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  (62) نتائج استطالع الرأي العام رقم
تثق ور ال الجمه وأغلبيةثلثا الجمهور يعتقدون أن حل الدولتين قد انتهى 

على تحقيق األهداف المرجوة منها وحوالي  هالجديد بقدرة قيادة فتح
 الثلثين يطالبون باستقالة الرئيس عباس

 1026( ديسمبر)كانون أول   8-10
قام المركز الفلسطططط للب للباوس السططططلاسططططلإ والمسططططالإ رأيرال اسططططل طي للرأ  ال ام الفلسطططط للب  ب    

على الصطططططط ل   .6102( ديسططططططمبر) كانون أول 01-8الضططططططفإ الوررلإ وق اي لز  و لل  ب الفلر   ا رل  
زيإ ع    ؤتمر  لح السارع وإيرال انلخارا  للجللدا المرك يلطسل طشطد   الفلر  السطار إ  ال اخلب

و جلسطططططدا ال وأ ا وأقال الربلس عباس أبلس  جلس ال ضطططططال اتعلى وأمططططط أ  الما مإ ال سطططططلوأيإ 
لس عباس كذلل قام الرب  للشططري ب.قراأاً يل لق رصطططةلإ الربلس  ب سططاا ةصططانإ أعضططال المجلس ا

اً  ب هذه الفلر  اشدياداً ةاد كما شطططد    رالمشطططاأكإ  ب يلاش  شطططم ون رلرسا أبلس إسطططرابل  السطططارق.
أع ال وأقر  الا و إ السططططططرابلللإ تشططططططري اً يسططططططمح ر وتلر  االسططططططلل ان السططططططرابللب  ب الضططططططفإ الوررلإا

 ما ان ل تك  لس لللإ خامإ تلراض االسلل ان. المشروعلإ السللطل المسلوطلل  رال و  على أأاض
لربلس عباس لزياأ  إسططططططططرابل  والا ي  أ ام اأبلس الوشأال نلللاهو  ودعاةرابق واسطططططططط إ داخ  إسططططططططرابل  

ال للسطططططططططططططططت  لمطا قال وشير ال  اي للبر ان أن  يم   ل  اي لز  الاصطططططططططططططططول على  للال و  اأ  لما لو 
أوقفت ةماس إططق الصططططططططواأيأل وةفر اتنفاق. كذلل ناقا البرلمان السططططططططرابللب اقلرا  قانون يملع 

 ب المسطططاي  داخ  إسطططرابل  و ب ال  س الشطططرقلإ  اسطططلخ ام   برا  الصطططو  عل  أ ع ال ان للصطططط 
ي  للواليا  الملا   واسطططططلمر الا  اً الماللإ. وعلى الصططططط ل  ال ولب تخ انلخاا دونال  ترا ا أبلسططططط

المبادأ   ا عرف ر أو السططططططططططرابللب  ب راأيسا-ع  اللخ لط ل     ؤتمر دولب للسطططططططططططم الفلسطططططططططط للب
أوضاي ال ضال و  ؤتمر  لح السارع      لفلس لللإ ال اخللإيو ب هذا االسل طي ال ضايا ا الفرنسطلإ. 

ل  إسططرابلللإ     عمللإ السطططم والارابق داخ  إسططراب-. كما يو ب قضططايا  لسطط لللإوالمصططالاإ وللرها
تخ إيرال الم ارط  ويداً لوي   ع عللإ عشطططططوابلإ    اتشطططططخا  البالول   والمبادأ  الفرنسطططططلإ وللرها.

 .%3وكانت نسبإ الخ أ  س للاً  وق اً  067 و لل  ب شخصاً 0671 رلغ ع دها

ادوة في الشقاقي أو وليد لد بـ د.خليل   للمزيد من المعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال
-e -( 01)1662692 اكس:( 23)3694622رام الله ت:   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية 
إلى اأتفاي  ب نسبإ الم البإ راسل الإ الربلس عباس وخامإ  ب  6102تشلر نلابج الررع اتخلر    

إلى هبوط طفلف  ب نسبإ الرضا عل . كما تشلر إلى أن  رشح ةماس إسماعل  هللإ قادأ و ق اي لز  
إ ا على الربلس عباس  ب انلخارا  أباسلإ. ل    روان البرلوثب يب ى اتك ر ش بلإ رل  كا على اللول

ةماس  نأ السط لإ. أ ا راللسبإ لللواشن الازرب  لشلر الللابج إلىو الوطللإ  لدا  اال لادا  الفلس لللإ
 تاا ظ على وشندا الجماهلر    اأنإ رالوضع قب  ثطثإ أشدر  لما ترتفع ش بلإ  لح  ب الضفإ الوررلإ.

لى أن الللابج تظدر اأتفاعًا  لموسًا  ب نسبإ الةساس رات   والسط إ إ   المفل  هلا الشاأ  
 الضفإ الوررلإ.الشخصلإ  ب 

كسا ث إ   خبإ  ب  ؤتمر الاركإ السارع تواي  تا ياً كبلراً  بكما تشلر الللابج إلى أن قلاد   لح الملل
  ردذه ال لاد . كما أن اتللبلإ للر أاضلإ ع ت قالجمدوأ ال  أللبلإالجمدوأ الفلس للب ةل  أن 

 ها أو  ب  ل   أن المؤتمر ق  ساهخ  ب توةلت لح للربلس عباس قاب اً عا اً للاركإ وال اخللاأ  ؤتمر 
ملفت أن ل      ال .إ أو ةلى  ب تاسل   ر  ع   المؤتمر الوطلب الفلس للبت ريا المصالا

مؤتمر للربلس ع  اخللاأ ال رال لاد  الج ي   وي برون ع  أضاهخأللبلإ  صوتب ةركإ  لح ل يدخ ث إ 
 أن المؤتمر ق  ساهخ  ب توةل  الاركإ. وي ل  ونعباس قاب اً لاركإ  لح 
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تأسس المركز الفلس للب للباوس السلاسلإ والمسالإ  
كمركز  سل   للباوس   6111 ب   لع عام 

اتكاديملإ ودأاسا  السلاسا  ال ا إ. يد ف المركز 
لل وير وت ويإ الم ر إ الفلس لللإ  ب  جاال  ثطس: 
السلاسا  الفلس لللإ ال اخللإا اللالل  االسلراتلجب 

المسالإ واسل طعا   والسلاسإ الخاأيلإا الباوس
الرأ  ال ام.  ي وم المركز رال  ي     اللشاطا  
البا لإ: إع اد ال أاسا  واترااس اتكاديملإ  ا  
ال طقإ رالسلاسا  الفلس لللإ الراهلإا إيرال راوس 
 سالإ ةول المواقف السلاسلإ وااليلماعلإ للمجلمع 
الفلس للبا تش ل   جموعا  عم  ل أاسإ قضايا 

ك  تواي  المجلمع الفلس للب ومانع ال راأ و شا 
ووضع ةلول لداا وع   المؤتمرا  والمااضرا  
والمويزا  المل ل إ رشؤون الساعإ. إن المركز 
الفلس للب للباوس  للزم رالموضوعلإ واللطزاهإ ال لملإ 
وي م  على تشجلع ورلوأ  تفدخ أ ض  للواقع 

ل    ةريإ االفلس للب ال اخلب وللبلئإ ال وللإ  ب أيو 
 الل بلر وتبادل الأال.

يأتب هذا االسل طي ضم  سلسلإ االسل طعا  
 المللظمإ للمركز. 

تم إجراء االستطالع بالتعاون مع مؤسسة  
 كونراد أديناور في رام الله
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ج رش   خا  الر ض الااشم    لالبلإ الجمدوأ ل راأ الما مإ ال سلوأيإ الذ  ي  ب الربلس عباس الاق  ب ساا ةصانإ أخلرًا يبرش    الللاب

 ربلس.ال إأعضال المجلس اللشري ب. كذلل تر ض اتللبلإ قراأ الربلس عباس رأقالإ أبلس  جلس ال ضال اتعلى وت لبر أن هذه القالإ للست    مطةل
ي ود رش   أبلسب لللساأي  ول    لل االسرابلللإ  لرتفع رش   ةاد نسبإ االعل اد رأن ة  ال وللل  لخ ي   عمللاً -أ ا راللسبإ لل طقا  الفلس لللإ

ل      أهخ  ا ي  س سول و  .أوسلوال بلر  ب البلال االسلل انب خطل هذه الفلر . ويلزا   هذا االأتفاي  ع اأتفاي  ب نسبإ تأيل  اللخلب ع  اتفاق 
السرابلللإ خطل هذه الفلر  االأتفاي  ب نسبإ تأيل  ال م  المسلح ةل  عاد  اتللبلإ للأيل ه ر   ترايع ت أيجب خطل اتشدر -ال طقإ الفلس لللإ

وتظدر الللابج أن الوالبلإ ال ظمى    الجمدوأ الفلس للب ال ترى  ب اتدا ا  نلللاهو لل را را ل ال الارابق  ب إسرابل  سوى تاريض  .اللس إ الماضلإ
  راش  ةرا ض  السطم رموا  لدا على س  قانون يملع اسل مال   برض  ال را. كما أن الوالبلإ ال ظمى ت ل   أن ة و إ إسرابل  ت وم هذه اتيام 

 الصو  عل  أ ع ال ان    المساي  داخ  إسرابل  وال  س الشرقلإ.

