 %6.4 فقط بعد اجراء االنتخاابت التشريعية والرائسية القادمة( 3
 %11.1 %9.1 %9.8 االن بعد تشكيل حكومة املصاحلة( 4
 %32.0 %45.5 %40.9 اعارض حل التنظيمات والكتائب املسلحة يف قطاع غزة يف أي ظرف( 5
 %3. %3.8 %2.6 ال رأي / ال أعرف( 6

Q40ما هي توقعاتك ابلنسبة ملستقبل املصاحلة، هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن املصاحلة ستفشل وسيعود االنقسام؟ 
 %6.1 %1.7 %3.2 ابلتأكيد ستنجح املصاحلة (1
 %38.0 %32.9 %34.7 ( ستنجح املصاحلة2
 %45.3 %51.9 %49.7 ( لن تنجح املصاحلة3
 %9.4 %9.0 %9.1 ابلتأكيد  لن تنجح املصاحلة (4
 %1.2 %4.4 %3.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q41   رفع الرئيس حممود عباس احلصانة عن النائب من فتح حممد دحالن ووجه له هتماً ابلفساد. لكن حمكمة الفساد رفضت ذلك ورأت
 ؟أبن رفع احلصانة ال يتم إال بقرار من اجمللس التشريعي. هل أنت مؤيد لقرار الرئيس برفع احلصانة عن دحالن أم لقرار احملكمة برفض ذلك

 %14.0 %17.0 %16.0 يد لقرار الرئيس( ابلتأكيد مؤ 1
 %27.0 %31.8 %30.2 ( مؤيد لقرار الرئيس2
 %32.4 %30.6 %31.2 ( مؤيد لقرار احملكمة3
 %14.5 %4.9 %8.2 ( ابلتأكيد مؤيد لقرار احملكمة4
 %12.0 %15.7 %14.4 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q42  بغض النظر عن رأيك يف مسألة رفع احلصانة عن النائب دحالن هل تعتقد أن هتم الفساد املوجهة له صحيحة ام غري صحيحة؟ 
 %23.7 %19.7 %21.1 ( ابلتأكيد صحيحة1
 %37.5 %37.1 %37.2 ( صحيحة2
 %23.5 %10.9 %15.2 ( غري صحيحة3
 %6.2 %2.2 %3.6 ( ابلتأكيد غري صحيحة 4
 %9.1 %30.1 %22.9 رأي/ ال أعرف( ال 5

Q43  يف جامعة بريزيت، فازت كتلة طالب محاس وخسرت كتلة طالب فتح. برأيك، ما هو سبب خسارة فتح؟ 
 %5.4 %18.5 %14.0 خلل حبركة فتح بكل عام من حيث الفساد وعدم املصداقية وغريه( 1
 %8.1 %1.1 %3.5 فساد السلطة( 2
 %12.4 %11.7 %11.9 بسبب احلرب والرضى عن ادائها داخل اجلامعةارتفاع شعبية محاس ( 3
 %2.9 %5. %1.3 عدم نزاهة االنتخاابت( 4
 %7.6 %7. %3.0 التنسيق االمين من قبل اجهزة السلطة وتعامل الطلبة معهم( 5
 %12.0 %4.6 %7.1 اخلالفات الداخلية داخل حركة فتح( 6
 %6.5 %6.4 %6.4 للحركة سوء االدارة من الكتلة الطالبية( 7
ضعف اداء احلركة داخل اجلامعة وضعف اعضائها وعدم كعاجلة مشاكل ( 8

 %12.8 %7.6 %9.3 الطلب
 %11.8 %22.5 %18.9 اخرى( 9

 %20.4 %26.4 %24.4 ال راي( 10
Q44  بنظرك هل تعرب نتيجة انتخاابت جامعة بريزيت عن التوجه العام للشعب الفلسطيين أم هو مقتصر على طالب اجلامعات؟ 

 %22.0 %12.3 %15.6 ( ابلتأكيد يعرب عن التوجه العام للشعب الفلسطيين1
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 %28.1 %33.1 %31.4 ( يعرب عن التوجه العام للشعب الفلسطيين2
 %34.4 %42.1 %39.5 ( مقتصر على اجلامعات3
 %11.8 %5.0 %7.3 ( ابلتأكيد مقتصر على اجلامعات 4
 %3.7 %7.5 %6.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q45  قام الطرف الفلسطيين بسحب طلب طرد اسرائيل من احتاد الكرة الدويل )الفيفا( وذلك بعد ان وافقت اسرائيل على معظم املطالب
 ؟اليت تقدم هبا االحتاد الفلسطيين لكرة القدم. من برأيك خرج راحبا من هذه اجلولة داخل الفيفا: الطرف الفلسطيين ام الطرف االسرائيلي

