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 بياف صحفي 
  (58) نتائج استطالع الرأي العاـ رقم

 
: ثلثا اجلمهور 2015استمراراً دلا شهدانه يف الربع السابق من 

يطالبوف ابستقالة الرئيس عباس، ثلثاف يؤيدوف انتفاضة مسلحة 
 ويؤيدوف عمليات الطعن، وأغلبية متزايدة ترفض حل الدولتني

 
 2015( ديسمرب) كانوف أوؿ 10-12 

 

للرأي العام الفلسطيين يف  استطالعقام ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية إبجراء   
شهدت . 2015( ديسمرب) كانون أول  12-10الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفًتة ما بني 

ة ضد االحتالل وحوادث الطعن تـصـاعدًا يف حدة ادلواجهات الشعبيالفًتة السابقة لالستطالع 
وشهدت هتديداً من الرئيس الفلسطيين عرب األمم ادلتحدة ابلتوقف عن تنفيذ التزامات أوسلو طادلا 

وبريوت  ابريسأن الطرف اإلسرائيلي ال يلتزم هبا. وشهدت تلك الفًتة عمليات إرىابية يف 
وليبيا والعراق إىل دول وإسقاط طائرة روسية. كما شهدت تصاعد موجات اذلجرة من سوراي 

. يغطي ىذا االستطالع قضااي االنتخاابت الفلسطينية، واألوضاع الداخلية، وادلصاحلة أورواب
اإلسرائيلية والتهديد الفلسطيين إبيقاف تنفيذ اتفاق أوسلو، وغريىا من -وادلواجهات الفلسطينية

عينة عشوائية من األشخاص البالغني  مت إجراء ادلقابالت وجهاً لوجو معالقضااي الداخلية والدولية. 
 %.3موقعاً سكانياً وكانت نسبة اخلطأ  127 شخصاً وذلك يف 1270 بلغ عددىا

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

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

إىل استمرار التوجهات الرئيسية اليت شهدانىا يف الربع  2015تشري نتائج الربع األخري من عام 
باس، تؤيد أغلبية متزايدة العودة النتفاضة مسلحة السابق: يطالب ثلثا اجلمهور ابستقالة الرئيس ع

وترفض أغلبية متزايدة حل الدولتني. كذلك، فإن األغلبية تؤيد التخلي عن التزامات اتفاق أوسلو 
لكن أغلبية شلاثلة تعتقد أن الرئيس عباس غري جاد يف وقف التزام السلطة الفلسطينية هبذا 

عاماً  22-18بق، فإن "جيل أوسلو" من الشباب بني االتفاق. كما وجدان يف استطالعنا السا
 ىم األكثر أتييداً النتفاضة مسلحة والستخدام السكني وىم كذلك األقل أتييداً حلل الدولتني.

لو جرت انتخاابت رائسية اليوم فإن مرشح محاس سيفوز على الرئيس عباس ولو جرت انتخاابت 
لثي األصوات، ثلث لكل منهما. لكن مروان بردلانية فإن حركيت محاس وفتح حتصالن على ث

 الربغوثي يبقى الوحيد القادر على ىزمية محاس وجلب الفوز حلركة فتح.
اإلسرائيلية، فإن ثلثي اجلمهور يؤيدون -يف سياق التصعيد الراىن يف ادلواجهات الفلسطينية

يات ادلدارس عمليات الطعن ضد إسرائيليني، ولكن ثالثة أرابع اجلمهور يرفضون مشاركة فت
الصغريات يف ىذه العمليات. يعتقد نصف اجلمهور أن ادلواجهات الراىنة سوف تتصاعد لتتحول 
النتفاضة مسلحة. لو حصل ىذا، فإن ثلثي اجلمهور يعتقدون أن ىذه االنتفاضة ادلسلحة سوف 

 تساىم يف حتقيق األىداف الوطنية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.

 

 السياسية وادلسحية للبحوثادلركز الفلسطيين 
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

للمزيد من ادلعلومات أو االستفسارات 
عن االستطالع ونتائجو، الرجاء 

االتصاؿ بػ د.خليل الشقاقي أو وليد 
دلركز الفلسطيين للبحوث لدادوة  يف ا

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

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

http://www.pcpsr.org 
 

لسطيين للبحوث السياسية وادلسحية  أتسس ادلركز الف
كمركز مستقل للبحوث   2000يف مطلع عام 

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

عات والسياسة اخلارجية، البحوث ادلسحية واستطال
الرأي العام.  يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات 
البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات 
العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 
مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 
الفلسطيين، تشكيل رلموعات عمل لدراسة قضااي 

ع الفلسطيين وصانع القرار ووضع ومشاكل تواجو اجملتم
حلول ذلا، وعقد ادلؤدترات واحملاضرات وادلوجزات 
ادلتعلقة بشؤون الساعة. إن ادلركز الفلسطيين للبحوث 
ملتزم ابدلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع 
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة 

 بري وتبادل اآلراء.الدولية يف أجواء من حرية التع
أييت ىذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

 ادلنتظمة للمركز. 
مت إجراء االستطالع ابلتعاوف مع مؤسسة  

 كونراد أديناور يف راـ هللا
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ر يعتقدون أن حل الدولتني مل يعد حاًل عمليًا بسبب التوسع تشري النتائج أيضًا إىل تزايد يف نسبة رفض حل الدولتني. كذلك، فإن ثلثي اجلمهو 
 نعدمة. االستيطاين وثالثة أرابع اجلمهور يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمس ادلقبلة ضئيلة أو م

ق أوسلو طادلا أن إسرائيل ال تلتزم بو، يقول ثلثا اجلمهور الفلسطيين أهنم على إعالن الرئيس عباس عن عزمو التوقف عن االلتزام ابتفا هميف ردة فعل
اإلسرائيلية اليت قد  للعقوابتيؤيدون التخلي عن ىذا االتفاق. لكن الثلثني يعتقدون أن الرئيس عباس غري جاد يف وقف تطبيق أوسلو. رغم إدراكهم 

 بل أن أغلبية تؤيد أيضاً وقف التنسيق ادلدين. ،األمين مع إسرائيلتتبع ذلك، فإن اجلمهور مييل بشكل خاص إليقاف التنسيق 

 

 :ادلواجهات الشعبية مع االحتالؿ (1
  الثلثاف يؤيدوف عمليات الطعن ولكن حوايل ثالثة

أرابع اجلمهور يعارضوف مشاركة تلميذات ادلدارس 
 يف ىذه العمليات.

  الثلثاف يقولوف أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة
مسلحة فإف ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوؽ  النتفاضة

 الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.

 أنو لو بقيت  فقط %15تقوؿ نسبة من  ،يف ادلقابل
ادلواجهات كما ىي اليـو فإف ذلك سيساىم يف حتقيق 

اليت فشلت ادلفاوضات يف  ةاحلقوؽ الفلسطيني
 حتقيقها.

 15ني الذين % فقط يعتقدوف أف معظم الفلسطيني
سقطوا بعد إطالؽ النار عليهم قد قاموا فعاًل بطعن 

 فعالً طعن إسرائيليني  اإسرائيليني أو حاولو 

  15%  ،يعتقدوف أف محاس تؤيد ادلواجهات الراىنة
% فقط 33% يعتقدوف أف فتح تؤيدىا؛ لكن 15و

  يعتقدوف أف عباس يؤيدىا.

 

واجهات % يعارضون استخدام السكني يف ادل31% يؤيدون و67
%( يعارضون 73الراىنة مع إسرائيل. لكن حوايل ثالثة أرابع اجلمهور )

مشاركة فتيات صغريات من تلميذات ادلدارس يف عمليات طعن إسرائيليني 
تزداد نسبة أتييد عمليات الطعن ابلسكني يف قطاع   يؤيدون ذلك.والربع 
% 71دن )%(، يف ادلخيمات وادل57%( مقارنة ابلضفة الغربية )85غزة )

%(، بني الرجال 55% على التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )69و
%( مقارنة بغري 72%(، بني الالجئني )65%( مقارنة ابلنساء )69)

%( ومقارنة 70%(، بني العاملني يف القطاع اخلاص )64الالجئني )
عاماً  22-18%(، بني الشباب بني 65ابلعاملني يف القطاع العام )

%(، وبني مؤيدي 64ة ابلذين يبلغون مخسني عامًا وأكثر )%( مقارن73)
% على التوايل( مقارنة ابلذين لن 67% و86محاس والقوى الثالثة )

يشاركوا يف االنتخاابت التشريعية والذين مل يقرروا دلن سيصوتون وادلصوتني 
 % على التوايل(. 59% و62% و62لفتح )
ىنة ستتطور النتفاضة % يعتقدون أن ادلواجهات الرا37نسبة من  

يعتقدون أهنا ستتطور دلواجهات شعبية سلمية  %18مسلحة جديدة ولكن 
% أهنا ستتطور يف االجتاىني. يف ادلقابل 13واسعة النطاق، وتقول نسبة من 

% أن 10% أهنا ستبقى كما ىي، وتقول نسبة من 19تقول نسبة من 
د أنو لو تطورت % تعتق66حدة ادلواجهات سوف ختف تدرجيياً. نسبة من 

ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق 
ترتفع نسبة االعتقاد أبنو لو  الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.

تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة فأن ذلك سيساىم يف حتقيق 
%( 71ت يف حتقيقها يف قطاع غزة )احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضا

%( مقارنة ابدلوظفني 75%(، بني الطالب )63مقارنة ابلضفة الغربية )
% على التوايل(، 55% و57% و64والعاطلني عن العمل وادلتقاعدين )
%( مقارنة ابلعاملني يف القطاع العام 72بني العاملني يف القطاع اخلاص )

%( مقارنة ابلذين يبلغون 70عامًا ) 22-18%(، بني الشباب من 65)
%( مقارنة ابلذين 85%(، وبني مؤيدي محاس )62مخسني عاما وأكثر )

لن يشاركوا يف انتخاابت تشريعية والذين مل يقرروا دلن سيصوتون وادلصوتني 
 %(. 54% و61% و63% و64للقوى الثالثة وادلصوتني لفتح )

بية( % يف الضفة الغر 43% يف قطاع غزة و61) %50نسبة من  
تعتقد أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة 
النطاق فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت 

% يف 43% يف قطاع غزة و62% )51ادلفاوضات يف حتقيقها. نسبة من 
و اآلن الضفة الغربية( تعتقد أنو لو بقيت ادلواجهات الراىنة ابلشكل اليت علي

فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت يف ادلفاوضات 
 يف حتقيقها. 
% يف 40% يف قطاع غزة و67% من اجلمهور الفلسطيين )51

بعد إطالق النار  االضفة الغربية( يعتقدون أن معظم الفلسطينيني الذين سقطو 
وا فعاًل بطعن عليهم من قبل اجليش اإلسرائيلي أو ادلستوطنني قد قام
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% يعتقدون أهنم مل 47إسرائيليني أو حاولوا فعاًل طعن إسرائيليني ولكن 
 يطعنوا ومل حياولوا طعن إسرائيليني. 