 ( مؤتمر فتح السابع:2
  ثل  الجمدوأ الفلس للب   ط ي ق ر  أ  ال لاد  الج ي   لفلح 
   ع  اخللاأ المؤتمر السارع لفلح للربلس عباس قاب اً عا اً للاركإ. ثل  الجمدوأ   ط أاض 
  تمر السارع ق  ساهخ  ب توةل   لح ثل  الجمدوأ   ط ي ولون أن المؤ 
 أرع الجمدوأ   ط ي ل   أن المؤتمر السارع سلساهخ  ب إنجا  المصالاإ رل   لح وةماس 

 لاد  الج ي   ال هذه ( ي ول أن  ي ق ر  أ %33ثل  الجمدوأ الفلس للب   ط )ت  لبًا على  ؤتمر  لح السارع وانلخاا قلاد  ي ي   للاركإا 
   ال  إ ر  أ  ال لاد  الج ي تزداد نسبإ ع مأندا ال ت ق ر  أتدا على ال لام رذلل.  %44نسبإ     اته اف المريو   لدا  لما ت ولعلى تا لق 

 ل    لدا(ا رل    اأضب %41(   اأنإ رال رى والمخلما  )%44(ا  ب الم ن )%40(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )%45لفلح  ب ق اي لز  )
(ا رل   ؤي   ةماس %46(   اأنإ رملوس ب الل ي  )%21( رل  المل يلل  )%41إ رمؤي   عمللإ السطم )(   اأن%73عمللإ السطم )

 %20و %76   ) ب انلخارا  ررلمانلإ ي ي ررلمانلإ ي ي   والذي  ل  يشاأكوا وال وى ال ال إ والذي  لخ ي رأوا ر   لم  سلصوتون  ب انلخارا 
(ا %45م )  اأنإ رال ا لل   ب ال  اي ال ا( %46ال ا لل   ب ال  اي الخا  ) رل  ا(%64اأنإ رمؤي    لح )على اللوالب(    %45و %26و

على  %45و %44و %44على اللوالب(   اأنإ رررا  البلو  وال مال وال طا ) %26و %24و %74رل  المل اع ي  واللجاأ والمدللل  )
على  %42و %34وةملإ شداد  االرل ابب ) رات لل على اللوالب(   اأنإ  %45و %26اللوالب( ورل  ةملإ شداد  ال للا  والب الوأيوس )

 اللوالب(.
 %47إ    بوت ول نس لخمس سلوا  أخرى   ط أندا أاضلإ ع  اخللاأ المؤتمر للربلس عباس قاب اً عا اً لاركإ  لح %33كذلل ت ول نسبإ    

 %34كذللا  أن  .%71تبلغ أ الربلس عباس قاب اً عا اً لفلح ا للر أاضلإ ع   لل. أ ا رل   صوتب ةركإ  لح  أن نسبإ الرضا ع  اخللادأن
أ ا رل   صوتب ةركإ  لح  أن نسبإ االعل اد رأن   أن  لخ يساهخ. %46  ط ي ولون أن المؤتمر ق  ساهخ  ب توةل   لح  لما ت ول نسبإ    

(   ط ي ل  ون أن المؤتمر سلساهخ  ب إنجا  المصالاإ رل   لح وةماسا %62كما أن الررع ) .%26المؤتمر ق  ساهخ  ب توةل  الاركإ تبلغ 
 أن  ل  يساهخ  ب  لل. %26ت ول نسبإ      لما

(   ط ي ولون أن اللجا   ب ع   المؤتمر السارع سلؤد  إلى نجا   ماث   ب ع   ايلماي للمجلس الوطلب الفلس للب %34ثل  الجمدوأ )
أن اخللاأ المؤتمر للربلس عباس قاب اً عا اً لاركإ  لح سوف ي زش    شرعلل  كربلس  %46ي ولون أن  ل  يف    لل. ت ول نسبإ      %45و

 أن اخللاأ المؤتمر للربلس ل  يف    لل. %45س لللإ أو كربلس لملظمإ اللارير  لما ت ول نسبإ    للسل إ الفل

 :الرئاسية والتشريعيةاالنتخابات    (2  
 24% يري ون  ل  الب ال %36يري ون اسل الإ الربلس عباس و 
  و ب انلخارا  رل   روان البرلوثب وهللإ ياص  ا %44واتول على  %46 ب انلخارا  رل  عباس وإسماعل  هللإ ياص  ال انب على

 .%46واتول على  %32ال انب على 
  01وال وى ال ال إ على  %36وةماس على  %40 ب انلخارا  ررلمانلإ تاص   لح على%. 

إ قب  ثطثإ أشدر قالت نسبأندا تري     الربلس الب ال  ب  لصب .  %36ت ول أندا تري     الربلس االسل الإ  لما ت ول نسبإ     %24نسبإ    
(ا  ب المخلما  %46(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )%76تزداد نسبإ الم البإ راسل الإ الربلس  ب ق اي لز  ) .أندا تري  اسل الإ الربلس 20%   

(ا رل  %46(   اأنإ رمؤي   عمللإ السطم )%50للإ السطم )(ا رل    اأضب عم%43على اللوالب(   اأنإ رال رى ) %22و %27والم ن )
على اللوالب(   اأنإ رمؤي    لح  %50و %60(ا رل   ؤي   ةماس وال وى ال ال إ )%20(   اأنإ رملوس ب الل ي  )%25المل يلل  )
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 %56المل اع ي  والمدللل  وال طا ) (ا رل %42(   اأنإ رال ا لل   ب ال  اي ال ام )%24) الخا (ا رل  ال ا لل   ب ال  اي 66%)
(   اأنإ رات لل  وةملإ شداد  االرل ابب %25ورل  ةملإ شداد  الب الوأيوس ) ا(%26على اللوالب(   اأنإ رررا  البلو  ) %25و %70و
   على اللوالب(. %40و 40%)

  نسبإ    إ    المرشال  للولب  لصا الربلس ةل  تفضللو لخ يلرشح الربلس عباس لطنلخارا   أن  روان البرلوثب هو المفض  رل   جموع
ا ثخ  ص فى %4ا ثخ  ام  دةطن نسبإ %4رلسبإ  أا ب الام  الل ا ثخ %2رلسبإ خال   ش   ثخ  %61ا يلب   اسماعل  هللإ رلسبإ 32%

وكانت هذه اللسبإ  %34عباس تبلغ  نسبإ الرضا ع  أدال الربلس (.%0) ثخ مابا عري ا  ا%6ا ثخ سطم  لاض رلسبإ %3البرلوثب رلسبإ 
لو ير  انلخارا  أباسلإ ي ي    .%31 ق اي لز  ب و  %35الوررلإ تبلغ قب  ثطثإ أشدر. نسبإ الرضا ع  عباس  ب الضفإ  %37ق  رلوت 

وياص  عباس على ( قب  ثطثإ أشدر %45  اأنإ  ع ) %46اللوم وترشح  لدا اثلان   ط هما  امود عباس واسماعل  هللإا ياص  هللإ على 
 %40قب  ثطثإ أشدر( وهللإ  %47)  اأنإ  ع  %44 ب ق اي لزه تبلغ نسبإ اللصويت ل باس (. قب  ثطثإ أشدر %44  اأنإ  ع ) %44

)  اأنإ  ع  %47قب  ثطثإ أشدر( وهللإ على  %43)  اأنإ  ع  %44قب  ثطثإ أشدر(ا أ ا  ب الضفإ  لاص  عباس على  %41)  اأنإ  ع 
والبرلوثب على  %64لو كانت الملا سإ رل  الربلس عباس و روان البرلوثب واسماعل  هللإا  أن عباس ياص  على  قب  ثطثإ أشدر(. 42%
 .%32وهللإ على  %46أ ا لو كانت الملا سإ رل  البرلوثب وهللإ   ط  أن البرلوثب ياص  على  .%33وهللإ على  36%

سلشاأكون  لداا و   رل  هؤالل تاص  قابمإ اللوللر والمط  اللار إ  %71رمشاأكإ كا إ ال وى السلاسلإ  أن لو ير  انلخارا  ررلمانلإ ي ي   
أندا لخ ت رأ ر   لم   %07ا وت ول نسبإ    %01ا وتاص  كا إ ال وابخ اتخرى  جلم إ على %40ا و لح على %36لاركإ ةماس على 

)  اأنإ  ع  %35تبلغ نسبإ اللصويت لاماس  ب ق اي لز   .%37ولفلح  %36لاماس سلصو . قب  ثطثإ أشدر رلوت نسبإ اللصويت 
)  اأنإ  ع  %66ا ا  ب الضفإ الوررلإ  لبلغ نسبإ اللصويت لاماس  .قب  ثطثإ أشدر( %36)  اأنإ  ع  %41قب  ثطثإ أشدر( ولفلح  37%
 قب  ثطثإ أشدر(. %32)  اأنإ  ع  %40قب  ثطثإ أشدر( ولفلح  66%

 :القضاء الفلسطيني واستقاللاألوضاع الداخلية،    (3 
  30وللضفإ  %00الل للخ اليجارب توضاي ق اي لز  تبلغ% 
  ب الضفإ. %42 ب ق اي لز  و %47الةساس رات   يبلغ  
  ب الضفإ  %64 ب ق اي لز  و %42الرلبإ  ب الدجر  تبلغ  
 46%  يروندا إنجاشاً ل  %42الفلس للب وعلى الش ا عال يرون السل إ الفلس للللإ 
 21%  ير ضون قراأ الما مإ ال سلوأيإ الذ  ي  ب الربلس الاق  ب ساا ةصانإ أعضال المجلس اللشري ب 
 47%  ي ولون أن  ال يجوش للربلس عباس إقالإ أبلس  جلس ال ضال اتعلى 

نسبإ الةساس و   .%31سبإ الل للخ اليجارب توضاي الضفإ الوررلإ تبلغ  ب هذا االسل طي ون %01نسبإ الل للخ اليجارب توضاي ال  اي تبلغ 
. قب  ثطثإ أشدر رلوت نسبإ الةساس %56نسبإ الةساس رات    ب الضفإ الوررلإ تبلغ . %47رات   والسط إ الشخصلإ  ب ق اي لز  تبلغ 

قب   .%24ورل  س ان الضفإ  %46نسبإ الرلبإ  ب الدجر  رل  س ان ق اي لزه تبلغ  .%42و ب الضفإ الوررلإ  %48رات    ب ق اي لز  
 . %29ورل  س ان الضفإ الوررلإ  %46ثطثإ أشدر رلوت نسبإ الرلبإ  ب الدجر  رل  س ان ق اي لز  

ب اتعلى ه الجزير نسبإ  شاه   قلا   سأللا الجمدوأ ع  الما إ اللب شاه ها أك ر    للرها خطل الشدري  الماضلل . تشلر الللابج إلى أن
(ا ثخ ال ررلإ ل    لدما %06) و لس ل  اللوم  (ا ثخ  ضابلإ  لس ل %04)   اً ( ثخ  ضابلإ %02) اتقصىا تلب دا  ضابلإ %06ةل  تبلغ 

 .%3والملادي   %4وال  س  2%

  ط    كا إ  لس لللب الضفإ وال  اي ت ل   أن اللاس  %32   نسبإ و  .%72نسبإ االعل اد رويود  ساد  ب  ؤسسا  السل إ الفلس لللإ تبلغ 
الضفإ الوررلإ وتدبط إلى  رل  س ان %40ترتفع هذه اللسبإ إلى  ب الضفإ الوررلإ يسل ل ون اللوم انل اد السل إ  ب الضفإ الوررلإ ر ون خوف. 