 %24.5 %20.2 %21.6 لسطيين( الطرف الف1
 %39.8 %29.0 %32.7 ( الطرف االسرائيلي2
 %14.0 %7.7 %9.9 ( الطرفان رحبا 3
 %6.1 %2.6 %3.8 ( الطرفان خسرا 4
 %11.8 %16.6 %15.0 ( مل يربح ومل خيسر احد5
 %3.8 %23.9 %17.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q46 االن وبعد تشكيل حكومة ميني برائسة نتنياهو يف إسرائيل، ماذا تتوقع أن حيدث بني الطرفني اإلسرائيلي و الفلسطيين ؟   
 %26.0 %27.2 %26.8 ( سيعود الطرفان إىل املفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة1
 %30.4 %28.1 %28.9 ( سيعود الطرفان إىل  املفاوضات لكن ستقع بعض املواجهات املسلحة2
 %24.5 %17.2 %19.7 ( لن تعود املفاوضات قريبا وستقع مواجهات مسلحة3
 %15.2 %19.3 %17.9 ( لن تعود املفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة4
 %4.0 %8.2 %6.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q47   اآلن وبعد تشكيل حكومة ميني بقيادة نتنياهو يف إسرائيل، هل تشعر ابلتفاؤل أم ابلتشاؤم جتاه مستقبل العالقات بني الفلسطينيني
    واإلسرائيليني؟

 %2.3 %2.1 %2.2 ( ابلتأكيد ابلتفاؤل1
 %18.3 %15.3 %16.3 ( ابلتفاؤل2
 %48.9 %66.3 %60.4 ( ابلتشاؤم3
 %27.2 %13.8 %18.4 ابلتشاؤم( ابلتأكيد 4
 %3.3 %2.5 %2.8 ( ال رأي / ال أعرف5

 Q48هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟  
 %7.0 %7.2 %7.1 (ابلتأكيد اؤيد1
 %36.1 %47.9 %43.9 (اؤيد2
 %34.5 %36.2 %35.7 (اعارض3
 %21.7 %7.8 %12.5 ( ابلتأكيد اعارض4
 %7. %8. %8. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q49بنظرك، ما هي الطريق االكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية اىل جانب دولة اسرائيل؟هل هي: 
 %31.7 %32.5 %32.3 املفاوضات( 1
 %38.7 %34.8 %36.2 العمل املسلح( 2
 %25.8 %25.8 %25.8 املقاومة الشعبية السلمية( 3
 %3.7 %6.8 %5.8 ال رأي/ ال أعرف( 4

 Q50 يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد
 عند التوصل التفاق. ما هو رأيك انت؟ البعض ان هذا احلل ال يزال ممكناً اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات

 %28.6 %18.6 %22.0 ( ابلتأكيد حل الدولتني مل يعد حال عمليا1
 %32.1 %34.0 %33.3 ( حل الدولتني مل يعد حال عمليا2
 %23.4 %31.6 %28.8 ( حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم3
 %10.7 %10.8 %10.8 ( ابلتأكيد حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم4
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 %5.1 %5.0 %5.1 ( ال أعرف/ال رأي5
 Q51 عاد احلديث مرة أخرى عن فشل حل الدولتني وضرورة املطالبة حبل يقوم على أساس قيام دولة واحدة تشمل كافة املناطق الفلسطينية

 واإلسرائيلية ويتمتع فيها العرب واليهود ابملساواة، هل تؤيد أم تعارض هذا التوجه؟
 %5.0 %6.8 %6.2 (ابلتأكيد اؤيد1
 %28.1 %27.6 %27.8 (اؤيد2
 %42.7 %48.3 %46.4 (اعارض3
 %23.7 %14.9 %17.9 ( ابلتأكيد اعارض4
 %5. %2.4 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q52  عاما على االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع، ما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل  45اآلن وبعد مرور أكثر من
   جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ هل هي عالية أم متوسطة أم ضئيلة أم غري موجودة؟

 %35.0 %34.8 %34.9 ( غري موجودة1
 %37.2 %36.8 %37.0 ( ضئيلة2
 %22.1 %24.4 %23.6 ( متوسطة3
 %5.5 %2.0 %3.2 ( عالية4
 %2. %1.9 %1.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q53  إىل أي درجة أنت قلق أن تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضك
 للمصادرة أو بيتك للهدم؟