سألنا اجلمهور يف سؤال مفتوح عن رأيو يف السبب وراء قلة ادلشاركة 
%( أن السبب قد 43الشعبية يف ادلواجهات الراىنة. قالت النسبة األكرب )

ف من السلطة الفلسطينية أو اخلوف من االحتالل، فيما قالت يعود للخو 
% أنو قد يعود لليأس وعدم االقتناع جبدوى االنتفاضة، وقالت 19نسبة من 
% أنو يعود النشغال الناس يف البحث عن رزقهم، وقالت نسبة 6نسبة من 

% أنو يعود لعدم وجود قيادة فصائلية لالنتفاضة، وقالت نسبة من 5من 
السبب ىو قلة نقاط االحتكاك مع اإلسرائيليني. كما سألنا % أن 4

اجلمهور يف سؤال مفتوح عن دوافع الفتيات الصغريات اللوايت يشاركن يف 
% أن دوافعهن وطنية وقالت نسبة من 41عمليات الطعن. قالت نسبة من 

% أهنا دوافع دينية وقالت 16% أهنا دوافع شخصية وقالت نسبة من 26
ا مزيج من الدوافع الوطنية والدينية. عند مقارنة مواقف % أهن11نسبة 

أطراف سلتلفة يف مساندهتا للمواجهات الراىنة مع االحتالل حتصل محاس 
% أن محاس تساند 71على النسبة األعلى حيث تعتقد نسبة من 

% مث ادلبادرة 59% مث فتح 66ادلواجهات يليها اجلبهة الشعبية بنسبة 
% فقط أن الرئيس عباس يساند 33ول نسبة من %(. يف ادلقابل تق53)

% أن األردن تساند ادلواجهات وتقول 28ادلواجهات وتقول نسبة من 
 % أن مصر تساند ادلواجهات.  14نسبة من 

 

 مستقبل اتفاؽ أوسلو:   (2 
 59 يعتقدوف أف إسرائيل ال تلتـز ابتفاؽ أوسلو %

 % يؤيدوف التخلي عن ىذا االتفاؽ86و

 وف أف الرئيس عباس غري جاد يف التخلي ثلثاف يعتقد
 عن اتفاؽ أوسلو.

 19 ،86% يؤيدوف منع دخوؿ بضائع إسرائيلية %
% يؤيدوف وقف 16يؤيدوف وقف التنسيق األمين و

التنسيق ادلدين حىت لو أدى كل ذلك النتقاـ 
 إسرائيلي.

 

% من اجلمهور الفلسطيين يعتقدون أن إسرائيل غري ملتزمة اليوم 90
% من اجلمهور 68% تعتقد أهنا ملتزمة بو. 6وسلو ونسبة من ابتفاق أ

% تعارض التخلي 25الفلسطيين تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من 
تزداد نسبة أتييد التخلي عن اتفاق أوسلو يف قطاع غزة  عن ىذا االتفاق.

% 77%(، يف ادلخيمات وادلدن )66%( مقارنة ابلضفة الغربية )73)
%(، بني الرجال 61ايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )% على التو 69و
%( 72%( بني محلة شهادة البكالوريوس )66%( مقارنة ابلنساء )71)

%(، بني مصويت محاس والذين مل يقرروا دلن سيصوتون 27مقارنة ابألميني )
% على 67% و70% و77والذين لن يشاركوا يف االنتخاابت التشريعية )

 % على التوايل(.60% و63فتح والقوى الثالثة ) التوايل( مقارنة مبصويت
% من الذين يعتقدون أن إسرائيل غري ملتزمة 67لكن نسبة من 

أبوسلو يعتقدون أن الرئيس عباس غري جاد يف التخلي عن اتفاق أوسلو 
ترتفع نسبة االعتقاد أبن الرئيس  % فقط تعتقد أنو جاد.25ونسبة من 

%( مقارنة 68يف الضفة الغربية ) عباس غري جاد يف التخلي عن أوسلو
% على التوايل( 65% و68%(، يف ادلدن وادلخيمات )64بقطاع غزة )

%( مقارنة ابلنساء 69%(، بني الرجال )61مقارنة ابلقرى والبلدات )
%( مقارنة ابألميني 67%(، بني محلة شهادة البكالوريوس )65)
% 64لبيوت )%( مقارنة ابدلوظفني ورابت ا73%(، بني الطالب )55)
% على التوايل(، وبني مصويت محاس والذين لن يشاركوا يف االنتخاابت 63و

التشريعية أو الذين مل يقرروا دلن سيصوتون يف االنتخاابت التشريعية والذين 
% على 65% و72% و74% و82سيصوتون لقوائم القوى الثالثة )

 %(.40التوايل( مقارنة ابدلصوتني لتفح )
يعارضون قرارًا مبنع دخول البضائع إسرائيلية  %26% يؤيدون و70

للمناطق الفلسطينية حىت لو ردت إسرائيل على ذلك مبنع دخول بضائع 
% يعارضون 33% يؤيدون و64فلسطينية لألسواق اإلسرائيلية. كما أن 

قرارًا بوقف التنسيق األمين مع إسرائيل حىت لو ردت إسرائيل على ذلك مبنع 
  .( من الضفة الغربيةB,Cنية يف مناطق ابء وجيم )حترك الشرطة الفلسطي

% يعارضون قراراً بوقف التنسيق ادلدين مع 39% يؤيدون و58كذلك فإن 
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إسرائيل حىت لو ردت إسرائيل على ذلك مبنع سفر من حيملون جوازات سفر 
ترتفع نسبة ادلطالبة بوقف  جديدة مت إصدارىا بدون تنسيق مع إسرائيل.

%( 72ادلتوقعة يف قطاع غزة ) ةم العقوابت اإلسرائيليالتنسيق األمين رغ
% على 64% و68%(، يف ادلخيمات وادلدن )59مقارنة ابلضفة الغربية )

%( مقارنة 66%(، بني الرجال )60التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )
%( مقارنة ابألميني 69%(، بني محلة شهادة البكالوريوس )63ابلنساء )

%( مقارنة ابلذين يبلغون 66سنة ) 22-18من  %(، بني الشباب58)
%( مقارنة مبصويت 74%(، وبني مصويت محاس )60مخسني عامًا وأكثر )

القوائم الثالثة وفتح والذين لن يشاركوا يف االنتخاابت التشريعية والذين مل 
 % على التوايل(.59% و60% و61% و65يقرروا دلن سيصوتون )

يل سوف تًتاجع عن سياسة % تعتقد أن إسرائ52أغلبية من 
االستيطان وتقبل الدخول يف مفاوضات جادة إلهناء االحتالل فيما لو 
توقف الطرف الفلسطيين عن تطبيق اتفاق أوسلو. يف ادلقابل، تقول نسبة من 

% أن توقف السلطة عن تطبيق اتفاق أوسلو سيؤدي إىل اهنيار السلطة 37
 وعودة اإلدارة ادلدنية اإلسرائيلية. 

 

 :الفلسطينيةاالنتخاابت    (3  
 81ال يريدوف 35% يريدوف استقالة الرئيس و %

ذلك. يف انتخاابت رائسية بني عباس وىنية، يفوز 
 % فقط.65% وحيصل عباس على 15ىنية بػ 

  يف انتخاابت رائسية بني مرواف الربغوثي وىنية، يفوز
 %36% وحيصل ىنية على 18الربغوثي بػ 

 ومحاس 33ة، حتصل فتح على يف انتخاابت بردلاني %
%، 55%، والقوائم األخرى رلتمعة على 33على 

 % مل يقرروا بعد.33و

 

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

ترتفع نسبة ادلطالبني ابستقالة  .النتائج اليت حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر
%(، يف ادلخيمات 63%( مقارنة ابلضفة الغربية )67الرئيس يف قطاع غزة )

%(، بني 58% على التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )66% و69وادلدن )
%(، بني محلة شهادة 63%( مقارنة بغري الالجئني )67الالجئني )

 22-18%(، بني الشباب 47%( مقارنة ابألميني )68البكالوريوس )
%(، 58عامًا أو أكثر ) 50%( مقارنة ابلذين تبلغ أعمارىم 67سنة )

وبني مؤيدي محاس والذين مل يقرروا دلن سيصوتون يف االنتخاابت التشريعية 
والذين لن يشاركوا يف االنتخاابت التشريعية والذين سيصوتون لقوائم القوى 

توايل( مقارنة ابدلصوتني % على ال66% و69% و71% و96الثالثة )
  %(.  27لفتح )

لو مل يًتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي ىو ادلفضل 
لتويل منصب الرئيس حيث تفضلو نسبة من   بني رلموعة من ادلرشحني

% مث رامي احلمد هللا وخالد مشعل 21%، يتبعو امساعيل ىنية بنسبة 30
% لكل منهم(، مث سالم فياض 6)وزلمـد دحالن ومصطفى الربغوثي 

 %(.3%(، وصائب عريقات )4)
لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها  

% 49% )مقارنة مع 51زلمود عباس وامساعيل ىنية، حيصل ىنية على 
% قبل ثالثة 44)مقارنة مع  41قبل ثالثة أشهر( وحيصل عباس على %

%( 53يت إلمساعيل ىنية يف الضفة الغربية )ترتفع نسبة التصو  أشهر(.
% على 52% و53%(، يف ادلخيمات وادلدن )48مقارنة بقطاع غزة )

%( مقارنة 52%(، بني النساء )44التوايل( مقارنة ابلقرى والبلدات )
%(، 47%( مقارنة بغري الالجئني )56%( بني الالجئني )49ابلرجال )

لى التوايل( مقارنة ابدلوظفني % ع54% و59بني الطالب ورابت البيوت )
% على التوايل(، بني 28% و42% و44والذين ال يعملون وادلتقاعدين )

%( مقارنة ابلذين يعملون يف القطاع 54الذين يعملون يف القطاع اخلاص )
%( وبني ادلصوتني حلماس وقوائم القوى الثالثة والذين لن يشاركوا 38العام )

% على التوايل( مقارنة 53% و54و %97يف االنتخاابت التشريعية )
ابدلصوتني لفتح والذين مل يقرروا دلن سيصوتون يف االنتخاابت التشريعية 
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تستمر يف  نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس % على التوايل(. 32% و5)
وكانت  % يف ىذا االستطالع35% قبل ثالثة أشهر إىل 38االخنفاض من 

قبل ستة أشهر. لو كانت ادلنافسة % 44نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 
% وىنية على 56بني مروان الربغوثي وامساعيل ىنية حيصل الربغوثي على 

%. أما لو كانت ادلنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل 38
% وىنية على 36% والربغوثي على 25ىنية، فإن عباس حيصل على 

35.% 

شاركة كافة القوى السياسية فإن لو جرت انتخاابت بردلانية جديدة مب
% سيشاركون فيها وحتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلركة محاس 71

% وحتصل كافة القوائم األخرى رلتمعة على 33% وفتح على 33على 
قبل ثالثة  .% أهنا مل تقرر بعد دلن ستصوت23% وتقول نسبة من 11

%. يف حزيران 35% ولفتح 35أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس 
، قبل احلرب على غزة، بلغت نسبة التصويت حلماس 2014)يونيو( 

%. يف ىذا االستطالع تبلغ نسبة التصويت حلماس يف 40% ولفتح 32
%. اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت 37% ولفتح 35قطاع غزة 

 %.30% ولفتح 32حلماس 

 

 أوضاع الضفة والقطاع:   (4 
  ابألمن والسالمة الشخصية ترتفع يف نسبة اإلحساس

 قطاع غزة وتنخفض يف الضفة الغربية.