 أندا إنجاش ل . %42ى الش ا الفلس للب وت ول نسبإ    أن السل إ الفلس لللإ عال عل %46ت ول نسبإ    و  ق اي لز . رل  س ان 67%

ا الذ  يُ  ب الربلس عباس الاق  ب سا ا اللب تخ ت لللدا  ؤخراًايوا  ون على قراأ الما مإ ال سلوأيإ %31   الجمدوأ ير ضون و21%
(ا  ب الم ن %47(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )%24تزداد نسبإ أ ض قراأ الما مإ ال سلوأيإ  ب ق اي لز  ) ةصانإ أعضال المجلس اللشري ب. 

(ا رل    اأضب عمللإ السطم %47(   اأنإ راللسال )%26على اللوالب(ا رل  الريال ) %46و %44(   اأنإ رال رى والمخلما  )26%)
(ا رل   ؤي   ةماس وال وى ال ال إ %44(   اأنإ رملوس ب الل ي  )%24لمل يلل  )(ا رل  ا%45(   اأنإ رمؤي   عمللإ السطم )50%)
على اللوالب(   اأنإ  %20ا و%22و %76(ا رل  المل اع ي  والمدللل  وال طا )%36على اللوالب(   اأنإ رمؤي    لح ) %77و  54%)

 %40(   اأنإ راملإ الشداد  االرل ابب والع اد  وات لل  )%24س )ل    لدما(ا ورل  ةملإ شداد  الب الوأيو  %44رررا  البلو  واللجاأ )
 على اللوالب(. %45و %43و
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أن  ال يجوش للربلس عباس إقالإ أبلس  جلس ال ضال اتعلى  %47ت  لباً على إقالإ الربلس عباس لربلس  جلس ال ضال اتعلىا ت ول نسبإ    
 تزداد نسبإ االعل اد رأن  ال ياق للربلس إقالإ أبلس  جلس ال ضال اتعلى  ب ق اي لام رذلل.   ط أن  ياق للربلس عباس ال %30وت ول نسبإ 

( %46على اللوالب(ا رل  الريال ) %46و %44(   اأنإ رال رى والمخلما  )%20 ب الم ن ) ا(%46(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )%24لز  )
(   اأنإ رملوس ب %24(ا رل  المل يلل  )%42(   اأنإ رمؤي   عمللإ السطم )%74(ا رل    اأضب عمللإ السطم )%44  اأنإ راللسال )

 %56(ا رل  المل اع ي  والمدللل  )%35على اللوالب(   اأنإ رمؤي    لح ) %70و %51(ا رل   ؤي   ةماس وال وى ال ال إ )%40الل ي  )
 %35(   اأنإ راملإ شداد  االرل ابب وات لل  )%23ب الوأيس )رل  ةملإ شداد  ال ا(%43على اللوالب(   اأنإ رررا  البلو  ) %22و
 على اللوالب(.  %40و
 

 ( المصالحة وحكومة الوفاق:4
  20واللشاؤم  %34نسبإ اللفاؤل رلجا  المصالاإ تبلغ%  
 65% للر أاضل  %23ع  أدال ة و إ الو اق و   ط أاضون 
  ط. %05الو اق تبلغ نسبإ االعل اد أن ةماس  سؤولإ ع  سول أدال ة و إ   
 70%  70ي البون ة و إ الو اق ر  ع أواتا  وظفب ق اي لز  الذي  كانوا ي ملون ل ى ة و إ ةماس السار إ و ب نفس الوقت% 

 يؤي ون توةل  الشرطإ  ب الضفإ وال  اي تات سل ر  ة و إ الو اق.

. نسبإ    %24واللشاؤم  %30قب  ثطثإ أشدر رلوت نسبإ اللفاؤل . %20ونسبإ اللشاؤم تبلغ  %34نسبإ اللفاؤل رلجا  المصالاإ تبلغ 
 ب  %42 ب ق اي لز  و %73ت ول أندا للر أاضلإ ع  أدال ة و إ الو اق. تبلغ نسبإ ع م الرضا  %23ت ول إندا أاضلإ ونسبإ     65%

 %36 ب الضفإ الوررلإ   ار   %6) %05 تلجاوش الضفإ الوررلإ. نسبإ االعل اد رأن ةماس هب المسؤولإ ع  سول أدال ة و إ المصالاإ ال
أن المسؤول ع   لل اتدال هو  %03أن المسؤول ع   لل هو السل إ والربلس عباسا وت ول نسبإ     %34 ب ق اي لز (؛ وت ول نسبإ    

 أبلس ة و إ الو اق. 

 %05لذي  كانوا ي ملون ل ى ة و إ ةماس سار اً ونسبإ    ي ولون أن    وايا ة و إ الو اق ال لام ر  ع أواتا الموظفل  الم نلل  ا 70%
أن    وايا ة و إ الو اق ال لام ر  ع أواتا أيال ات   والشرطإ الذي  كانوا  %27كذلل ت ول نسبإ     ت ول أن  لل للس    وايبدا.

أن ة و إ الو اق وللس  %20ت ول نسبإ      ب الم ار ا أن  لل للس    وايبدا. %60يلب ون ة و إ ةماس السار إ  لما ت ول نسبإ    
أن ةركإ ةماس هب اللب يجا أن  %64ةركإ ةماس هب    يجا أن يشرف على أيال ات   والشرطإ  ب ق اي لز   لما ت ول نسبإ    

 %66   ول نسبإ  أندا تؤي  توةل  الشرطإ  ب الضفإ وال  اي تات سل ر  ة و إ الو اق  لما ت %70كذللا ت ول نسبإ     تشرف عللدخ.
 أندا تؤي  ر ال الوضع الراه . 

 

 :الحرائق وتشريع منع اآلذان بمكبرات الصوت   (5
 41% ال يوا  ون  %47 ب إطفال الارابق  لدا و للمساهمإ  بأا  الطفال لسرابل  يؤي ون قراأ اأسال أيال وسلا 
 54%  الارابق هو عم  تاريضب ض  ال را خلفي ل  ون أن اتدام نلللاهو للفلس لللل  رالوقوف 
 57% .ي ل  ون أن قراأ ة و إ إسرابل  رس  قانون  لع اسلخ ام   برا  الصو   ب أ ع ات ان هو يزل    ةرا ض  السطم 

ت ل   أندا   أندا %06أن  ويإ الارابق اللب ت رضت لدا إسرابل   ؤخراً ق  نلجت ع  كواأس طبل لإ  لما ت ول نسبإ     %73ت ول  نسبإ    
يل سخ الفلس لللون  ب  وقفدخ    إأسال ال لاد   أندا نشبت ع  أسباا أخرى. %6كانت عمًط  فل ًط قام ر   لس لللون وقالت نسبإ    

وت ول  أن  لل كان قراأاً خاطئاً  %41الفلس لللإ لريال وسلاأا  إطفال الارابق للمساهمإ  ب إطفال الارابق  ب إسرابل  ةل  ت ول نسبإ    
تزداد نسبإ   اأضإ إأسال أيال سلاأا  الطفال للمساهمإ  ب إطفال الارابق  ب إسرابل   ب ق اي لز   أن  كان قراأاً مالااً. %47نسبإ    

على اللوالب(ا رل  اللسال  %40و %46(   اأنإ رس ان الم ن وال رى )%24(ا رل  س ان المخلما  )%35(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )26%)
(   اأنإ %20(ا رل  المل يللل  )%43(   اأنإ رمؤي   عمللإ السطم )%24(ا رل    اأضب عمللإ السطم )%45(   اأنإ رالريال )40%)

( %40على اللوالب(ا رل  الملزويل  ) %30و %42(   اأنإ رمؤي   ال وى ال ال إ و لح )%74(ا رل   ؤي   ةماس )%46رملوس ب الل ي  )
(ا رل  ةملإ شداد  الب الوأيوس %44(   اأنإ رال ا لل   ب ال  اي ال ام )%40(ا رل  ال ا لل   ب ال  اي الخا  )%42ويل  )  اأنإ رولر الملز 

 .(%44) (   اأنإ رولر الطيئل %42(ا ورل  الطيئل  )%46(   اأنإ رات لل  )45%)
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م  اهو راتدام الفلس لللل  رالضلوي  ب إش ال الارابق  ب إسرابل  هو ع( ت ل   أن قلام أبلس الا و إ السرابلللإ نللل%54الوالبلإ ال ظمى )
( ت ل   أن قراأ ة و إ إسرابل  %57الوالبلإ ال ظمى )كذللا  أن   أن نلللاهو ي ل   رذلل   ًط. %06تاريضب ض  ال را  لما ت ول نسبإ    

  خ  إسرابل  وال  س الشرقلإ الماللإ هو ت بلر ع  خوض ة و إ إسرابلرس  قانون لملع اسلخ ام   برا  الصو   ب أ ع ال ان  ب المساي  دا
   ط أن  إيرال لامايإ الجمدوأ السرابللب.  %6لارا ض  السطم  لما ت ول نسبإ    