 %39.7 %31.6 %34.3 القلق( شديد 1
 %42.6 %46.0 %44.8 ( قلق2
 %15.2 %20.9 %19.0 ( غري قلق3
 %2.3 %1.5 %1.7 ( غري قلق ابملرة4
 %2. %1. %2. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q54 ما هي برأيك أهداف وتطلعات إسرائيل على املدى البعيد؟       
 %14.0 %2.5 %6.4 بعد ضمان أمنها 67عام  ( االنسحاب من كامل األراضي العربية احملتلة يف1
 %15.1 %9.3 %11.3 بعد ضمان أمنها 67( االنسحاب من جزء من األراضي العربية احملتلة عام 2
 %28.3 %23.3 %25.0 ( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة وحرمان سكاهنا من حقوقهم السياسية3
البحر املتوسط وطرد السكان العرب ( إقامة دولة إسرائيل من هنر األردن إىل 4

 %42.0 %62.8 %55.8 منها.
 %5. %2.1 %1.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q55وماهي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرعلى املدى البعيد؟ 
 %39.9 %37.4 %38.2 1967استعادة بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام  (1
 %34.3 %28.3 %30.3 1967األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام استعادة كافة  (2
 %14.7 %12.3 %13.1 48هزمية إسرائيل واستعادة كافة أراضي فلسطني الـ (3
 %7.0 %11.8 %10.2 هزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود (4
 %4.0 %10.2 %8.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q56  وهي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  1967تقول املبادرة السعودية أن على إسرائيل االنسحاب من كافة املناطق اليت احتلتها عام
تحدة وهضبة اجلوالن ويتم إقامة دولة فلسطينية. يتم حل قضية الالجئني حالً عادالً ومتفقاً عليه من خالل مفاوضات مبنية على قرار األمم امل

. يف املقابل تعرتف كافة الدول العربية إبسرائيل وحبقها يف العيش يف حدود آمنة وتقوم بتوقيع اتفاقات سالم وإبقامة عالقات 194رقم 
  دبلوماسية طبيعية معها. هل توافق أو ال توافق على هذه املبادرة؟

 %9.1 %4.6 %6.1 (ابلتأكيد موافق1
 %46.4 %45.2 %45.6 (موافق2
 %32.4 %33.8 %33.3 (غري موافق3
 %11.5 %10.6 %10.9 ( ابلتأكيد غري موافق4
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 %6. %5.8 %4.0 ( ال رأي/ ال أعرف5
Q57  ،هناك اقرتاح أنه بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل، مبا يف ذلك القدس والالجئني

أن يكون هناك اعرتاف متبادل إبسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين. هل توافق أم ال توافق على هذا 
 االقرتاح ؟

 %4.8 %5.8 %5.5 (ابلتأكيد موافق1
 %38.2 %38.9 %38.7 (موافق2
 %38.2 %38.6 %38.5 (غري موافق3
 %18.3 %13.6 %15.2 ( ابلتأكيد غري موافق4
 %5. %3.0 %2.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q58 التالية للبدائلتعارض اللجوء  أمهل تؤيد ،اآلن وبعد توقف مفاوضات السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني: 

q58_2 االنضمام للمزيد من املنظمات الدولية       
 %45.6 %21.1 %29.4 (ابلتأكيد اؤيد1
 %42.8 %58.1 %52.9 (اؤيد2
 %9.9 %18.3 %15.5 (اعارض3
 %1.1 %8. %9. ( ابلتأكيد اعارض4
 %6. %1.7 %1.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

q58_3 التخلي عن حل الدولتني واملطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني 
 %10.2 %8.8 %9.3 (ابلتأكيد اؤيد1
 %27.6 %22.5 %24.2 (اؤيد2
 %42.5 %58.0 %52.7 (اعارض3
 %19.7 %9.3 %12.8 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.0 %1.4 %9. ( ال رأي/ ال أعرف5

q58_4 اللجوء ملقاومة شعبية غري عنيفة وغري مسلحة       
 %20.7 %12.5 %15.3 (ابلتأكيد اؤيد1
 %44.7 %55.6 %51.9 (اؤيد2
 %28.4 %28.1 %28.2 (اعارض3
 %6.0 %2.9 %3.9 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1. %9. %7. ( ال رأي/ ال أعرف5