  يف قطاع غزة 65نسبة الرغبة يف اذلجرة تبلغ %
 % يف الضفة الغربية36و

  ادلنطقة ادلفضلة للهجرة بني الفلسطينيني ىي أورواب مث
 منطقة اخلليج مث تركيا مث الوالايت ادلتحدة.

 أعلى نسبة  قناة األقصى الفضائية حتصل على
 مشاىدة تتبعها فضائية فلسطني مث معاً واجلزيرة

  39نسبة التفاؤؿ بنجاح ادلصاحلة تًتاجع إىل %
 فقط.

 

% يف ىذا االستطالع 15 نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغ
%. نسبة اإلحساس 21ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 

%. نسبة اإلحساس 53ة يف قطاع غزة تبلغ ابألمن والسالمة الشخصي
%. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة اإلحساس 29ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ 

 %.49% ويف الضفة الغربية 40ابألمن يف قطاع غزة 

% وبني سكان 41نسبة الرغبة يف اذلجرة بني سكان قطاع غزه تبلغ 
ان متاحاً % من اجلمهور أنو لو ك47%. تقول نسبة من 24الضفة 

لسكان قطاع غزة حرية اذلجرة فإن أكثر من أربعني يف ادلائة منهم 
% أن نسبة اذلجرة بينهم ستًتاوح بني 15سيهاجرون، وتقول نسبة من 

% أن نسبة 38مخسة وعشرين يف ادلائة وأربعني يف ادلائة، وتقول نسبة من 
للهجرة بني اذلجرة من القطاع ستبلغ حوايل ربع السكان. ادلنطقة ادلفضلة 

% من بني الراغني يف 44ىي أورواب حيث اختارهتا نسبة من  الفلسطينيني
اذلجرة: )الدولة األوروبية ادلفضلة أكثر من غريىا للهجرة إليها ىي السويد 

% أدلانيا، اختارت 8%، فيما اختارت نسبة من 17اليت اختارهتا نسبة من 
 أوروبية أخرى(. % دوالً 15% النرويج، واختارت نسبة من 4نسبة من 

% تركيا، 13% منطقة اخلليج، واختارت نسبة من 15اختارت نسبة من 
% كندا، 4% الوالايت ادلتحدة، واختارت نسبة من 12واختارت نسبة من 
 ألردن. ا% 4واختارت نسبة من 

% 23نسبة مشاىدة قناة فضائية األقصى ىي األعلى حيث تبلغ 
% لكل 16مكس واجلزيرة )-اً %(، مث مع22تتبعها فضائية فلسطني )

%(. نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة 6منهما(، مث العربية )
%. نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة تبلغ 78الفلسطينية تبلغ 

نسبة  %.20% ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف قطاع غزه تبلغ 18
اع تعتقد أن الناس يف الضفة % من كافة فلسطينيي الضفة والقط34من 

 الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية بدون خوف. 

%. 66% ونسبة التشاؤم تبلغ 30نسبة التفاؤل بنجاح ادلصاحلة تبلغ 
%. نسبة االعتقاد 56% والتشاؤم 40قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل 

% 23ادلصاحلة ال يتجاوز  أبن محاس ىي ادلسؤولة عن سوء أداء حكومة
% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس مها 30فيما تقول نسبة من 

% أن رئيس حكومة ادلصاحلة ىو 14ادلسؤوالن عن ذلك وتقول نسبة من 
 ادلسؤول عن سوء أدائها. 
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 عملية السالـ:( 5
 يريدوف العودة 89: فاوضاتادل يف غياب % 

يدوف ادلقاومة ونسبة شلاثلة يؤ  النتفاضة مسلحة
 الشعبية السلمية.

  أتييد حل الدولتني يستمر يف الًتاجع ويبلغ اليـو
 % فقط.61

  نسبة أتييد رزمة حل وسط على غرار أفكار كلينتوف
 % فقط.38ومبادرة جنيف يبلغ اليـو 

 81 يقولوف أف حل الدولتني مل يعد عمليًا بسبب %
% يقولوف أف فرص قياـ دولة 11االستيطاف و

ية إىل جانب إسرائيل خالؿ السنوات اخلمس فلسطين
 ادلقبلة ضئيلة أو غري موجودة.

 63 تعتقد أف ىدؼ إسرائيل بعيد ادلدى ىو %
توسيع حدودىا لتشمل كافة األراضي احملتلة عاـ 

وطرد سكاهنا أو حرماهنم من حقوقهم  5581
 السياسية.

 15 يقولوف أف إسرائيل ختطط لتدمري ادلسجد %
 رة وبناء كنيس يهودي مكاهنما.األقصى وقبة الصخ

 

النتفاضة  % يؤيدون العودة 60: يف غياب عملية سالم ومفاوضات
 %60، ويؤيدون االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية %76و ،مسلحة
 السلطةحل يؤيدون  %46و ،اللجوء دلقاومة شعبية غري مسلحة يؤيدون

العودة النتفاضة  % فقط57. قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة من الفلسطينية
% 54% فقط تؤيد حل الدولتني ونسبة من 45مسلحة.  نسبة من 

  %.51% وادلعارضة 48تعارضو. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التأييد 
% 46تتساوى نسبة أتييد حل الدولتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة )

% على 46% و45% على التوايل( وبني الالجئني وغري الالجئني )45و
% 48% و49توايل(، لكنها ترتفع يف القرى والبلدات ويف ادلخيمات )ال

%(، بني األميني ومحلة الشهادة االبتدائية 44على التوايل( مقارنة ابدلدن )
%(، 45% على التوايل( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس )51% و55)

 % على التوايل(، مقارنة ابلطالب50% و71بني ادلتقاعدين وادلوظفني )
%( 51%( بني العاملني يف القطاع العام )44% و35ورابت البيوت )

%( مقارنة 47%(، بني ادلتزوجني )46مقارنة ابلعاملني القطاع اخلاص )
%( مقارنة مبصويت القوائم 69%(، وبني مصويت فتح )40بغري ادلتزوجني )

سيصوتون الثالثة والذين لن يشاركوا يف انتخاابت تشريعية والذين مل يقرروا دلن 
 %(.23% و44%، 44%، 47ومصويت محاس )

% يعارضون رزمة حل وسط لتسوية دائمة مع 62% يؤيدون و36 
% من ادلعارضني 12إسرائيل على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف. لكن 

تشري النتائج   يقبلون ابلرزمة ذاهتا إذا قبلت إسرائيل ادلبادرة العربية للسالم. 
ه إىل أن اجلمهور منقسم إىل قسمني متساويني يف ادلوقف كما يف اجلدول أدان

% 50% تؤيد و50من التسوية ادلتعلقة ابحلدود النهائية وتبادل األراضي )
تعارض(. تؤيد األغلبية بنداً واحداً ىو ادلتعلق بنهاية الصراع حيث يوافق على 

%. تعارض األغلبية البنود األربع ادلتبقية حيث 41% ويعارضو 58ذلك 
% البند ادلتعلق ابلًتتيبات 54% فقط ويعارض نسبة من 45تؤيد نسبة من 

% فقط البند ادلتعلق بقضية الالجئني ويعارضو 39األمنية، وتؤيد نسبة من 
% 71% فقط وتعارض نسبة من 29%، وتؤيد نسبة من 60نسبة من 

اً، البند ادلتعلق بنزع سالح الدولة الفلسطينية حبيث ال يكون ذلا جيش، وأخري 
% البند ادلتعلق بتقسيم 76% فقط وتعارض نسبة من 24تؤيد نسبة من 

 القدس الشرقية وضم أجراء منها إلسرائيل.

 (3951-3993التغيريات يف أتييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت يف أفكار كلينتوف ومبادرة جنيف ) ملخص النتائج الرئيسية:

 12/ 
2003 

12/ 
2004 

12/ 
2005 

12/ 
2006 

12/ 
2007 

12/ 
2008 

8/ 
2009 

6/ 
2010 

12/ 
2010 

12/ 
2011 

12/ 
2012 

12/ 
2013 

12/ 
2014 

12/ 
2015 

( احلدود النهائية 1
 %50 %45 %52 %53 %63 %49 %60 %49 %54 %56 %61 %55 %63 %57 وتبادؿ األراضي

 %39 %40 %46 %41 %45 %41 %48 %37 %40 %39 %41 %40 %46 %25 ( الالجئوف2
 %24 %29 %32 %29 %40 %36 %37 %31 %36 %36 %39 %33 %44 %46 ( القدس3
( دولة فلسطينية 4

 %29 %28 %28 %28 %32 %24 %28 %24 %27 %23 %28 %20 %27 %36 بدوف جيش

( الًتتيبات 5
 %45 %46 %52 %46 %50 %38 %41 %34 %35 %51 %42 %43 %53 %23 األمنية

 %58 %61 %63 %59 %63 %58 %63 %55 %55 %66 %62 %64 %69 %42 ( هناية الصراع6
( رلمل البنود  7

  %36 %38 %46 %43 %50 %40 %49 %38 %41 %47 %48 %46 %54 %39 كرزمة واحدة
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% 26% تعتقد أن العمل ادلسلح ىو الطريق األكثر صلاعة لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 46نسبة من 
% فقط 42% أن ادلقاومة الشعبية السلمية ىي األصلع.  قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 23فاوضات ىي الطريق األصلع وتقول نسبة من أن ادل

% يقولون أن حل الدولتني مل يعد حاًل عملياً بسبب 65% أن ادلفاوضات ىي األصلع. 29أن العمل ادلسلح ىو الطريق األصلع وقالت نسبة من 
% تؤيد حل الدولة الواحدة اليت يتمتع فيها العرب واليهود 29% أنو ال يزال عملي. نسبة من 34يطاين فيما تقول نسبة من التوسع االست

% أن فرص قيام دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع إىل جانب دولة إسرائيل خالل 75%. تقول نسبة من 70ابدلساواة فيما تعارضو نسبة من 
% يؤيدون ادلبادرة العربية للسالم 45 % أن الفرص عالية أو متوسطة.24ضئيلة أو غري موجودة فيما تقول نسبة من السنوات اخلمسة ادلقبلة 

% يعارضون اعًتافاً متباداًل ابذلوية الوطنية إلسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب 61% يؤيدون و39% يعارضوهنا، و53و
 الفلسطيين.