 عملية السالم:العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية و   (6
 33% عي ل  ون أن ال م  المسلح هو اتنج %37ل لام دولإ  لس لللإ و ي ل  ون أن المفاوضا  هب ال ريق اتنجع 
  ثل ب الجمدوأ ي ل  ون أن ة  ال وللل  لخ ي   عمللاً رسبا اللوسع االسلل انب 
 53%  للر أاضل  ع   شاأكإ الربلس عباس  ب يلاش  رلرس 
 26%  ب اللخلب عل  الربلس عباس للر يادي ل  ون أن  %24اتفاق أوسلو ل    يؤي ون اللخلب ع  
 42% ط يلوق ون نجاةدا. %62ي اأضونداا و %44يؤي ون المبادأ  الفرنسلإ و   
 53% ع م يري ون    الربلس المللخا ترا ا %43ي ولون أن الربلس أورا ا لخ يبذل يدودًا ياد  لا  الصراي أثلال  لر  واليل  و 

 الل خ   ب عمللإ السطم
 74%   يؤي ون ال ود  النلفاضإ  سلاإ. %43يؤي ون الم او إ الش بلإا و %26ال وللإ ويؤي ون االنضمام للملظما 

ي ل  وا أن ال م  المسلح هب  %37ي ل  ون أن المفاوضا  هب ال ريق اتك ر نجاعإ ل لام دولإ  لس لللإ إلى يانا دولإ إسرابل  و 33%
أن ال م   %34أن الم او إ الش بلإ السلملإ هب اتك ر نجاعإ. قب  ثطثإ أشدر قالت نسبإ     %24ال ريق اتك ر نجاعإ  لما ت ل   نسبإ    

 %42    نبة  ال وللل  لخ يُ   عمللاً رسبا اللوسع االسلل ا اأتفاي ةاد  ب نسبإ االعل اد رأنوتشلر الللابج إلى   المسلح هو اتك ر نجاعإ.
 أن  اليزال عمللاً. %31 لما ت ول نسبإ     طي ب هذا االسل  %24قب  ثطثإ أشدر إلى 

( أن وشير ال  اي السرابللب للبر ان للر ياد  ب قول   ب   ارلإ مافلإ أن إسرابل  سلسمح رأعاد  رلال الم اأ ورلال %51ت ول الوالبلإ ال ظمى )
أن  يلبوب على  %73ت ول نسبإ    و  أن  ياد. %03نسبإ     للال ل  اي لز   لما لو توقفت ةماس ع  رلال اتنفاق وإططق الصوأايأل. ت ول 

أن  يلبوب على الربلس  %60الربلس عباس أ ض دعو  أبلس الوشأال السرابللب نلللاهو ل  للا ي  أ ام ال للست السرابللب  لما ت ول نسبإ    
( للر أاضلإ ع   شاأكإ الربلس عباس  ب يلاش  شم ون %53الوالبلإ ال ظمى    الجمدوأ الفلس للب )كذللا  أن   عباس قبول هذه ال عو .

 أندا أاضلإ ع   لل. %04رلرس  لما ت ول نسبإ    

ت اأض اللخلب ع  هذا االتفاق. قب  ثطثإ أشدر قالت نسبإ  %30   الجمدوأ الفلس للب يؤي ون اللخلب ع  اتفاق أوسلو ونسبإ     62%
أندا ت اأض  لل. تبلغ نسبإ تأيل  اللخلب ع  أوسلو  ب هذا االسل طي  %32قالت نسبإ    أندا تؤي  اللخلب ع  اتفاق أوسلو و  54%   
 %29ت ل   أن الربلس عباس للر ياد  ب اللخلب ع  اتفاق أوسلو ونسبإ     %24ل   نسبإ       ب ال  اي. %66 ب الضفإ و 60%

كذللا سأللا الجمدوأ إن كان ي ل   أن الربلس عباس ياد   طً  للر ياد.أن الربلس  %63  ط ت ل   أن  ياد. قب  ثطثإ أشدر قالت نسبإ    
عل  ا أعل  خطل  ؤتمر  لح السارع أن  سلساا االعلراف رأسرابل   لما لو اسلمر   ب أ ض االعلراف رال ولإ الفلس لللإ. قالت نسبإ    

 أن  للر ياد. %20  ط أن  ياد  لما قالت نسبإ     31%

-ع    ى تأيل ه للمبادأ  الفرنسلإ. ت عو المبادأ ا كما تخ ت ريفدا للجمدوأا للش ل   جموعإ دعخ دوللإ للمفاوضا  الفلس لللإ سأللا الجمدوأ
    إالسرابلللإا وع    ؤتمر دولب للسطم ليجاد تسويإ على أساس ة  ال وللل  و ب إطاأ المبادأ  ال ررلإ وو ق ي ول ش لب  ا د. قالت نسب

والم اأضإ  %43رلوت نسبإ اللأيل  للمبادأ  الفرنسلإ  قب  ثطثإ أشدرا أندا ت اأضدا. %44تؤي  هذه المبادأ  وقالت نسبإ     أندا 42%
(   اأنإ رال رى %46(ا  ب المخلما  )%46(   اأنإ رالضفإ الوررلإ )%45تزداد نسبإ الم اأضإ للمبادأ  الفرنسلإ  ب ق اي لز  ) .35%

( %46(ا رل  المل يلل  )%34(   اأنإ رمؤي   عمللإ السطم )%25على اللوالب(ا رل    اأضب عمللإ السطم ) %44و %37والم ن )
على اللوالب(ا رل  ال ا لل   %44و %62(   اأنإ رمؤي    لح وال وى ال ال إ )%24(ا رل   ؤي   ةماس )%36  اأنإ رملوس ب الل ي  )

على اللوالب(   اأنإ رررا  البلو   %40و %44(ا رل  اللجاأ والمدللل  )%44 ب ال  اي ال ام ) (   اأنإ رال ا لل %46 ب ال  اي الخا  )
سأللا الجمدوأ (. %31على اللوالب(   اأنإ  رات لل  ) %44و %46ل    لدما(ا ورل  ةملإ شداد  ال للإ والب الوأيوس ) %46وال طا )

  ط أندا تلوقع اللجا  لدذه  %62إسرابللب. قالت نسبإ    -زيز  ر  اللوم  لسطم  لس للبع    ى توق ات  للمبادأ  الفرنسلإ راللجا   ب ت 
  أندا ل  تلجح.  %20المبادأ   ب  لل  لما ت ول نسبإ    

-لصراي الفلس للباخطل السلوا  ال مانلإ الماضلإ  ب ة  سأللا الجمدوأ ع  ت للم  لجدوده على ضول قرا انلدال واليإ الربلس ات ري ب أورا اا 
   ط أن  رذل يدوداً ياد . %01( أن أورا ا لخ يبذل يدوداً ياد  لا  الصراي  لما قالت نسبإ    %53السرابللب. قالت الوالبلإ ال ظمى )

أندا تري   ل  ع م  %43وسأللا الجمدوأ عما يري     الربلس ات ري ب الج ي  دونال  ترا ا أن ي م  راللسبإ ل مللإ السطم. قالت أللبلإ    
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أندا تري   ل  يل ا نفس  %01أندا تري   ل  دوأاً أك ر قو   ب هذه ال مللإ وقالت نسبإ     %31الل خ   ب عمللإ السطم  لما قالت نسبإ    
 ال وأ الذ  تل ب  الداأ  ات ري لإ.
يؤي ون اللجول لم او إ ش بلإ للر عللفإ وللر  %26لإا ويؤي ون االنضمام للمزي     الملظما  ال ول %74 ب ظ  توقف  فاوضا  السطما 

ال ود   %45يؤي ون ة  السل إ الفلس لللإ. قب  ثطثإ أشدر أي   نسبإ     %45يؤي ون ال ود  النلفاضإ  سلاإا و %43 سلاإا و
اسلمراأ السل إ الفلس لللإ راللجول  سأللا الجمدوأ عما إ ا كان يرلا  ب . ة  السل إ الفلس لللإ %44وأي   نسبإ     النلفاضإ  سلاإ

أندا تفض  االسلمراأ  ب اللجول للملظما  ال وللإ  %45للملظما  ال وللإ     ات خ الملا   ام ال ود  للمفاوضا  ال لابلإ. قالت أللبلإ    
 أندا تفض  ال ود  للمفاوضا  ال لابلإ  ع إسرابل . %64 لما قالت نسبإ    

ا قل إ أن تل رض  ب ةلاتدا اللو لإ لأل ى على أي   إسرابلللل  أو أن تل رض أأضدخ للمصادأ  ورلوتدخ للد م. ت ول أند %73ت ول نسبإ    
أن أه اف وت ل ا  إسرابل  ر ل   الم ى هب إقا إ دولإ إسرابل     ندر اتأدن  %44ت ول نسبإ     أندا للر قل إ     لل. %67نسبإ    

أن ه  دا هو ضخ اتأاضب الفلس لللإ وةر ان س اندا    ة وقدخ.  ب  %65س ان ال را  لداا وت ول نسبإ    إلى البار الملوسط وطرد ال
ت ول نسبإ    و  ر   ضمان أ لدا. 0627أن ه  دا هو االنسااا    كا   أو يزل    اتأاضب الماللإ عام  %02الم ار ا ت ول نسبإ    

 %04   ب ت  لر المسج ي  اتقصى وقبإ الصخر  ورلال كللس يدود    اندما وت ول نسبإ    أن  خ  ا  إسرابل  للارم الشريف تلم  46%
  ط أن  %06أن إسرابل  تخ ط القلسام الارم  ع المسلمل  رال  ي ون لللدود كللس للصط  إلى يانا المسج  اتقصى. ت ول نسبإ    

 إسرابل  تري  إر ال الوضع الراه  كخ هو.

 وداعش:  ( العالم العربي7
 51% ي ولون أن ال الخ ال ررب  شوول ردمو   ولخ ت    لس ل  قضلل  اتولى 
 44% ي ل  ون رويود تاالف عررب سلب  ع إسرابل  ض  إيران 
 61% يؤي ون الارا ض ها %56داعا كمجموعإ  ل ر إ ال تم   السطم الصالحا و يرون 

ت ول رأن  لس ل   %05ت ول رأن ال الخ ال ررب اللوم  شوول ردمو   ومراعات ا و لس ل  للست قضلل  اتولىا ل   نسبإ     %51نسبإ    
أن هلاك اللوم تاالف عررب سلب  ع إسرابل  ض  إيران ألخ اسلمراأ االةلطل  لما ت ول نسبإ  %44ت ول نسبإ    و  ال تزال قضلإ ال را اتولى.