q58_5 العودة لالنتفاضة املسلحة واملواجهات       
 %16.0 %10.7 %12.5 (ابلتأكيد اؤيد1
 %34.9 %37.0 %36.3 (اؤيد2
 %41.3 %45.1 %43.8 (اعارض3
 %7.8 %6.4 %6.9 ( ابلتأكيد اعارض4
 %0.0 %6. %4. ( ال رأي/ ال أعرف5

q58_6 حل السلطة الفلسطينية       
 %18.4 %12.0 %14.2 (ابلتأكيد اؤيد1
 %35.8 %29.8 %31.8 (اؤيد2
 %35.8 %46.5 %42.9 (اعارض3
 %7.9 %10.1 %9.3 ( ابلتأكيد اعارض4
 %2.0 %1.6 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q59   اآلن وبعد انضمام فلسطني حملكمة اجلناايت الدولية، هل تريد أو ال تريد من السلطة الفلسطينية تقدمي شكوى ضد إسرائيل لقيامها
 ببناء مستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟
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 %41.3 %24.0 %29.9 ( ابلتأكيد أريد ذلك1
 %47.6 %61.0 %56.4 ( أريد ذلك2
 %8.8 %12.3 %11.1 ( ال أريد ذلك3
 %1.1 %1.1 %1.1 ( ابلتأكيد ال أريد ذلك4
 %1.3 %1.6 %1.5 ( ال رأي / ال أعرف5

Q60برأيك، ما هي تطلعات أو خمططات حكومة إسرائيل بعيدة املدى فيما يتعلق ابحلرم الشريف يف مدينة القدس؟ . 
 %25.8 %6.9 %13.3 (62 ما هو )انتقل اىل سؤال( ابقاء الوضع الراهن ك1
( ابقاء الوضع الراهن كما هو تقريبا ولكن مع السماح لليهود ابلزايرة يف اي 2

 %14.2 %5.7 %8.6 وقت
 %13.8 %6.0 %8.7 ( تغيري الوضع الراهن والسماح لليهود ابلصاله يف منطقة احلرم3
( اقتسام احلرم مع املسلمني حبيث يكون لليهود كنيس للصالة إىل جانب 4

 %18.2 %17.5 %17.7 األقصىاملسجد 

 %25.5 %62.1 %49.7 ( تدمري املسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكاهنما5
 %2.5 %1.8 %2.0 ( ال رأي/ ال اعرف6

Q61 برأيك هل ستتمكن إسرائيل من تنفيذ تطلعاهتا او خمططاهتا هذه؟ 
 %4.8 %12.3 %10.2 ابلتأكيد نعم (1
 %38.5 %43.6 %42.1 ( نعم2
 %36.5 %34.8 %35.3 ال (3
 %16.7 %5.3 %8.6 ( ابلتأكيد ال4
 %3.5 %4.0 %3.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q62  هتدف احلملة احمللية والدولية  للمقاطعة وفرض العقوابت على اسرائيل  اىل حماسبتها على احتالهلا للضفة الغربية. هل تؤيد ام تعارض
 هذه احلملة؟

 %31.0 %19.9 %23.7 اؤيد (ابلتأكيد1
 %53.8 %66.2 %62.0 (اؤيد2
 %12.7 %11.8 %12.1 (اعارض3
 %1.4 %1.1 %1.2 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.0 %1.0 %1.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q63  بعد الدعوة األخرية ملقاطعة منتجات إسرائيلية حمددة لشركات حمددة مثل تنوفا وشرتاوس، هل توقفت أم مل تتوقف عن شراء هذه
  املنتجات اإلسرائيلية؟

 %45.2 %55.5 %52.0 ( توقفت1
 %40.2 %34.0 %36.1 ( مل أتوقف2
 %12.9 %9.4 %10.5 (ال تقرأ / مل اكن اشرتي هذه املنتجات اإلسرائيلية3
 %1.6 %1.0 %1.2 (ال رأي/ ال أعرف4

Q64 هل تعتقد أن مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ستكون فعالة أم لن تكون فعاله يف املسامهة يف إهناء االحتالل؟  
 %29.6 %10.4 %16.9 ( ابلتأكيد ستكون فعاله1
 %40.5 %50.9 %47.3 ( ستكون فعاله2
 %24.5 %34.1 %30.8 ( لن تكون فعاله3
 %4.2 %3.1 %3.5 ( ابلتأكيد لن تكون فعاله4
 %1.3 %1.6 %1.5 ( ال رأي / ال أعرف5

Q65   جنح الطرفان اإليراين واألمريكي يف التوصل التفاق مبادىء حول الربانمج النووي اإليراين، ابعتقادك، هل هذا االتفاق جيد أم سيء
 للعرب؟