% ال يشعرون ابلقلق. 21أن يتعرضوا لألذى على أيدي إسرائيليني أو تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوهتم للهدم. % يشعرون ابلقلق 79
% يعتقدون أن ىدف إسرائيل بعيد ادلدى ىو توسيع حدودىا لتشمل كافة ادلناطق من هنر األردن للبحر ادلتوسط وطرد سكاهنا العرب أو 82

% أن ىدف إسرائيل ىو ضمان أمنها واالنسحاب من كامل األراضي أو معظم األراضي 16ول نسبة من حرماهنم من حقوقهم السياسية فيما تق
% أن ىدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيد ادلدى ىو استعادة كافة أو بعض 65. يف ادلقابل، تقول نسبة من 1967احملتلة عام 

أو ىزمية  1948% أن اذلدف الفلسطيين ىو ىزمية إسرائيل واستعادة أراضي عام 26من وتقول نسبة  1967األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام 
 إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود.

% أن إسرائيل ختطط 51الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين تعتقد أن احلرم الشريف يف خطر من نوااي إسرائيل حيث تقول نسبة من 
% أهنا ختطط القتسام احلرم مع ادلسلمني حبيث 17بة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكاهنما فيما تقول نسبة من لتدمري ادلسجدين األقصى وق

% أن إسرائيل تريد تغيري الوضع الراىن ابلسماح لليهود ابلصالة يف 9يكون لليهود كنيس للصالة إىل جانب ادلسجد األقصى، وتقول نسبة من 
 إسرائيل تريد احلفاظ على الوضع الراىن. % فقط تعتقد أن 11احلرم. نسبة من 

 

وىجمات ابريس وموجات اللجوء  داعش( 6
 : ألورواب

 66.يقولوف أف داعش ال دتثل اإلسالـ الصحيح % 

  األغلبية العظمى تعارض ىجمات داعش يف لبناف
 وسيناء وابريس.

 11 يعتقدوف أف معاملة الدوؿ األوروبية لالجئني %
 ئة يف معظمها.سيئة أو سي

 

% تعتقد أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( 88نسبة من 
% أهنا 7ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد نسبة من 

% أهنا ال تعرف. يف قطاع غزة 5وتقول نسبة من  ،دتثل اإلسالم الصحيح
ل اإلسالم % يف الضفة( أن داعش دتث5% )مقابل 10تقول نسبة من 

% يعارضون احلرب اليت ختوضها دول عربية 20% يؤيدون و77الصحيح. 
 وغربية ضد داعش.

رضون % يعا80 % يؤيدوهنا،8% يعارضون تفجريات لبنان و87
% يعارضون تفجري الطائرة الروسية 78و % يؤيدوهنا،14ىجمات ابريس و

ا % تعتقد أن ىجمات ابريس لن يكون ذل42% يؤيدونو. نسبة من 16و
% يعتقدون أنو سيكون ذلا أتثري 41أتثري على القضية الفلسطينية، لكن 

 % يعتقدون أنو سيكون ذلا أتثري إجيايب على القضية الفلسطينية.8سليب و

% يقولون أن تعامل الدول األوروبية مع موجة اذلجرة الراىنة من 55
مو سيء بلدان عربية مثل سوراي وليبيا والعراق ىو تعامل سيء او يف معظ

 % أنو جيد أو معظمو جيد. 37وتقول نسبة من 
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  (58) نتائج استطالع الرأي العاـ رقم
 2015( ديسمرب) كانوف أوؿ 10-12 

 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
Q00من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر من احملطات األخرى خالؿ الشهرين ادلاضيني؟ 

 %1... %7.2 %0.6 العربية )1 

 %..71 %9.9 %1.0. يرة اجلز   )2

 %7.. %6.7 %6.0 احلرة )3

 %7.7 %... %1.. ادلنار  )4

 %76.6 %6..7 %9..7 فضائية فلسطني )5

 %..77 %1..7 %6..7 فضائية االقصى )6

 %2.7 %76.6 %1.1. معا مكس )7

 %7.7 %1.6 %7.2 ال اشاىد التلفاز )8

 %1.7 %..7. %6... اخرى )9

 %6.6 %..6 %..6 د صحن القطال يوج )10

 %6.6 %6.7 %..6 ال راي /ال اعرف )11

Q01 ؟  بشكل عاـ، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليـو
 %7.1 %7.. %2.. جيد جدا )1 

 %..1. %9... %.... جيد )2

 %2.2. %1.7. %0.1. وسط )3

 %72.2 %..71 %2.0. سيء )4

 %1.2. %77.0 %72.2 سيء جدا )5

 %6.7 %0.. %... ال راي )6

Q02 ؟  بشكل عاـ، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية اليـو
 %0.6 %7.2 %7.6 جيد جدا )1 

 %2..7 %7.2. %2.7. جيد )2

 %2..7 %..9. %76.7 وسط )3

 %70.9 %..9. %7.0. سيء )4

 %0..7 %2..7 %6..7 سيء جدا )5

 %9.. %..6 %6.2 ال راي )6

Q03 ............بشكل عاـ، ىل تصف نفسك على أنك 
 %17.7 %2..7 %70.1 متدين )1 

 %2.9. %6..1 %..72 متوسط التدين )2

 %..2 %7.9 %1.2 غري متدين )3
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %6.7 %6.7 %6.7 ال راي )4

Q04 ........... بشكل عاـ، ىل تصف نفسك على أنك 
 %..71 %70.7 %71.9 مؤيد لعملية السالم )1 

 %72.2 %..79 %79.6 معارض لعملية السالم )2

 %71.7 %77.7 %1..7 بني التأييد وادلعارضة )3

 %6.. %7.6 %0.. ال راي )4

 Q05ىل تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %27.0 %6..2 %22.2 نعم )1 

 %...7 %6.6. %7.9. ال )2

 %..7 %9.6 %2.7 ال راي) 3

 Q07 برأيك ىل توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية؟ 
 %1..7 %0.7. %..2. نعم )1 

 %2..7 %2.1. %76.1 اىل حد ما )2

 %7.6. %77.9 %2.2. ال )3

 %7.2 %7.7 %7.7 ال راي )4

Q08برأيك ىل توجد حرية صحافة يف قطاع غزة؟ 
 %71.6 %0.7. %9.1. نعم )1 

 %77.2 %79.0 %7.0. اىل حد ما )2

 %2... %7..7 %2.2. ال )3

 %6.1 %6... %2.7 ال راي )4

Q09 برأيك، ىل يستطيع الناس اليـو يف الضفة الغربية انتقاد السلطة بدوف خوؼ؟ 
 %0... %1.9. %..7. نعم )1 

 %07.2 %19.7 %06.1 ال )2

 %1.2 %7.9 %1.7 ال راي) 3

10 Q من و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أـ غري متوفرين؟ىل تشعر ىذه األايـ أبف األ 
 %7.2. %2.. %1.9 متوفران بشكل كامل )1 

 %76.6 %72.1 %7.7. (  متوفران2

 %1.6. %1..1 %71.7 (  غري متوفران3

 %..7. %..9. %0.7. (  غري متوفران ابدلرة4

 %..6 %..6 %6.7 ( ال راي5

Q12 وضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراىنة للرغبة يف اذلجرة إىل خارج الوطن؟ىل تدفعك األ 
 %9.9. %..6. %2... ( ابلتأكيد ارغب ابذلجرة1 

 %...7 %0... %0.7. ( ارغب ابذلجرة2
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %1... %..2. %0.7. ( ال ارغب ابذلجرة3

 %71.7 %2.9. %.... ( ابلتأكيد ال ارغب ابذلجرة4

 %..6 %..6 %..6 ي(  ال را5

Q13 _________________ :اذا كاف متاحاً لك أف هتاجر، ما ىو البلد ادلفضل الذي ترغب يف اذلجرة إليو؟ سؤاؿ مفتوح 
 %7... %7.0 %..2 ادلانيا )1 

 %6.0 %0.2 %1.. االردن )2

 %2.2 %6..7 %1.6. اخلليج )3

 %77.2 %9.0 %0.1. السويد )4

 %7.9 %2.. %7.7 النرويج )5

 %... %...7 %0... امرريكا )6

 %76.6 %1.6 %7.9. تركيا )7

 %7.7 %..7 %7.7 كندا  )8

 %..2. %.... %..1. دول اوروبيو اخرى )9

 %6.6 %9.. %6.9 ال راي )10

 %9.9 %1.7 %2.2 اخرى )11

 Q14 كاف من القطاع الذين قد يرغبوا يف اذلجرة إىل دوؿ أوروبية أو غريىا؟ لو كاف متاحاً لسكاف قطاع غزة حرية اذلجرة، ما ىي بنظرؾ نسبة الس
 % أو غريىا؟ ________________%50، %20، 10
 1( 0-24% .2.7% .7.2% 70.0% 

2( 25%-40% .7.2% .0..% .7..% 

 %...7 %16.2 %..72 40% أكثر من  )3

  Q19ابو رئيسا؟ىل أنت راض أـ غري راض عن أداء أبو مازف منذ انتخ 
 %0.2 %7.9 %..7 راض جدا  )1 

 %72.2 %..7. %6.2. (  راض2

 %2.6. %..77 %..76 (  غري راض3

 %..72 %9.2. %77.2 (  غري راض ابدلرة4

 %6.7 %7.9 %9.. (  ال راي5

  Q20عيل ىنيو عن حركة محاس، دلن ستصوت؟لو جرت انتخاابت رائسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح زلمود عباس عن حركة فتح، وإمسا 
 %..72 %2.6. %7..7 (  زلمود عباس1 

 %72.6 %17.0 %16.2 (  امساعيل ىنية2

 %7.9 %..6. %..2 (  ال راي4

 Q21ولو كاف التنافس بني مرواف الربغوثي عن حركة فتح، امساعيل ىنية عن محاس، دلن ستصوت؟ 
 %11.7 %10.7 %11.9 ( مروان الربغوثي1 
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 %76.2 %..0. %2.6. (  امساعيل ىنية2

 %..7 %2.7 %..0 (  ال راي4

Q22 وماذا لو كاف التنافس بني مرواف الربغوثي وامساعيل ىنية وزلمود عباس دلن ستصوت؟ 
 %7.0. %2.7. %0.6. (  مروان الربغوثي1 