 أن ال الخ ال ررب ل  يلاالف  ع إسرابل  ةلى تلدب اةلطلدا وتسمح ر لام دولإ  لس لللإ.  30%   

 %4هب  جموعإ  ل ر إ ال تم   السطم الصالح  لما ت ل   نسبإ    ( داعا)ت ل   أن ال ولإ السط لإ  ب ال راق والشام  %61نسبإ    
أن داعا تم   (  ب الضفإ %6  ار  ) %6 ب ق اي لز  ت ول نسبإ    . ا ال ت رفأند %2أندا تم   السطم الصالحا وت ول نسبإ    

 ي اأضون الارا اللب تخوضدا دول عررلإ ولررلإ ض  داعا. %04يؤي ون و %56. السطم الصالح

 ( الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه: 8
 42%  اتولى للش ا الفلس للب هب إقا إ ال ولإ  ب الضفإ وال  اي وعامملدا ال  س الشرقلإي ل  ون أن الوايإ ال للا 
  الجمدوأ %30تفشب الب الإ والف ر هب المش لإ اتولى  ب نظر    

دولإ  لس لللإ وإقا إ  7691ت ل   أن الوايإ ال للا اتولى للش ا الفلس للب يلبوب أن ت ون تا لق انسااا إسرابللب لا ود عام  %42نسبإ    
ي ولون أن الوايإ اتولى يجا أن ت ون الاصول على ةق ال ود  لطيئل   %31 ب الم ار   أن .  ب الضفإ وال  اي وعامملدا ال  س الشرقلإ

ح و جلمع أن الوايإ اتولى يلبوب أن ت ون رلال  رد مال 03%كذلل ت ول نسبإ    .7691وعودتدخ ل راهخ ورل اتدخ اللب خريوا  لدا  ب عام 
أن الد ف اتول يجا أن ي ون رلال نظام ة خ ديم راطب يالرم ةريا  وة وق  %00 ل ي  يللزم رل اللخ السطم كا لإا وت ول نسبإ    

 .النسان الفلس للب

أن المش لإ  %65   الجمدوأ وت ول نسبإ     %30 ب نظر تفشب الب الإ والف ر  المش لإ اتساسلإ اللب تواي  المجلمع الفلس للب اللوم هب 
تفشب الفساد  ب المؤسسا  ال ا إا وت ول نسبإ     أن المش لإ اتولى هب 60%وت ول نسبإ     اسلمراأ االةلطل واالسلل انا هب اتولى

 ة   الوطللإ.للاا الو  أندا %3وت ول نسبإ     اسلمراأ ةصاأ ق اي لز  وإلطق   ارره أن المش لإ اتولى هب 15%
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  (62) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 1026( ديسمبر)كانون أول   8-10

 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
Q00  من بين المحطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت المحطة التي شاهدتها أكثر من المحطات األخرى خالل الشهرين

 الماضيين؟
 %8.7 %0.6 %0.6 ال ررلإ ( 0

 %2..2 %48.6 %1..4 الجزير   (6

 %... %0..4 %..44  لس ل  اللوم( 3

 %2.4 %0. %4.4 لاأالم ( 4

 %46.0 %2..4 %42.2  ضابلإ  لس ل ( 5

 %7..2 %46.8 %40.0  ضابلإ االقصى (2

 %..8 %2..4 %41.8   ا   س( 7

 %2.4 %..2 %2.0 الملادي ( 8

 %8.4 %... %1.7 ال  س( 9

 %1.0 %44.2 %7.8 ال اشاه  الللفاش (01

 %4.0 %... %2.8 اخرى( 00

 %6.0 %6.2 %..6 طال يوي  ما  الق ( 06

 %6.6 %6.6 %6.6 ال أا  /ال اعرف (03

Q1 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم؟ 
 %4.2 %4.4 %4.4 يل  ي ا ( 0

 %46.0 %... %46.2 يل ( 6

 %48.2 %44.2 %0..4 وسط ( 3

 %27.0 %16.8 %0.4. سبل( 4

 %..12 %4.6. %..0. سبل ي ا( 5

 %6.4 %0.4 %7.. ال أا ( 2

Q2 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم؟ 
 %0.0 %2.0 %8.. (  يل  ي ا0

 %0..2 %1..2 %28.2 ( يل 6

 %2.7. %28.8 %8..2 (  وسط3

 %..24 %4..2 %20.4 ( سبل4

 %..41 %44.6 %42.1 ( سبل ي ا5

 %..4 %..6 %..6 ( ال أا 2

PV2  ،هل تصف نفسك على أنك............بشكل عام 
 %02.6 %.... %11.4  ل ي  (0

 %6... %00.7 %0..1  لوسط الل ي ( 6

 %7.0 %1.7 %0.2 للر  ل ي ( 3

 %6.1 .%6 %6.2 ال أا ( 4

Q03 ........... بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك 
 %11.7 %..00 %04.8  ؤي  ل مللإ السطم (0

 %2.2. %0..2 %20.7 لسطم  اأض ل مللإ ا ( 6

 %24.0 %47.2 %0..4 رل  اللأيل  والم اأضإ (3
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
 %4.0 %..2 %2.6 ال أا  (4

Q04هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟ 
 %0..8 %88.0 %80.4 ن خ( 0

 %..22 %6..4 %40.7 ال( 6

 %0.. %... %8.2 ال أا  / ال اعرف( 3

Q05ستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟برأيك، هل ي 
 %20.0 %14.4 %0.0. ن خ( 0

 %08.0 %..01 %8..0 ال( 6

 %..0 %1.6 %1.8 ال أا  / ال اعرف( 3

Q06هل تشعر هذه األيام بأن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غير متوفرين؟ 
 %7.. %2.. %0.8 كا   لو ران رش     ( 0

 %..0. %..02 %10.0  لو ران (6

 %0.7. %8.6. %..0. للر  لو ران (3

 %..40 %8.0 %46.7 للر  لو ران رالمر  (4

 %6.2 %6.6 %6.4 ال أا  (5

Q07 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟ 
 %24.6 %7.2 %6..4 األا رالدجر راللأكل   (0

 %20.4 %..40 %1..4 األا رالدجر  (6

 %8..2 %12.6 %8.1. ال األا رالدجر  (3

 %4..2 %0... %0..2 راللأكل  ال األا رالدجر  (4

 %4.4 %..0 %0.0 ال أا  (5

 Q08هل أنت راض أم غير راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟ 
 %46.4 %..2 %0.0 أاض ي ا (0

 %...4 %1.7. %2..2 أاض ( 6

 %2.8. %16.2 %8.1. للر أاض ( 3

 %0.2. %..48 %21.4 للر أاض رالمر  ( 4

 %2.4 %1.7 %7.. ال أا  ( 5

Q09  لو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح محمود عباس عن حركة فتح، وإسماعيل هنيه عن حركة
 حماس، لمن ستصوت؟

 %11.7 %10.2 %10.6  امود عباس  (0

 %04.6 %10.7 %17.0 اسماعل  هللإ ( 6

 %1.2 %7.6 %0.1 ال أا   (4

Q10 واسماعيل هنية ومحمود عباس لمن ستصوت؟ وماذا لو كان التنافس بين مروان البرغوثي 
 %2.6. %11.4 %2...  روان البرلوثب ( 0

 %2... %4..2 %2... اسماعل  هللإ ( 6

 %28.4 %22.1 %..21  امود عباس ( 3

 %4.8 %1.0 %1.. ال أا  (5

 Q11،اسماعيل هنية عن حماس، لمن ستصوت؟ ولو كان التنافس بين مروان البرغوثي عن حركة فتح 
 %01.4 %..04 %07.0 (  روان البرلوثب 0

 %12.0 %4.6. %0.0. اسماعل  هللإ ( 6
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
 %... %8.8 %..0 ال أا  (  4

  PV34 السياسية وترشحت نفس القوائم التي شاركت في االنتخابات  ت انتخابات جديدة اليوم بموافقة جميع القوىلو جر
 ، لمن ستصوت؟1006كانون ثاني )يناير(  15التشريعية التي جرت في 

( قابمإ الب ي  )ابلطف الجبدإ ال يم راطلإ وةزا 0
 %4.0 %0.0 %4.6 الش ا و  ا  و سل لل (

ل  المسل لإ "  ص فى البرلوثب ( قابمإ  لس 6
 %2.4 %1.2 %... والمسل لون

 %... %2.0 %..2 ( قابمإ الشدل  أرو علب  ص فى3

 %..6 %6.1 %6.1 ( قابمإ الشدل  أرو ال باس4

 %6.0 %6.2 %6.1 ( قابمإ الاريإ وال  الإ االيلماعلإ5

 %8.0. %27.0 %..2. ( قابمإ اللوللر واالمط 2

 %6.2 %6.0 %6.1 وطلب لل  الإ وال يم راطلإ )وع (( االبلطف ال7

 %..6 %4.2 %6.7 ( قابمإ ال ريق ال ال  ررباسإ سطم  لاض8

 %6.1 %6.7 %6.0 ( قابمإ الاريإ واالسل طل9

 %..6 %6.2 %..6 ( قابمإ ال  الإ الفلس لللإ01

 %16.2 %..14 %..16 ( ةركإ  لح00

 %6..4 %0..4 %40.7 ( ال أة   ما سبق )لخ أقرأ ر  (06

PV30  من بين الغايات واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األولى وماهي الغاية الثانية التي ينبغي للشعب
 الفلسطيني العمل على تحقيقها؟

PV30-1( السابقة الغاية األولى)ضع رقم الغاية من الخيارات_______________ 
وإقا إ دولإ  27لا ود عام انسااا إسرابللب  (0

 لس لللإ  سل لإ  ب الضفإ وال  اي وعامملدا ال  س 
 الشرقلإ

10.1% 10.0% 10.2% 

( الاصول على ةق ال ود  لطيئل  وعودتدخ ل راهخ 6
 %0..2 %6.0. %6.2. 0948ورل اتدخ اللب خريوا  لدا  ب عام 