 %5.5 %2.6 %3.6 ( ابلتأكيد جيد1
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 %22.6 %20.8 %21.4 جيد( 2
 %36.6 %18.8 %24.9 ( ليس جيد وليس سيء3
 %23.8 %32.9 %29.8 ( سيء4
 %7.1 %6.0 %6.4 ( ابلتأكيد سيء5
 %4.4 %18.9 %14.0 ( ال رأي / ال أعرف6

Q66  اإليراين جيد أم سيء؟-وماذا ابلنسبة السرائيل، هل هذا االتفاق األمريكي 
 %20.1 %11.6 %14.5 ( ابلتأكيد جيد1
 %33.5 %37.1 %35.9 ( جيد2
 %22.8 %7.1 %12.4 ( ليس جيد وليس سيء3
 %16.3 %23.0 %20.7 ( سيء4
 %3.7 %3.7 %3.7 ( ابلتأكيد سيء5
 %3.7 %17.4 %12.7 ( ال رأي / ال أعرف6

Q67)  متثل اإلسالم الصحيح فيما يعتقد البعض األخر يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( هي جمموعة متطرفة ال
 أهنا جمموعة خملصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %3.9 %1.4 %2.3 ( ابلتأكيد متثل داعش اإلسالم الصحيح1
 %9.8 %6.3 %7.5 ( متثل داعش اإلسالم الصحيح 2
 %40.9 %39.6 %40.1 ( ال متثل داعش اإلسالم الصحيح3
 %38.1 %46.9 %43.9 متثل داعش اإلسالم الصحيح( ابلتأكيد ال  4
 %7.4 %5.7 %6.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q68( ؟  خالل السنوات القليلة القادمة)5-3برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي يف منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة 
 سنوات( مقارنة مع الوضع احلايل؟

 %9.0 %3.9 %5.6 ( أفضل بكثري1
 %17.0 %18.3 %17.9 أفضل بقليل( 2
 %32.6 %27.9 %29.5 ( تقريبا بنفس الوضع احلايل3
 %14.6 %24.7 %21.3 ( أسوأ بقليل4
 %25.7 %21.6 %23.0 ( أسوأ بكثري5
 %1.1 %3.2 %2.5 ( ال أعرف6
 %0.0 %4. %3. ( رفض اإلجابة7

Q69 فإنك؟  ابلنسبة للعمليات املسلحة ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل   
 %25.1 %7.0 %13.1 (ابلتأكيد اؤيد1
 %36.3 %37.1 %36.8 (اؤيد2
 %27.6 %48.0 %41.0 (اعارض3
 %9.2 %5.2 %6.6 ( ابلتأكيد اعارض4
 %1.8 %2.7 %2.4 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q70 التالية تؤيد ؟ ]اخرت واحداً فقط[أاي من االجتاهات واألحزاب 
 %9. %6. %7. (حزب الشعب1
 %3.9 %3.7 %3.8 ( اجلبهة الشعبية2
 %32.2 %26.5 %28.5 ( فتح3
 %28.5 %19.6 %22.6 ( محاس4
 %1.4 %2.1 %1.9 ( اجلبهة الدميقراطية5
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 %7.0 %1.7 %3.5 ( اجلهاد اإلسالمي6
 %0.0 %2. %1. ( فدا7
 %2. %4. %3. الوطنية( املبادرة 8
 %3.7 %1.0 %1.9 ( مستقل إسالمي9

 %5.7 %2.7 %3.7 ( مستقل وطين10
 %8. %4. %5. (الطريق الثالث برائسة سالم فياض11
 %15.7 %40.7 %32.2 ( ال أحد مما سبق12
 %0.0 %4. %3. (غري ذلك حدد)___(13

 Q71 االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت واملنتدايت وغريها أو الستخدام وفتح بريدك اذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات
  اإللكرتوين، كم مرة تقوم ابملشاركة ابلصفحات االجتماعية واملنتدايت أو تستخدم بريدك االلكرتوين؟

 %23.9 %26.0 %25.3 (أكثر من مرة يف اليوم1
 %25.3 %23.7 %24.2 (يوميا2
 %15.0 %8.1 %10.5 أسبوعيامرات  5-2(بني 3
 %6.2 %5.8 %6.0 (مرة يف األسبوع4
 %5.7 %2.4 %3.5 ( مرة يف الشهر5
 %3. %1. %2. ( أخرى6
 %23.5 %33.9 %30.3 ( ال ينطبق، ال أشارك يف الصفحات واملنتدايت وليس لدي بريد الكرتوين7

 