 %2.7. %2... %1.7. (  امساعيل ىنية2

 %72.0 %77.2 %77.2 ( زلمود عباس3

 %7.7 %1.7 %7.7 ( ال راي5

Q24  25لو جرت انتخاابت جديدة اليـو مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت يف  
 ، دلن ستصوت؟2006كانوف اثين )يناير( 

( قائمة البديل )ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب 1 
 ا  ومستقلني(وفد

..2% 6.0% ..1% 

 %7.0 %9.. %... ( قائمة فلسطني ادلستقلة " مصطفى الربغوثي وادلستقلون2

 %..7 %7.2 %... ( قائمة الشهيد أبو علي مصطفى3

 %..6 %6.2 %6.1 ( قائمة الشهيد أبو العباس4

 %6.0 %..6 %6.1 ( قائمة احلرية والعدالة االجتماعية5

 %7.9. %7.6. %7... غيري واالصالح( قائمة الت6

 %..6 %6.7 %6.7 ( االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية )وعد(7

 %6.1 %... %6.. ( قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض8

 %6.0 %6.7 %..6 ( قائمة احلرية واالستقالل9

 %6.6 %6.7 %6.7 ( قائمة العدالة الفلسطينية10

 %0.0. %6.7. %7.9. ( حركة فتح11

 %0.6. %72.1 %77.0 ( ال أحد شلا سبق )مل أقرر بعد(12

Q25 ؽ ال يقوؿ البعض اف حكومة الوفاؽ ال تقـو بعملها كما جيب فيما يقوؿ البعض اآلخر اهنا تقـو بعملها كما جيب.إذا كنت تعتقد أف حكومو الوفا
 لها؟تقـو بعملها كما جيب، من بنظرؾ ادلسؤوؿ عن تعطيل عم

 %2... %79.2 %6.7. ( السلطو والرئيس عباس1 

 %..2. %2... %77.0 ( حركو محاس2

 %76.7 %6.7. %..7. ( رئيس حكومو الوفاق3

 %1.1 %..2. %1... ( حكومة الوفاق تقوم بعملها 4

 %..1 %72.9 %9.7. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q26 ستستمر وتنجح بدوف رجعة لالنقساـ أـ أف ادلصاحلة ستفشل وسيعود االنقساـ؟ما ىي توقعاتك ابلنسبة دلستقبل ادلصاحلة، ىل 
 %0.1 %9. %6.. ( ابلتأكيد ستنجح ادلصاحلة1 

 %..72 %70.1 %70.2 ( ستنجح ادلصاحلة2

 %71.1 %72.1 %70.2 ( لن تنجح ادلصاحلة3
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %2.7. %76.6 %..9. ( ابلتأكيد  لن تنجح ادلصاحلة4

 %7.1 %..1 %..7 أعرف ( ال رأي/ ال5

Q27 لو عاد األمر لك، ىل تريد من الرئيس عباس االستقالة أـ البقاء يف منصبو؟ 
 %..7. %71.1 %72.9 ( ابلـتأكيد االستقالة1 

 %7.2. %2.2. %1.9. ( االستقالة2

 %77.1 %70.2 %71.9 ( البقاء يف منصبو3

 %0.9 %7.0 %1.7 ( ابلتأكيد البقاء يف منصبو4

 %1.. %1.7 %7.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q28 يقوؿ الرئيس عباس انو ال ينوي الًتشح النتخاابت رائسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية امساؤىم أف يكوف الرئيس بعده؟ 
 %9..7 %7... %79.2 (مروان الربغوثي1 

 %..77 %9.2. %76.2 ( امساعيل ىنية2

 %7.. %7.7 %7.1 ( صائب عريقات3

 %1.7 %1.2 %1.0 ( رامي احلمد هللا4

 %2.0 %7.7 %1.1 ( مصطفى الربغوثي5

 %2.7 %7.2 %..0 ( خالد مشعل6

 %7.7 %0.. %9.. ( سالم فياض7

 %7... %7.7 %0.7 ( دمحم دحالن8

 %... %7.2 %..7 (  اخرى حدد ______ 9

 %2.7 %9.1. %..1. ( ال راي/ ال اعرف88

Q29 أعلن الرئيس عباس أف السلطة لن تستمر يف االلتزاـ أبوسلو طادلا أف إسرائيل ال تلتـز هبا؟ ىل تعتقد أف إسرائيل ملتزمة االف أبوسلو؟ 
 %..0% ..7% 7.. (Q31)انتقل إىل    ( ابلتأكيد ملتزمة1 

 7.2% 7.1% 1.7% (Q31)انتقل إىل  ( ملتزمة2

 %72.0 %06.0 %11.2 ( غري ملتزمة3

 %1..7 %79.2 %7.7. ( ابلتأكيد غري ملتزمة4

 %7.. %7.6 %2.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q30 إذا كنت تعتقد أف إسرائيل غري ملتزمة أبوسلو، ىل تعتقد أف الرئيس عباس جاد يف التخلي عن أوسلو أـ أنو غري جاد؟ 
 %2.7 %7.2 %7.0 ( ابلتأكيد جاد1 

 %1..7 %9.6. %9.9. ( جاد2

 %76.9 %..12 %7..1 ( غري جاد3

 %...7 %6.2. %1.7. ( ابلتأكيد غري جاد4

 %2.7 %..6. %9.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

  Q31 ىل تؤيد أـ تعارض التخلي عن اتفاؽ أسلو؟ 
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 %..77 %2.2. %76.7 (ابلتأكيد اؤيد1 

 %72.0 %72.2 %..72 (اؤيد2

 %..2. %7..7 %7..7 (اعارض3

 %7.1 %0.. %7.6 يد اعارض( ابلتأك4

 %7.2 %2.7 %0.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q32  قد لو نفذ الرئيس هتديده، مثالً لو أوقف التنسيق ادلدين مع إسرائيل وأصدر جوازات سفر جديدة بدوف إبالغ الطرؼ اإلسرائيلي فإف إسرائيل
غ إسرائيل عنها. ىل تعتقد أف على الرئيس القياـ بذلك رغم التهديد اإلسرائيلي هتدد يف ادلقابل مبنع سفر الذين حيملوف جوازات سفر جديدة مل تُبل

 احملتمل؟
 %77.9 %7.1. %2.7. (ابلتأكيد عليو القيام بذلك1 

 %77.2 %..9. %76.1 ( عليو القيام بذلك2

 %..71 %2.9. %.... (ليس عليو القيام بذلك3

 %7.1 %0.2 %1.9 ( ابلتأكيد ليس عليو القيام بذلك4

 %7.2 %2.. %7.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q33 يف  لو نفذ الرئيس هتديده، مثاًل لو أوقف التنسيق األمين حبيث ال يتم إبالغ الطرؼ اإلسرائيلي عن حتركات الشرطة الفلسطينية على الطرقات
ىذه ادلناطق. ىل تعتقد أف على الرئيس القياـ بذلك رغم التهديد  "  فإف إسرائيل قد هتدد مبنع حركة الشرطة الفلسطينية يفC" أو "Bادلناطق ادلصنفة "

 اإلسرائيلي احملتمل؟
 %72.9 %0.7. %76.2 (ابلتأكيد عليو القيام بذلك1 

 %77.7 %77.2 %7..7 ( عليو القيام بذلك2

 %...7 %7.1. %..72 (ليس عليو القيام بذلك3

 %7.7 %7.7 %7.7 ( ابلتأكيد ليس عليو القيام بذلك4

 %7.1 %7.7 %1.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q34 ئيلية. لو نفذ الرئيس هتديده مبنع دخوؿ بضائع إسرائيلية للمناطق الفلسطينية فإف إسرائيل قد هتدد مبنع دخوؿ بضائع فلسطينية لألسواؽ اإلسرا
 ىل تعتقد أف على الرئيس القياـ بذلك رغم التهديد اإلسرائيلي احملتمل؟

 %79.1 %2.7. %9..7 يد عليو القيام بذلك(ابلتأك1 

 %72.1 %72.1 %72.1 ( عليو القيام بذلك2

 %..0. %71.2 %..77 (ليس عليو القيام بذلك3

 %7.. %1.. %1.. ( ابلتأكيد ليس عليو القيام بذلك4

 %7.7 %1.7 %..7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q35 أوسلو إىل احتمالني: اهنيار السلطة الفلسطينية وعودة اإلدارة ادلدنية اإلسرائيلية للسيطرة قد يؤدي توقف الطرؼ الفلسطيين عن تطبيق اتفاؽ
لني ىو على حياة الفلسطينيني أو قد يؤدي إىل تراجع إسرائيل عن سياسة االستيطاف وتقبل الدخوؿ يف مفاوضات جادة إلهناء االحتالؿ. أي االحتما

 األرجح يف نظرؾ؟
 %79.2 %...7 %0.2. فلسطينية وعودة اإلدارة ادلدنية اإلسرائيلية( اهنيار السلطة ال1 

( تراجع إسرائيل عن سياسة االستيطان وتقبل الدخول يف 2
 مفاوضات جادة إلهناء االحتالل

1..2% 77.2% 0..1% 

 %7.2 %7.6 %0.. (اخرى حدد________3
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 %9.. %6.7. %2.2 ( ال رأي/ ال أعرف4

  Q36من شهرين مواجهات واسعة يف األراضي الفلسطينية ضد قوات االحتالؿ وادلستوطنني. سقط العديد من الفلسطينيني بعد  اندلعت قبل اكثر
موا فعال بطعن إطالؽ النار عليهم من قبل اجليش أو ادلستوطنني حبجة قيامهم بطعن أو زلاولة طعن إسرائيليني ىل تعتقد أف معظم  ىؤالء الفلسطينيني قا

 او حاولوا فعال طعن اسرائيليني أـ اف معظمهم مل يطعنوا ومل حياولوا طعن اسرائيليني؟اسرائيليني 
 %71.0 %2.7 %..7. ( ابلتأكيد معظمهم طعنوا او حاولوا الطعن1 

 %2..7 %7... %0.7. ( معظمهم طعنوا او حاولوا الطعن2

 %77.7 %9..7 %0.7. ( معظمهم مل يطعنوا ,ومل حياولوا الطعن3

 %2.2 %7.9. %6... ابلتأكيد معظمهم مل يطعنوا ومل حياولوا الطعن (4

 %6.2 %7.2 %7.6 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q37 ىل تؤيد اـ تعارض استخداـ السكني يف ادلواجهات الراىنة مع إسرائيل؟ 
 %7..7 %1.0. %71.7 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %2..7 %76.9 %9..7 اؤيد (2