( إقا إ نظام ة خ ديم راطب يالرم ةريا  وة وق 3
 %46.8 %46.7 %46.7 الفلس للبالنسان 

( رلال  رد مالح و جلمع  ل ي  يللزم رل اللخ السطم  4
 %0..4 %42.4 %42.0 كا لإ

 PV30-2(السابقة الغاية الثانية)ضع رقم الغاية من الخيارات_________________ 
وإقا إ دولإ  27(انسااا إسرابللب لا ود عام 0

  س وعامملدا ال  لس لللإ  سل لإ  ب الضفإ وال  اي
 الشرقلإ

47.1% 24..% 4..0% 

( الاصول على ةق ال ود  لطيئل  وعودتدخ ل راهخ 6
 %0.6. %7.0. %..8. 0948ورل اتدخ اللب خريوا  لدا  ب عام 

( إقا إ نظام ة خ ديم راطب يالرم ةريا  وة وق 3
 %..20 %..40 %26.8 النسان الفلس للب

طم    يللزم رل اللخ الس( رلال  رد مالح و جلمع  ل ي4
 %21.1 %2..2 %8..2 كا لإ

 pv20 ، يواجه المجتمع الفلسطيني اليوم العديد من المشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر
لمشكلة ا هي اواستمرار حصار  قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وغيرها. قل لنا برأيك م

 االساسية التي يجب ان تحظى باالولوية
 %21.0 %0..2 %28.8 اسلمراأ االةلطل واالسلل ان ( 0
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
 %28.6 %1.6. %..4. تفشب الب الإ والف ر (  6

 %..0 %6.1 %..2 للاا الوة   الوطللإ (  3

 %20.0 %7.0 %..40 اسلمراأ ةصاأ ق اي لز  والطق   ارره ( 4

 %0..4 %20.0 %24.6 فساد  ب ر ض المؤسساتال ا إتفشب ال (  5

 %4.0 %6.8 %4.6 اخرى (  2

 %6.4 %4.2 %6.7 ال أا ( 7

Q13 اآلن وبعد مرور سنتين ونصف على تشكيل حكومة الوفاق، هل أنت راض أم غير راض عن أدائها؟ 
 %..2 %..0 %4.8 أاض ي ا 0

 %22.4 %..27 %20.6 أاض  6

 %7... %1..1 %12.6 للر أاض  3

 %1... %42.7 %26.0 للر أاض رالمر   4

 %4.7 %41.0 %8.. ال أا   5

Q14  يقول البعض ان حكومة الوفاق ال تقوم بعملها كما يجب فيما يقول البعض اآلخر انها تقوم بعملها كما يجب.إذا كنت
 عملها؟ تعتقد أن حكومه الوفاق ال تقوم بعملها كما يجب، من بنظرك المسؤول عن تعطيل

 %0.8. %..2. %1.6. السل   والربلس عباس (0

 %4.0. %... %48.7 ( ةرك  ةماس6

 %...4 %4.. %2..4 أبلس ة و   الو اق (3

 %0.2 %48.1 %2..4 ة و إ الو اق ت وم ر ملدا ( 4

 %0.8 %4.2. %..24 ( ال أأ / ال أعرف5

Q15  دفع رواتب الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون لدى حكومة هل تعتقد أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة عن
 حماس سابقاً؟

 %..22 %40.0 %47.8 راللأكل  ن خ (0

 %...1 %0..0 %02.2 ( ن خ6

 %..40 %...4 %41.7 ال (3

 %0.7 %4.4 %2.. ( راللأكل  ال4

 %1.8 %40.6 %44.4 ( ال أأ / ال أعرف5

Q16 من والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس السابقة؟ هل يجب على حكومة الوفاق دفع وماذا عن دفع رواتب رجال األ
 رواتبهم أيضاً؟

 %26.4 %40.7 %48.0 راللأكل  ن خ (0

 %11.2 %02.1 %...1 ( ن خ6

 %26.0 %40.0 %48.1 (ال3

 %7.7 %.. %... ( راللأكل  ال4

 %0.1 %40.2 %..44 ( ال أأ / ال أعرف5

Q17ظرك ينبغي أن يشرف على رجال األمن والشرطه هؤالء الذين كانوا يتبعون حكومة حماس سابقاً، حكومة الوفاق  أم ومن بن
 حركة حماس؟

 %7..4 %41.6 %40.2 ( راللأكل  ة و إ الو اق0

 %2..1 %10.2 %10.4 (ة و إ الو اق6

 %28.6 %47.8 %24.7 ( ةركإ ةماس3

 %1.. %..2 %4.. ( راللأكل  ةركإ ةماس4
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
 %0.0 %47.2 %7..4 ( ال أأ  / ال أعرف5

Q18  لكي تتمكن حكومة الوفاق من توحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع والقيام بعملها في قطاع غزه فإن هناك اقتراح
لشرطة ا بوضع جهاز الشرطه في القطاع الذي كان يتبع لحكومة حماس سابقاً تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق بحيث تكون
 في القطاع والضفة تتبع قيادة واحدة. هل تؤيد هذا االقتراح أم تريد بقاء المسئولية عن الشرطة في القطاع كما هي اآلن؟

( راللأكل  أؤي  توةل  الشرط   ب ال  اي والضفإ تات 0
 %0.0. %..7. %8.0. سل ر  ة و إ الو اق

  ( أؤي  توةل  الشرط   ب ال  اي والضفإ تات سل ر 6
 %2.4. %7... %2... ة و إ الو اق

 %26.8 %41.6 %40.0 ( أؤي  ر ال الوضع الراه  كما هو الن3

 %0.0 %1.7 %0.4 ( راللأكل  أؤي  ر ال الوضع الراه  كما هو الن4

 %0.2 %6.. %8.0 ( ال أأ  / ال أعرف5

Q19عة لالنقسام أم أن المصالحة ستفشل وسيعود ستستمر وتنجح بدون رج ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل المصالحة، هل
 االنقسام؟

 %0.1 %4.0 %6.. (راللأكل  سللجح المصالاإ0

 %27.1 %1... %4.0. ( سللجح المصالاإ6

 %11.8 %10.1 %10.8 ( ل  تلجح المصالاإ3

 %...4 %42.4 %41.7 راللأكل   ل  تلجح المصالاإ( 4

 %2.4 %0.0 %..1 ( ال أأ / ال أعرف5

Q20  قالت المحكمة الدستورية أنه يحق للرئيس عباس سحب حصانة أعضاء المجلس التشريعي؟ هل توافق أو تعارض إعطاء
 الرئيس صالحية سحب حصانة أعضاء المجلس التشريعي؟

 %20.6 %..4. %0..2 (اوا ق0

 %..01 %00.8 %0..0 (اعاأض6

 %8.. %44.1 %46.7 ( ال أأ / ال أعرف3

 Q21باس مؤخراً رئيس مجلس القضاء األعلى واعترض رئيس مجلس القضاء األعلى على ذلك بحجة ان الرئيس أقال الرئيس ع
اقالة  ال يملك صالحية إقالة رئيس مجلس القضاء األعلى. ما هو رأيك أنت؟ هل يجوز او ال يجوز لرئيس السلطة الفلسطينية ٌ

 رئيس مجلس القضاء األعلى؟
 %..20 %..1. %..4. ( يجوش0

 %00.2 %02.1 %08.2 ال يجوش (6

 %0.. %42.7 %44.0 ( ال أأ / ال أعرف3

Q22  يقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيني فيما يقول اخرون انها انجاز للشعب
 الفلسطيني. ما رأيك انت ؟

 %12.2 %..17 %10.6 ( السل إ  انجاش للش ا الفلس للب0

 %02.0 %18.6 %4..1  إ  عال على الش ا الفلس للب( السل6

 %..0 %1.0 %..1 ( ال أأ / ال أعرف3

Q23 لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء في منصبه؟ 
 %8.0. %22.7 %27.1 ( رالطلأكل  االسل الإ0

 %1.6. %0.2. %0.1. ( االسل الإ6

 %26.6 %4... %27.4 ( الب ال  ب  لصب 3

 %8.2 %2.1 %1.2 ( راللأكل  الب ال  ب  لصب 4

 %..4 %0.1 %... ( ال أأ / ال أعرف5
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Q24  يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الترشح النتخابات رئاسية جديدة، لو عاد األمر لك، من تفضل من التالية اسماؤهم أن

 يكون الرئيس بعده؟
 %27.7 %16.8 %0.2. ( روان البرلوثب0

 %22.7 %47.7 %..26 ( اسماعل  هللإ6

 %2.0 %6.1 %4.2 ( مابا عري ا 3

 %8.7 %... %..0 ( أا ب الام  الل 4

 %1.6 %..2 %..2 (  ص فى البرلوثب5

 %42.0 %2.1 %..0 ( خال   ش  2

 %2.0 %2.6 %2.2 ( سطم  لاض7

 %7.7 %..6 %7.. (  ام  دةطن8

 %6.0 %..0 %0.. (  اخرى ة د ______ 9

 %8.. %...2 %47.2 ( ال أا / ال اعرف01

Q25 عقدت حركة فتح مؤتمرها السابع وانتخبت قيادة جديدة لها. هل تثق بقدرة هذه القيادة الجديدة  على تحقيق األهداف
 المرجوة منها؟

 %2.4. %1... %..2. ن خ( 0

 %..07 %04.4 %7..0 ال( 6

 %0.. %40.0 %...4 ال أا  / ال اعرف( 3

Q26بنظرك هل ساهم هذا المؤتمر في توحيد حركة فتح؟ 
 %..6. %0.2. %1.2. ( ن خ0

 %06.2 %18.8 %02.1 ( ال6

 %..7 %40.4 %1..4 ( ال أا  / ال اعرف3

Q27بنظرك هل سيساهم هذا المؤتمر في انجاح المصالحة بين فتح وحماس؟ 
 %1..2 %28.7 %20.2 ( ن خ0

 %..07 %08.2 %04.0 ( ال6

 %8.8 %40.6 %42.2 ( ال أا  / ال اعرف3

 Q28  الفلسطيني بعد فشل  سيؤدي النجاح في عقد هذا المؤتمر الى نجاح مماثل في عقد اجتماع للمجلس الوطني وهل
 الجهود لعقده قبل حوالي سنة؟