 %7.6. %6... %71.2 اعارض (3

 %6.9 %2.2 %1.7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.7 %7.2 %2.. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q38ىل تتوقع أف تتطور ىذه ادلواجهات النتفاضة مسلحة جديدة أـ إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاؽ؟ 
 %2... %9.6. %2.6. ( ستتطور اكثر ابجتاه انتفاضة مسلحة جديدة1 

جتاه مواجهات شعبية سلمية واسعة ( ستتطور اكثر اب2
 النطاق

.2.7% .2..% .2.9% 

 %2.0. %9.1 %7.0. (ستتطور بكال االجتاىني3

 %..0. %76.7 %2.2. (لن تتطور اكثر شلا ىي عليو االن4

 %2... %2.1 %6.7. ( لن تتطور بل ستخف حدهتا تدرجييا5

 %6.. %7.7 %... ( ال رأي/ ال أعرف6

 Q39 ادلواجهات الراىنة اىل انتفاضة مسلحة ، ىل تعتقد أف ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوؽ الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟لو تطورت 
 %77.7 %0.7. %..9. (ابلتأكيد نعم1 

 %70.2 %..72 %72.6 ( نعم2

 %9..7 %79.9 %70.9 (ال3

 %1.7 %7.. %..7 ( ابلتأكيد ال4

 %2.. %7.. %7.2 عرف( ال رأي/ ال أ5

Q40وماذا لو تطورت ادلواجهات الراىنة اىل مواجهات سلمية شعبية واسعة النطاؽ، ىل تعتقد أف ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوؽ الفلسطينية اليت 
 فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها؟

 %1.7. %1.0 %..9 (ابلتأكيد نعم1 

 %71.7 %2.0. %76.1 ( نعم2

 %6.7. %70.2 %76.1 (ال3
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 %2.1 %2.7 %..2 ( ابلتأكيد ال4

 %1.. %6.. %7.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q41 لو بقيت ادلواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلف ىل تعتقد أهنا ستكوف قادرة على حتقيق احلقوؽ الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف
 حتقيقها؟

 %7.7. %0.6 %2.7 (ابلتأكيد نعم1 

 %79.2 %2.7. %..77 ( نعم2

 %79.1 %71.9 %9.2. (ال3

 %0.0 %2.7 %..2 ( ابلتأكيد ال4

 %9.. %7.. %7.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q42 تواجو قلة من الشباب اليـو جنود االحتالؿ يف نقاط االحتكاؾ وعلى احلواجز، ولكن ال يشارؾ اجلمهور الفلسطيين الواسع حىت اآلف يف
 ___________________________ ذا ال تشارؾ اجلماىري الواسعة كما فعلت يف االنتفاضة األوىل؟ سؤاؿ مفتوحادلواجهات. بنظرؾ دلا

 %2.7. %2.9 %7.7. ( اخلوف من السلطة/ منع السلطة1 

 %7.7. %2.9 %..6. ( اخلوف من االحتالل2

 %2.9. %77.6 %76.7 ( اخلوف بشكل عام3

 %0.0. %76.2 %..9. ناع جبدوى االنتفاضة( اليأس / ادللل / عدم االقت4

 %..7 %..0 %1.7 ( عدم مشاركة الفصائل وعدم وجود قيادة لالنتفاضة5

 %2.. %6.9 %7.6 ( االنقسام6

 %6.6 %9.7 %1.2 ( انشغال الناس ابمور احلياة والوضع االقتصادي الصعب7

 %2.7 %6.2 %0.. ( قلة االمكانيات ونقاط التماس مع االسرائيليني8

 %2.7 %7.7 %1.2 ( ال يعرف9

 %2.7 %..9. %1.7. ( اخرى10

Q43  تشارؾ فتيات صغريات من تلميذات ادلدارس يف عمليات الطعن بشكل مل نره يف ادلاضي. برايك ما ىو الدافع االقوى لقيامهن مبثل ىذه
 ن ادلشاركات او غري ذلك؟ _________________العمليات، ىل ىو دافع ديين او وطين او يتعلق أبمور شخصية لكل واحدة م

 %77.2 %2.2. %6..7 ( دافع وطين1 

 %71.7 %6.2. %..0. ( دافع ديين2

 %2.7 %2.0. %..70 ( دافع شخصي3

 %2.0. %2.6 %7... ( دافع وطين وديين4

 %7.6 %6.. %7.0 ( ال راي6

 %7.6 %7.2 %7.1 ( اخرى7

Q44  كة ىذه الفتيات الصغريات من تلميذات ادلدارس يف عمليات الطعن؟ىل تؤيد او تعارض مشار 
 %2.7 %7.0 %7.2 ( ابلتأكيد اؤيد1 

 %79.2 %..7. %76.7 ( اؤيد2

 %0.7. %6..1 %71.7 ( اعارض3
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 %6..7 %6.9. %72.9 ( ابلتأكيد اعارض4

 %7.1 %... %2.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q45 ربية التالية، من بنظرؾ يساند ومن ال يساند ادلواجهات الشعبية الراىنة مع االحتالؿ؟من األطراؼ الفلسطينية والع 
Q45-1 الرئيس عباس 

 %6... %7.7 %0.7 ساندىا بشكل كبريي( 1 

 %2... %...7 %70.1 ساندىاي( 2

 %6.2. %..17 %77.6 ساندىاي( ال 3

 %2..7 %2.1. %9.9. ساندىا ابدلرةي( ال 4

 %6.2 %7.2 %7.. / ال اعرف ( ال راي5

 Q45-2 حركة محاس 
 %72.7 %9.9. %...7 ( تساندىا بشكل كبري1 

 %11.6 %...7 %72.2 ( تساندىا2

 %7... %77.2 %76.1 ( ال تساندىا3

 %7.9 %1.7 %..7 ( ال تساندىا ابدلرة4

 %6.7 %0.9 %7.7 ( ال راي / ال اعرف5

  Q45-3 حركة فتح 
 %2.7. %1.7 %..6. بشكل كبري( تساندىا 1 

 %..17 %70.0 %72.2 ( تساندىا2

 %7..7 %9... %6.6. ( ال تساندىا3

 %1.2 %2.9 %2.7 ( ال تساندىا ابدلرة4

 %6.7 %..0 %9.. ( ال راي / ال اعرف5

Q45-4 اجلبهة الشعبية 
 %2.6. %0.9 %.... ( تساندىا بشكل كبري1 

 %07.0 %..72 %17.7 ( تساندىا2

 %.... %72.2 %..77 ( ال تساندىا3

 %7.2 %1.7 %7.7 (ال تساندىا ابدلرة4

 %... %2... %2.2 ( ال راي / ال اعرف5

  Q45-7ادلبادرة 
 %7.2. %..1 %..2 (تساندىا بشكل كبري1 

 %2..1 %..76 %..71 (تساندىا2

 %70.9 %7... %6.2. (ال تساندىا3

 %..7 %1.1 %1.6 (ال تساندىا ابدلرة4
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 %7.7 %1.2. %6.2. (ال راي / ال اعرف5

  Q45-8مصر 
 %7.. %6.. %9.. (تساندىا بشكل كبري1 

 %..0. %2.2 %2... (تساندىا2

 %72.9 %79.6 %72.0 (ال تساندىا3

 %6.0. %7.9. %7.6. (ال تساندىا ابدلرة4

 %9.. %..2 %1.9 (ال راي / ال اعرف5

  Q45-9 االردف 
 %2.6 %2.. %2.. (تساندىا بشكل كبري1 

 %6.1. %9.0. %2..7 (تساندىا2

 %76.7 %77.1 %77.9 (ال تساندىا3

 %76.6 %70.1 %..77 (ال تساندىا ابدلرة4

 %..7 %2.0 %1.0 (ال راي / ال اعرف5

Q46 رفني اإلسرائيلي والفلسطيين االف؟االف وبعد انطالؽ ادلواجهات يف القدس والضفة الغربية ،ماذا تتوقع أف حيدث بني الط 
( سيعود الطرفان إىل ادلفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات 1 

 مسلحة
.9..% .9.7% .9.7% 

( سيعود الطرفان إىل  ادلفاوضات لكن ستقع بعض 2
 ادلواجهات ادلسلحة

.7.2% .0.2% ....% 

 %1.2. %72.1 %6.0. ( لن تعود ادلفاوضات قريبا وستقع مواجهات مسلحة3

 %6.9. %9.0 %..6. ( لن تعود ادلفاوضات قريبا ولن تقع مواجهات مسلحة4

 %7.0 %0.9 %..1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q47 ىل تؤيد أـ تعارض احلل القائم على أساس قياـ دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و ىو ما يعرؼ حبل الدولتني؟ 
 %6.0. %..0 %2.2 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %7.1. %9.7. %2.1. اؤيد (2

 %7.6. %2..7 %..2. اعارض (3

 %6..7 %0... %1.9. ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.6 %7.. %2. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q48:بنظرؾ، ما ىي الطريق االكثر صلاعة لقياـ دولة فلسطينية اىل جانب دولة اسرائيل؟ىل ىي 
 %70.2 %71.9 %70.7 ادلفاوضات  (1 

 %77.2 %70.1 %71.2 عمل ادلسلحال (2

 %71.0 %76.2 %77.0 ادلقاومة الشعبية السلمية  (3

 %7.9 %0.9 %1.7 اللجوء لالمم ادلتحدة  (4

 %6.6 %6.6 %6.6 ال رأي/ ال أعرف (5
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  Q49 التوسع االستيطاين فيما يعتقد البعض يعتقد البعض أف حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب

 اف ىذا احلل ال يزاؿ شلكناً اليـو ألنو ميكن تفكيك أو إخالء ادلستوطنات عند التوصل التفاؽ. ما ىو رأيك انت؟
 %..7. %6.9. %7... ( ابلتأكيد حل الدولتني مل يعد حال عمليا1 

 %1.0. %2... %7... ( حل الدولتني مل يعد حال عمليا2

 %...7 %77.2 %1..7 حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم (3

 %6.7. %9.2 %6.6. ( ابلتأكيد حل الدولتني ال يزال شلكنا اليوم4

 %6.2 %7.2 %7.6 ( ال أعرف/ال رأي5

 Q50ناطق الفلسطينية عاد احلديث مرة أخرى عن فشل حل الدولتني وضرورة ادلطالبة حبل يقـو على أساس قياـ دولة واحدة تشمل كافة ادل
 واإلسرائيلية ويتمتع فيها العرب واليهود ابدلساواة، ىل تؤيد أـ تعارض ىذا التوجو؟

 %..0 %2.. %7.2 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %1..7 %71.7 %2..7 اؤيد (2

 %9..7 %17.6 %72.7 اعارض (3

 %79.2 %2.7. %..77 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.0 %0.. %7.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q51  عاما على االحتالؿ اإلسرائيلي للضفة والقطاع، ما ىي بنظرؾ فرص قياـ دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة  45اآلف وبعد مرور أكثر من
 إسرائيل خالؿ السنوات اخلمسة القادمة؟ ىل ىي عالية أـ متوسطة أـ ضئيلة أـ غري موجودة؟

 %1.2. %0.7. %..0. ( غري موجودة1 

 %9.0. %2.2. %2.1. ضئيلة (2

 %76.2 %7..7 %7..7 ( متوسطة3

 %7.. %7.7 %7.2 ( عالية4

 %6.7 %7.6 %7.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q52  إىل أي درجة أنت قلق أف تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو أف تتعرض أرضك للمصادرة أو
 ؟بيتك للهدـ

 %..72 %72.2 %76.7 ( شديد القلق1 

 %...7 %..1. %..2. ( قلق2

 %77.2 %..7. %2.1. ( غري قلق3

 %1.2 %7.1 %2.. ( غري قلق ابدلرة4

 %6.6 %..6 %..6 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q53 ما ىي برأيك أىداؼ وتطلعات إسرائيل على ادلدى البعيد؟ 
 67بية احملتلة يف عام ( االنسحاب من كامل األراضي العر 1 

 بعد ضمان أمنها
2..% 1.2% 9..% 

 67( االنسحاب من جزء من األراضي العربية احملتلة عام 2
 بعد ضمان أمنها

9..% 2..% .7.0% 
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( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة وحرمان سكاهنا من 3

 حقوقهم السياسية
77.9% 77.6% 79.2% 

األردن إىل البحر ادلتوسط ( إقامة دولة إسرائيل من هنر 4
 وطرد السكان العرب منها.

10.9% 07.0% 72.2% 

 %6.2 %7.1 %2.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q54 وماىي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرعلى ادلدى البعيد؟ 
 %7..7 %7..7 %7..7 1967استعادة بعض األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام  (1 

 %72.9 %76.2 %7..7 1967ستعادة كافة األراضي اليت احتلتها إسرائيل عام ا (2

 %2.7. %7.9. %1.6. 48ىزمية إسرائيل واستعادة كافة أراضي فلسطني الـ (3

 %9.7 %0... %6.2. ىزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود (4

 %... %1... %9.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q55  وىي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وىضبة  1967السعودية أف على إسرائيل االنسحاب من كافة ادلناطق اليت احتلتها عاـ تقوؿ ادلبادرة
. يف 194رقم اجلوالف ويتم إقامة دولة فلسطينية. يتم حل قضية الالجئني حالً عاداًل ومتفقاً عليو من خالؿ مفاوضات مبنية على قرار األمم ادلتحدة 

. ىل تعًتؼ كافة الدوؿ العربية إبسرائيل وحبقها يف العيش يف حدود آمنة وتقـو بتوقيع اتفاقات سالـ وإبقامة عالقات دبلوماسية طبيعية معها ادلقابل
 توافق أو ال توافق على ىذه ادلبادرة؟

 %2.9 %6.. %7.9 ابلتأكيد موافق (1 

 %9..7 %..2. %9.2. موافق (2

 %79.2 %77.2 %2.9. غري موافق (3

 %2.1. %7... %7.9. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.. %0.. %7.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q56  رأيك عند عودة الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي للمفاوضات النهائية قد تطرح البنود التالية على ادلفاوضني كبنود حلل وسط دائم؟ قل لنا ما
 رلتمعة ؟ يف كل بند فيها مث ما رأيك يف البنود

ة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخالء مجيع ادلستوطنات يف القطاع. أما يف الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وختلي ادلستوطنات من كاف    .1
إسرائيل تنقل % من الضفة حيت يتم تبادؿ أراٍض مع 3ما عدا بعض ادلناطق االستيطانية اليت تبلغ أقل من   1967مناطقها احملتلة منذ عاـ 

 مبوجبو مساحة شلاثلة من إسرائيل لفلسطني وذلك حسب اخلريطة ادلرفقة.
تقاـ دولة فلسطينية مستقلة يف ادلناطق اليت تنسحب منها إسرائيل يف الضفة والقطاع وال يكوف لدى دولة فلسطني جيش ولكن حتتفظ بقوات     .2

سالمة وأمن دولة فلسطني، ويقـو الطرفاف اباللتزاـ إبيقاؼ كافة أشكاؿ العنف ضد  أمن قوية وتقـو قوات دولية متعددة اجلنسيات حبماية
 بعضهما. 

تكوف القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني وتصبح األحياء العربية حتت السيادة الفلسطينية واألحياء اليهودية حتت السيادة اإلسرائيلية     .3
شريف حتت السيادة الفلسطينية ما عدا احلي اليهودي وحائط ادلبكى اليت تصبح حتت السيادة وتصبح البلدة القدمية مبا يف ذلك احلـر ال

 اإلسرائيلية. 
ومبادرة السالـ العربية ويعطى  242ورقم  194يتم حل مشكلة الالجئني إبقرار الطرفني أبف احلل سيتم على أساس قراري األمم ادلتحدة رقم     .4

( 3( وادلناطق يف إسرائيل اليت يتم نقلها لدولة فلسطني يف تبادؿ األراضي، )2( دولة فلسطني، )1ة الدائمة ىي )الالجئوف مخسة خيارات لإلقام
( أما ادلناطق الثالث األخرى فتكوف اإلقامة فيها خاضعة لقرار من دوذلا وىي: دوؿ 4وال يكوف ىناؾ قيود على عودة الالجئني ذلاتني ادلنطقتني. )

( يكوف عدد الالجئني الذين يعودوف إىل إسرائيل مبنيًا على 5ي استعدادًا لقبوؿ الالجئني، ودولة إسرائيل، والدوؿ ادلضيفة. )أخرى يف العامل تبد
عن أساس متوسط عدد الالجئني الذين يتم قبوذلم يف مناطق أخرى مثل اسًتاليا وكندا وأورواب وغريىا. وحيق لالجئني كافة احلصوؿ على تعويض 

 فقداهنم للممتلكات. جلوئهم وعن 
إضافية عند االنتهاء من تنفيذ اتفاقية احلل الدائم فإف ذلك يعين تسوية مجيع مطالب الطرفني وإهناء الصراع وال جيوز ألي طرؼ التقدـ مبطالب     .5

 ويقر الطرفاف أبف فلسطني وإسرائيل مها وطنا شعبيهما. 
اىها اإلقليمية ومسائها، لكن يسمح إلسرائيل ابستخداـ اجملاؿ اجلوي الفلسطيين ألغراض يكوف للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومي  .6

سنة، وتبقى قوات دولية متعددة اجلنسيات يف الدولة  15التدريب، كما حتتفظ إسرائيل مبحطيت رادار لإلنذار ادلبكر يف الضفة الغربية دلدة 
القوات الدولية ىي ضماف تنفيذ االتفاؽ ومراقبة احلدود الربية والبحرية للدولة الفلسطينية مبا  الفلسطينية لفًتة زمنية غري مقيدة حبيث تكوف مهمة
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 يف ذلك التواجد يف ادلعابر احلدودية الفلسطينية.

 
 مع تبادؿ لألراضي 1967انسحاب حلدود  -( 1بند رقم )

 %0.1. %0.. %2.1 ابلتأكيد موافق (1 

 %7..7 %9.9. %...7 موافق (2

 %79.2 %77.0 %2.9. غري موافق (3

 %6.7. %6.2. %6.0. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.7 %7.. %6.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 دولة بدوف جيش لكن مع قوات دولية حلمايتها –( 2بند رقم )
 %1.1 %0. %7.7 ابلتأكيد موافق (1 

 %6.0. %2..7 %70.7 موافق (2

 %7..7 %10.7 %16.0 غري موافق (3

 %..77 %2.2. %..76 ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.7 %6.2 %6.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

 القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني بعد تقسيمها -( 3بند رقم )
 %..7 %6.0 %7.6 ابلتأكيد موافق (1 

 %9..7 %76.7 %0..7 موافق (2

 %77.2 %10.7 %17.6 غري موافق (3

 %70.2 %9..7 %2..7 موافق ( ابلتأكيد غري4

 %6.7 %6.. %6.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 الالجئوف مع مخسة خيارات لإلقامة الدائمة –( 4بند رقم )
 %2.7 %1.. %2.. ابلتأكيد موافق (1 

 %70.2 %72.0 %7.9. موافق (2

 %..7. %72.7 %0..7 غري موافق (3

 %6... %...7 %2.7. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.2 %7.7 %0.. ( ال رأي/ ال أعرف5

 إهناء الصراع –( 5بند رقم )
 %0.7. %0.2 %6.7. ابلتأكيد موافق (1 

 %..16 %71.0 %72.7 موافق (2

 %9..7 %7.0. %79.2 غري موافق (3

 %7... %0... %1... ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.7 %... %6.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

 دولة ذات سيادة مع ترتيبات أمنية  -( 6بند رقم )
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %7.2. %7.. %2.6 ابلتأكيد موافق (1 

 %79.1 %7... %..2. موافق (2

 %72.0 %79.7 %6..7 غري موافق (3

 %9.2 %7.2. %7.2. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.7 %7.. %6.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

 البنود رلتمعة كحل دائم
 %2.2 %... %0.. ابلتأكيد موافق (1 

 %76.0 %72.2 %7.2. موافق (2

 %7.2. %..17 %71.1 غري موافق (3

 %0.7. %2.6. %0.2. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.0 %..7 %1.. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q57 تصويت بنعم أو ال عليو، لو عرض رئيس السلطة الفلسطينية ىذا االتفاؽ كرزمة كاملة يف استفتاء عاـ على الشعب الفلسطيين وطلب منك ال
 مباذا ستصوت؟

 7.1% .9% .6.1% ( Q60)ال جتيب  ( ابلتأكيد سأصوت بنعم1 

 7.2% 79..% .9.6%. ( Q60)ال جتيب  ( سأصوت بنعم2

 %1.6. %..11 %72.1 ( سأصوت بـ ال3

 %7.7. %7... %7.1. ( ابلتأكيد سأصوت بـ ال4

 %... %1.. %7.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q58وماذا عن رأي أغلبية الفلسطينيني يف ىذا احلل الوسط ببنوده رلتمعة كحل دائم؟ ىل يؤيد أـ يعارض معظم  الفلسطينيني ىذا احلل الوسط؟ 
 %77.6 %71.7 %2... ( تؤيد األغلبية ذلك1 

 %1..1 %00.7 %06.0 ( تعارض اإلغلبية ذلك2

 %0.1 %..2 %2.0 ( ال رأي / ال أعرف3

Q59 اذا عن رأي األغلبية يف إسرائيل، ىل يؤيد أـ يعارض معظم اإلسرائيليني ىذا احلل الوسط ببنوده رلتمعة كحل دائم؟وم 
 %..72 %7.2. %..2. ( تؤيد األغلبية ذلك1 