 %1... %1.0. %1.4. ( ن خ0

 %02.7 %10.2 %17.6 ( ال6

 %...4 %26.2 %48.7 ( ال أا  / ال اعرف3

Q29 هل انت راض عن اختيار المؤتمر للرئيس محمود عباس قائداً عاماً لحركة فتح؟ 
 %8..2 %0.1. %2... ( ن خ0

 %00.8 %02.1 %08.1 ( ال6

 %1.0 %42.2 %1.. ( ال أا  / ال اعرف3

Q30   الفلسطينية او   كرئيس للسلطةوهل تعتقد ان اختيار المؤتمر للرئيس محمود عباس قائداً عاماً لحركة فتح يعزز من شرعيته
 كرئيس لمنظمة التحرير؟

 %..14 %6..1 %..12 ( ن خ0

 %...0 %11.7 %17.2 ( ال6

 %..1 %42.2 %1.. ( ال أا  / ال اعرف3
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Q30.1  قال الرئيس عباس في خطابه أمام مؤتمر فتح السابع "إن االعتراف بإسرائيل لن يدوم إلى األبد طالما لم تعترف هي

بالدولة الفلسطينية" هل تعتقد ان الرئيس عباس جاد فعالً وأنه سيسحب االعتراف بإسرائيل فيما لو استمرت في رفض االعتراف 
 بالدولة الفلسطينية؟

 %..6. %6.0. %6.1. ( ن خ0

 %01.4 %07.7 %06.7 ( ال6

 %0.0 %46.8 %7.7 ( ال أا  / ال اعرف3

V15 اإلسرائيلي؟–ماذا تتوقع أن يفعل الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترمب بخصوص الصراع الفلسطيني 
 %28.0 %2.6. %6.1. ( ال شبل0

 %48.0 %0.0 %46.4 ( سل م  على ال ود  لمفاوضا  السطم6

 %1..4 %1.4 %8.0 م  على  رض تسويإ على ال ر ل ( سل 3

 %0.0. %0..0 %18.4 ( سل ف الى يانا اسرابل 4

 %..1 %1.7 %1.7 ( ال أأ / ال أعرف5

q30_2 وماذا تريد أنت من الرئيس دونالد ترمب أن يفعل؟ هل تريد منه أن يلعب دوراً أقوى في عملية السالم الفلسطينية-
 عملية السالم؟  نه عدم التدخل فيئيلية أم تريد ماإلسرا

 %2.6. %27.2 %0..2 ( أأي  دوأاً أقوى للرا ا  ب عمللإ السطم0

( أأي     ترا ا أن يل ا ال وأ الذ  تل ب  الواليا  6
 %41.6 %8.4 %8.. الملا   ةاللا  ب عمللإ السطم

 %11.4 %6..0 %1..0 ( أأي     ترا ا ع م الل خ   ب عمللإ السطم3

 %... %0.8 %..8 ( ال أأ / ال أعرف4

Q31  تعرضت اسرائيل قبل حوالي اسبوعين لموجة من الحرائق. برأيك هل كانت هذه الحرائق كوارث طبيعية؟ أم عمالً مفتعالً قام
 به فلسطينيون؟ أم سببه شئ آخر؟

 %07.0 %80.4 %...8 ( كواأس طبل لإ0

 %47.2 %8.8 %44.8 ( عمطً  فل طً قام ر   لس لللون6

 %7.6 %1.. %..7 (-------( سبب  شئ آخر )ة د3

 %0.4 %0.7 %0.4 ( ال أأ / ال أعرف4

Q32  ارسلت القيادة الفلسطينية رجال وسيارات اطفاء للمساهمة في اطفاء الحرائق في اسرائيل عندما اندلعت قبل حوالي
 م خاطئاً؟اسبوعين. برأيك هل كان قرار القيادة الفلسطينية هذا صحيحاً أ

 %6..2 %07.2 %18.4 ( مالااً 0

 %07.7 %..7. %7..1 ( خاطئاً 6

 %2.2 %0.. %6.. ( ال أأ / ال أعرف3

 Q32.1 .اتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو الفلسطينيين بالضلوع في إشعال الحرائق التي اندلعت مؤخراً في إسرائيل
 في ذلك تحريض بالكراهية ضد العرب أم أنه قال ذلك ألسباب أخرى؟ برأيك، هل يعتقد نتنياهو فعالً بذلك أم ترى

 %48.0 %7.0 %42.6 (ي ل    لل0

 %2..8 %77.6 %71.8 ( تاريض ض  ال را6

 %6.0 %6.1 %6.1 (----( تسباا أخرى )ة د 3

 %..2 %..2 %..2 ( ال أأ / ال أعرف4

Q33 الميكروفون لرفع اآلذان في المساجد داخل القدس الشرقية وفي  اقرت الحكومة االسرائيلية سن قانون يمنع استخدام
إسرائيل. ما هو برأيك الدافع الرئيسي وراء ذلك؟ هل الدافع هو حماية الجمهور االسرائيلي من األصوات العالية التي تنتجها 

 الميكروفونات؟ أم خوض حرب ضد األسالم؟ أم دافع آخر؟
 %44.2 %8.8 %6.. ( ةمايإ الجمدوأ االسرابللب0

 %70.7 %78.2 %70.8 ( خوض ةرا ض  اتسطم6
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 %4.7 %6.. %2.0 (-------(دا ع آخر)ة د3

 %..4 %2.6 %4.7 ( ال أأ / ال4

 Q34 قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ليبرمان في مقابلة صحفية فلسطينية أن إسرائيل ستسمح بإعادة بناء المطار وبناء ميناء لقطاع
ت حماس عن بناء األنفاق وإطالق الصواريخ. هل تعتقد أن ليبرمان جاد في قوله هذا بالسماح بافتتاح مطار غزة فيما لو توقف

 وميناء لو وافقت حماس على شروطه؟
 %40.8 %..46 %42.8 ( ن خ ياد0

 %81.6 %72.7 %0..8 ( ال للر ياد6

 %... %..0 %8.7 ( ال أأ / ال أعرف3

 Q35ة لن تستمر في االلتزام بأوسلو طالما أن إسرائيل ال تلتزم بها؟، هل تعتقد أن الرئيس عباس أعلن الرئيس عباس أن السلط
 جاد في التخلي عن أوسلو أم أنه غير جاد؟

 %1.. %1.. %0.8 ( راللأكل  ياد0

 %20.8 %24.8 %2..2 ( ياد6

 %16.0 %07.4 %04.0 ( للر ياد3

 %7..4 %..7 %42.0 ( راللأكل  للر ياد4

 %1.0 %7.1 %..0  أأ / ال أعرف( ال5

 Q36هل تؤيد أم تعارض التخلي عن اتفاق أوسلو؟ 
 %20.1 %40.0 %...4 (راللأكل  اؤي 0

 %16.2 %11.0 %..12 (اؤي 6

 %20.8 %27.8 %..28 (اعاأض3

 %7.. %4.1 %..2 ( راللأكل  اعاأض4

 %... %... %8.0 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q37الكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل؟هل هي:بنظرك، ما هي الطريق ا 
 %2.0. %2.7. %2.8. المفاوضا ( 0

 %8..1 %0... %8.1. ال م  المسلح( 6

 %...4 %20.8 %...2 الم او إ الش بلإ السلملإ( 3

 %1.0 %..0 %0.6 ال أأ / ال أعرف( 4

 Q38س في جنازة شمعون بيرس؟هل أنت راض أم غير راض عن مشاركة الرئيس عبا 
 %40.8 %42.0 %7..4 ( أاض0

 %72.8 %72.7 %72.7 ( للر أاض6

 %4.8 %1.0 %0.. ( ال أأ / ال أعرف3

Q39  دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو الرئيس عباس للحديث أمام البرلمان أو الكنيست اإلسرائيلي؟ برأيك هل ينبغي للرئيس
 عباس قبول أو رفض الدعوة؟

 %47.0 %24.8 %26.0 ( قبولدا0

 %80.7 %86.0 %82.0 ( أ ضدا6

 %0.0 %8.8 %..0 ( ال أأ  /ال أعرف3

 Q40 يعتقد البعض أن حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، لم يعد حال عمليا بسبب التوسع
ما  وم ألنه يمكن تفكيك أو إخالء المستوطنات عند التوصل التفاق.االستيطاني فيما يعتقد البعض ان هذا الحل ال يزال ممكناً الي

 هو رأيك انت؟
 %..0. %..20 %..6. ( راللأكل  ة  ال وللل  لخ ي   ةط عمللا0

 %4.8. %8.2. %0.4. ( ة  ال وللل  لخ ي   ةط عمللا6

 %40.7 %8..2 %24.4 ( ة  ال وللل  ال يزال  م لا اللوم3
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 %44.1 %... %46.4 ل وللل  ال يزال  م لا اللوم( راللأكل  ة  ا4

 %1.2 %..2 %1.. ( ال أعرف/ال أأ 5

 Q41 إلى أي درجة أنت قلق أن تتعرض في حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض
 أرضك للمصادرة أو بيتك للهدم؟

 %..28 %27.2 %..28 ( ش ي  ال لق0

 %0..1 %14.0 %11.0 قلق( 6

 %47.4 %28.1 %...2 ( للر قلق3

 %1.7 %2.0 %... ( للر قلق رالمر 4

 %6.4 %6.1 %..6 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q42ما هي برأيك أهداف وتطلعات إسرائيل على المدى البعيد؟ 
( االنسااا    كا   اتأاضب ال ررلإ الماللإ  ب عام 0

 %2..4 %4.. %..0 ر   ضمان أ لدا 27

( االنسااا    يزل    اتأاضب ال ررلإ الماللإ عام 6
 %40.7 %1.7 %6.. ر   ضمان أ لدا 27

( ضخ اتأاضب الفلس لللإ  ب الضفإ وةر ان س اندا 3
 %..27 %20.8 %28.0    ة وقدخ السلاسلإ

( إقا إ دولإ إسرابل     ندر اتأدن إلى البار الملوسط 4
 %16.6 %02.8 %01.4 وطرد الس ان ال را  لدا.