 %6..7 %12.1 %17.0 ( تعارض اإلغلبية ذلك2

 %9.0 %2.2 %..9 ( ال رأي / ال أعرف3

 Q60إلضافة للبنود ادلذكورة أعاله يف البطاقة أف إسرائيل توافق على ادلبادرة العربية ويف ادلقابل تؤيد كافة الدوؿ العربية ماذا لو جاء يف االتفاؽ اب
 معاىدة السالـ ىذه؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستصوت بنعم أو بػ ال يف االستفتاء؟

 %.... %..7. %2... نعم (1 

 %27.1 %26.0 %7..2 ال (2

 %0.7 %..2 %2.6 ال راي  (3

Q61  يكوف ىناؾ اقًتاح أنو بعد قياـ دولة فلسطينية مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل، مبا يف ذلك القدس والالجئني، أف
 االقًتاح ؟ ىناؾ اعًتاؼ متبادؿ إبسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين. ىل توافق أـ ال توافق على ىذا
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %7.2 %9.. %7.7 ابلتأكيد موافق (1 

 %0.0. %.... %7.7. موافق (2

 %..0. %72.2 %..77 غري موافق (3

 %2..7 %0... %0.2. ( ابلتأكيد غري موافق4

 %6.2 %6.1 %6.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

 :التالية للبدائلتعارض اللجوء  أـىل تؤيد ،آلف وبعد توقف مفاوضات السالـ بني اإلسرائيليني والفلسطينينيا
 Q62-2االنضماـ للمزيد من ادلنظمات الدولية 

 %..76 %2.7. %70.6 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %76.1 %..10 %16.7 اؤيد (2

 %0.1. %0..7 %76.9 اعارض (3

 %7.7 %..7 %..7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.0 %6.2 %6.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q62-3حل الدولتني وادلطالبة بقياـ دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني التخلي عن 
 %2.2 %6.. %1.7 ابلتأكيد اؤيد (1 

 %77.7 %..77 %..77 اؤيد (2

 %1..7 %...0 %17.1 اعارض (3

 %77.2 %7... %2.0. ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.2 %6.7 %6.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q62-4ية غري عنيفة وغري مسلحةاللجوء دلقاومة شعب 
 %9.7. %..2 %7.7. ابلتأكيد اؤيد (1 

 %72.2 %70.2 %..72 اؤيد (2

 %71.9 %76.1 %1.6. اعارض (3

 %0.1 %0.. %7.2 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.0 %6.. %6.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q62-5العودة لالنتفاضة ادلسلحة وادلواجهات 
 %70.6 %1.0. %9.1. (ابلتأكيد اؤيد1 

 %1.2. %9..7 %76.2 اؤيد (2

 %79.6 %0.1. %2... اعارض (3

 %2.2 %... %1.7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.0 %6.2 %6.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q62-6 حل السلطة الفلسطينية 
 %76.2 %7.0. %0.9. ابلتأكيد اؤيد (1 
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %..79 %79.7 %..79 اؤيد (2

 %79.2 %77.9 %9.7. اعارض (3

 %2.6. %..2 %7... ( ابلتأكيد اعارض4

 %... %... %7.. ( ال رأي/ ال أعرف5

Q63 موعة يعتقد البعض اف الدولة اإلسالمية يف العراؽ والشاـ )داعش( ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالـ الصحيح فيما يعتقد البعض األخر أهنا رل
 سللصة لإلسالـ الصحيح. ما رأيك أنت؟

 7.2% ..2% %... ( Q65)انتقل  لتأكيد دتثل داعش اإلسالم الصحيح( اب1 

 9% 7..% 0.0%.. ( Q65)انتقل  ( دتثل داعش اإلسالم الصحيح2

 %0.0. %..2. %2.6. ( ال دتثل داعش اإلسالم الصحيح3

 %79.2 %6..1 %16.0 ( ابلتأكيد ال دتثل داعش اإلسالم الصحيح 4

 %... %0.0 %..1 ( ال رأي/ ال أعرف5

Q64 اذا كنت تعتقد أف داعش ال دتثل اإلسالـ الصحيح، ىل تؤيد اـ تعارض احلرب اليت ختوضها دوؿ عربية وغربيو ضدىا؟ 
 %72.2 %2... %7.6. (ابلتأكيد اؤيد1 

 %77.2 %77.9 %77.9 (اؤيد2

 %..7. %..0. %1.0. (اعارض3

 %0.9 %7.2 %..7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %1.7 %7.7 %... / ال أعرف( ال رأي5

Q65 برأيك، ما ىي تطلعات أو سلططات حكومة إسرائيل بعيدة ادلدى فيما يتعلق ابحلـر الشريف يف مدينة القدس؟ 
 %2.1. %0.0 %6.2. ( ابقاء الوضع الراىن كما ىو1 

( ابقاء الوضع الراىن كما ىو تقريبا ولكن مع السماح 2
 لليهود ابلزايرة يف اي وقت

9.0% 7.2% .2.0% 

( تغيري الوضع الراىن والسماح لليهود ابلصاله يف منطقة 3
 احلرم

9..% 7.2% .0.0% 

( اقتسام احلرم مع ادلسلمني حبيث يكون لليهود كنيس 4
 للصالة إىل جانب ادلسجد األقصى

.2.7% .1.2% 76.6% 

( تدمري ادلسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس 5
 يهودي مكاهنما

1...% 01.9% 70.2% 

 %7.. %7.7 %9.. ( ال رأي/ ال اعرف6

Q66 ىل تعتقد اف اذلجمات التفجريية يف فرنسا سيكوف ذلا اثر اجيايب اـ سليب على القضية الفلسطينية ؟ 
 %9.. %6.1 %6.. (ابلتأكيد اجيايب1 

 %..0 %2.0 %..2 اجيايب (2

 %77.0 %6..7 %77.7 لن يكون ذلا اتثري (3

 %70.9 %7... %79.2 سليب (4

 %7.6. %..9 %.... ( ابلتأكيد سليب5
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %..0 %6.7. %2.2 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q67ـ حدثت مؤخرا تفجريات يف كل من فرنسا ولبناف وكذلك يف طائرة روسية فوؽ مصر ادت ىذه التفجريات اىل مقتل العديد من ادلدنيني ىل تؤيد ا
 ؟تعارض كل من ىذه التفجريات 

 %..2 %... %1.. ابلتأكيد اؤيد (1 

 %..1. %6.1. %7.7. اؤيد (2

 %9..1 %9..0 %..12 اعارض (3

 %..77 %2.2. %9.7. ( ابلتأكيد اعارض4

 %2.. %2.0 %0.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

 تفجريات لبناف 67-2
 %..7 %6.9 %7.. (ابلتأكيد اؤيد1 

 %..2 %..1 %..0 اؤيد (2

 %12.6 %..00 %07.2 (اعارض3

 %..79 %7..7 %77.7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %... %..0 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرف5

 تفجريات فرنسا 67-3
 %7.1 %... %7.1 (ابلتأكيد اؤيد1 

 %..7. %..6. %2... (اؤيد2

 %7..1 %1..0 %12.9 (اعارض3

 %70.7 %..2. %...7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %9.. %0.2 %1.2 ف( ال رأي/ ال أعر 5

 Q68  يف   جتتاح أورواب موجة ىجرة واسعة من طاليب جلوء من بلداف عربية مثل سوراي ولبناف وليبيا والعراؽ وبعضهم الجئني فلسطينيني ما ىو رأيك
 كيفية تعامل دوؿ أورواب مع ىؤالء الالجئني؟

 %1... %7.6. %7.0. (جيدة1 

 %79.0 %...7 %77.7 ( معظمها جيدة2

 %0.7. %9.2. %2.7. ( سيئة3

 %..2. %..0. %0.9. (معظمها سيئة4

 %7.7 %6.9. %2.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q69( ؟  خالؿ السنوات القليلة القادمة)سنوات(  5-3برأيك، كيف سيكوف الوضع االقتصادي يف منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة
 مقارنة مع الوضع احلايل؟

 %2.2 %7.. %2.. ( أفضل بكثري1 

 %77.2 %..0. %2.2. ( أفضل بقليل2

 %7... %2..7 %71.7 ( تقريبا بنفس الوضع احلايل3

 %7.2. %..76 %2.7. ( أسوأ بقليل4
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 قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع    
 %77.9 %..1. %6.0. ( أسوأ بكثري5

 %7.7 %7.2 %2.. ( ال أعرف6

 %6.7 %6.7 %6.7 ( رفض اإلجابة7

Q70 فإنك؟  ضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل ابلنسبة للعمليات ادلسلحة 
 %79.7 %7.0. %2.9. (ابلتأكيد اؤيد1 

 %77.7 %..70 %77.0 (اؤيد2

 %77.7 %..7. %6.7. (اعارض3

 %7.. %7.2 %7.7 ( ابلتأكيد اعارض4

 %6.. %..7 %2.. ( ال رأي/ ال أعرف5

 Q71 واحداً فقط[أاي من االجتاىات واألحزاب التالية تؤيد ؟ ]اخًت 
 %6.9 %6.6 %..6 (حزب الشعب1 

 %7.2 %1.. %9.. ( اجلبهة الشعبية2

 %2... %...7 %71.7 ( فتح3

 %72.2 %76.1 %7..7 ( محاس4

 %... %..6 %6.0 ( اجلبهة الدميقراطية5

 %1.2 %2.. %... ( اجلهاد اإلسالمي6

 %6.6 %6.6 %6.6 ( فدا7

 %6.2 %... %... ( ادلبادرة الوطنية8

 %... %2. %2.. ( مستقل إسالمي9

 %0.9 %0.. %0.. ( مستقل وطين10

 %..6 %6.0 %6.1 الطريق الثالث برائسة سالم فياض (11

 %2.6. %72.0 %0.6. ( ال أحد شلا سبق12

 %6.6 %6.9 %6.0 غري ذلك حدد)___( (13

 Q72جتماعية مثل فيس بوؾ أو تويًت وادلنتدايت وغريىا أو الستخداـ وفتح بريدؾ اإللكًتوين،  اذا كنت تستخدـ االنًتنت للمشاركة يف الصفحات اال
 كم مرة تقـو ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدـ بريدؾ االلكًتوين؟

 %77.7 %71.6 %77.6 (أكثر من مرة يف اليوم1 

 %79.2 %70.2 %72.2 (يوميا2

 %2.2. %9.7 %7.7. يامرات أسبوع 5-2(بني 3

 %..7 %2.. %7.0 (مرة يف األسبوع4

 %7.0 %2.. %..7 ( مرة يف الشهر5

 %6.6 %..6 %..6 ( أخرى6

( ال ينطبق، ال أشارك يف الصفحات وادلنتدايت وليس 7
 لدي بريد الكًتوين

72.9% ...7% 7..0% 
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