 %2.4 %2.8 %2.0 ( ال أأ / ال أعرف5

Q43برأيك، ما هي تطلعات أو مخططات حكومة إسرائيل بعيدة المدى فيما يتعلق بالحرم الشريف في مدينة القدس؟ 
 %..24 %0.7 %..44 ( ار ال الوضع الراه  كما هو0

( ار ال الوضع الراه  كما هو ت ريبا ول    ع السما  6
 %41.0 %0.0 %0.. لدود رالزياأ   ب ا  وقتلل

( توللر الوضع الراه  والسما  لللدود رالصطه  ب  ل  إ 3
 %40.4 %..0 %46.6 الارم

( اقلسام الارم  ع المسلمل  رال  ي ون لللدود كللس 4
 %..42 %..40 %40.2 للصط  إلى يانا المسج  اتقصى

س رلال كلل( ت  لر المسج ي  اتقصى وقبإ الصخر  و 5
 %1.6. %02.1 %04.8 يدود    اندما

 %4.2 %2.6 %4.8 ( ال أأ / ال اعرف2

 Q44،هل تؤيد أم تعارض اللجوء للبدائل التالية: بعد توقف مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
  Q44-2االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية 
 %4.0. %...4 %26.2 (راللأكل  اؤي 0

 %10.7 %07.0 %01.4 (اؤي 6

 %47.2 %0..2 %24.0 (اعاأض3

 %6.. %..2 %2.0 ( راللأكل  اعاأض4

 %6.1 %2.1 %4.0 ( ال أأ / ال أعرف5

Q44-3 التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين 
 %46.0 %2.. %0.6 (راللأكل  اؤي 0

 %20.0 %..28 %28.1 (اؤي 6

 %..10 %07.1 %7..0 (اعاأض3

 %40.1 %7.0 %44.0 ( راللأكل  اعاأض4

 %6.4 %..4 %4.2 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q44-4اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة 
 %40.0 %8.0 %44.6 (راللأكل  اؤي 0

 %18.4 %..02 %06.8 (اؤي 6
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 %28.8 %8... %4.1. (اعاأض3

 %7.0 %1.6 %0.8 ( راللأكل  اعاأض4

 %6.2 %4.7 %4.2 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q44-5العودة لالنتفاضة المسلحة والمواجهات 
 %0..2 %46.2 %40.2 (راللأكل  اؤي 0

 %7... %0.0. %8.8. (اؤي 6

 %6.8. %10.2 %..16 (اعاأض3

 %0.1 %0.4 %0.2 ( راللأكل  اعاأض4

 %6.1 %2.4 %4.1 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q44-6حل السلطة الفلسطينية 
 %22.2 %44.1 %40.0 (راللأكل  اؤي 0

 %..7. %27.0 %2.0. (اؤي 6

 %..20 %0..1 %14.6 (اعاأض3

 %0.. %..8 %7.0 ( راللأكل  اعاأض4

 %2.0 %2.8 %2.0 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q45للسالم إليجاد حل على أساس حل للمفاوضات، وعقد مؤتمر دولي  تدعو المبادرة الفرنسية لتشكيل مجموعة دعم دولية
 المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد، هل تؤيد أم تعارض هذه المبادرة الفرنسية؟ الدولتين وفي إطار

 %..1 %..2 %8.. (راللأكل  اؤي 0

 %12.8 %14.8 %12.4 (اؤي 6

 %7.7. %0.8. %8.0. (اعاأض3

 %6.. %0.2 %0.0 ( راللأكل  اعاأض4

 %1.8 %1..4 %46.4 ال أعرف( ال أأ / 5

 Q46إسرائيلي؟-تعزيز فرص التوصل لسالم فلسطيني برأيك، هل ستنجح أم ستفشل المبادرة الفرنسية في 
 %..0 %4.2 %6.. (راللأكل  سللجح0

 %..28 %..26 %6..2 ( سللجح6

 %8.2. %17.8 %11.1 ( ل  تلجح3

 %22.1 %6..4 %40.0 ل  تلجح راللأكل  ( 4

 %8.4 %40.7 %4..4  / ال أعرف( ال أأ5

 Q47 ثماني سنوات، هل بذل برأيك جهوداً جادة لحل الصراع الفلسطيني بالنظر للرئيس أوباما وفترة حكمه التي امتدت-
 فترة حكمه ؟ اإلسرائيلي خالل

 %8..4 %8.7 %46.6 ن خ( 0

 %80.1 %78.0 %6..7 ال( 6

 %44.6 %1.0 %8.6 ال أا  / ال اعرف( 3

 Q48وصراعاته الداخلية او بصراعه مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ولم يعد  ول البعض ان العالم العربي مشغول بهمومهيق
 انت ؟ فلسطين قضيته االولى ويقول اخرون ان فلسطين ال تزال قضية العرب االولى . ما رايك يعتبر

 %00.0 %77.7 %76.6 ( ال الخ ال ررب  شوول و لس ل  للست قضلل  االولى0

 %..2. %... %47.6 ( ال تزال  لس ل  هب قضلإ ال را االولى6

 %2.4 %..4 %2.6 ( ال أا  / ال اعرف3

 Q49حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو مشترك  يقول البعض ان حكومة نتنياهو الحالية وجدت لها
وال تسمح بقيام دولة فلسطين  لن تتحالف مع إسرائيل طالما هي تحتل أراضي عربية يقولون ان الدول العربية السنية ولكن آخرون

 . ما رأيك أنت ؟
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( هلاك تاالف عررب سلب  ع إسرابل  ض  إيران  ةلى 0

 %06.1 %..00 %01.1  ع اسلمراأ االةلطل

( ل  يلاالف ال را  ع إسرابل  ةلى تلدب اةلطلدا 6
 %..8. %..20 %..6. وتسمح ر لام دولإ  لس لللإ

 %..42 %40.2 %41.8 ( ال أأ  / ال اعرف3

 Q50والشام )داعش( هي مجموعة متطرفة ال تمثل اإلسالم الصحيح فيما يعتقد  يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمية في العراق
 أنها مجموعة مخلصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟ البعض األخر

 %2.. %0. %4.0 لصالح( راللأكل  تم   داعا السطم ا0

 %0.0 %4.7 %2.. ( تم   داعا السطم الصالح6

 %7..2 %..18 %16.8 ( ال تم   داعا السطم الصالح3

 %2..0 %..10 %..17 ( راللأكل  ال تم   داعا السطم الصالح 4

 %..7 %1.4 %0.8 ( ال أأ / ال أعرف5

 Q51هل تؤيد ام تعارض الحرب التي تخوضها دول عربية وغربيه ضدها؟ ح،اذا كنت تعتقد أن داعش ال تمثل اإلسالم الصحي 
 %4.8. %24.6 %21.7 راللأكل  اؤي  (0

 %10.4 %8..0 %08.2 اؤي  (6

 %7..4 %44.1 %..42 اعاأض (3

 %0.8 %4.6 %2.8 ( راللأكل  اعاأض4

 %8.. %2.7 %4.. ( ال أأ / ال أعرف5

 Q52خالل السنوات القليلة   )للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة(؟ منطقتك ي فيبرأيك، كيف سيكون الوضع االقتصاد
 سنوات( مقارنة مع الوضع الحالي؟ 5-3القادمة )

 %0.0 %..2 %0.. ( أ ض  ر  لر0

 %48.0 %..22 %26.0 ( أ ض  ر لل 6

 %7..2 %28.0 %27.1 ( ت ريبا رلفس الوضع الاالب3

 %42.7 %26.7 %48.7 ( أسوأ ر لل 4

 %2..2 %22.8 %20.2 سوأ ر  لر( أ5

 %1.4 %7.. %... ( ال أعرف2

 %4.6 %6.0 %6.8 ( أ ض اليارإ7

 Q53فإنك؟  داخل إسرائيل بالنسبة للعمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين 
 %28.0 %... %40.0 راللأكل  اؤي  (0

 %11.6 %6... %8.2. اؤي  (6

 %8..2 %0..1 %8... اعاأض (3

 %... %7.. %0.. ل  اعاأض( راللأك4

 %4.1 %8.. %..2 ( ال أأ / ال أعرف5

Q54[واحداً فقط أيا من االتجاهات واألحزاب التالية تؤيد ؟ ]اختر 
 %4.0 %..6 %6.7 ةزا الش ا (0

 %... %6.. %4.. ( الجبدإ الش بلإ6

 %..2. %..28 %2..2 (  لح3

 %28.7 %..48 %..24 ( ةماس4

 %..6 %6.0 %6.8 اطلإ( الجبدإ ال يم ر 5

 %..0 %4.0 %2.. ( الجداد السط ب2
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 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  
 %..6 %6.0 %6.1 (   ا7

 %6.4 %4.6 %6.0 ( المبادأ  الوطللإ8

 %..0 %..4 %2.7 (  سل   إسط ب9

 %0.7 %4.. %1.4 (  سل   وطلب01

 %6.6 %6.0 %6.1 (ال ريق ال ال  ررباسإ سطم  لاض00

 %40.0 %..12 %..2. ( ال أة   ما سبق06

 %..6 %6.0 %6.1 (للر  لل ة د)___(03

 PV35االجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر والمنتديات وغيرها أو الستخدام  اذا كنت تستخدم االنترنت للمشاركة في الصفحات
 ني؟بريدك االلكترو  اإللكتروني، كم مرة تقوم بالمشاركة بالصفحات االجتماعية والمنتديات أو تستخدم وفتح بريدك

 %22.7 %0.2. %4.4. أك ر     ر   ب اللوم (0

 %1.0. %21.1 %27.2 يو لا (6

 %40.1 %7.6 %44.2  را  أسبوعلا 5-6رل   (3

 %0.6 %7.. %1.0  ر   ب اتسبوي (4

 %1.2 %4.4 %..2 (  ر   ب الشدر5

 %6.6 %0.0 %..0 ( أخرى2

 ( ال يل بقا ال أشاأك  ب الصفاا  والملل يا  وللس7
 %40.4 %20.4 %..22 ل   رري  ال لرونب

 


