امل

ال لس ي للبحوث السي سية واملسحية

Palestinian Center for POLICY and SURVEY
RESEARCH

وحدة البحوث املسحية

 20أيلول (سبتمب) 2022

بي ن صح ي

نت ئج است الع ال أي الع م رقم

()85

فيم مييل توازن القوى قليالً لص حل ح ة فتح ،فإن حوايل  %70يعبون عن القلق من حدوث
ص اع ت مسلحة داخلية على خل ية حم ولة اغتي ل د .انص الدين الش ع  ،وحوايل  %90ال
يثقون بتص حي ت احلكومة بشأن حتويل رواتب العم ل يف إس ائيل ،وحوايل  %80يع رضون خ ط
احلكومة لتقليص عدد املوظ ني العموميني؛ ويف العالق ت ال لس ينية-اإلس ائيلية ت ت ع نسبة أتييد
حل الدولتني وأتييد حل الدولة الواحدة ذات احلقوق املتس وية وتنخ ض نسبة أتييد العمل
املسلح وت ت ع نسبة أتييد امل وض ت
 17-13أيلول (سبتمرب) 2022
قام املركز الفلسطيين للبوو السطيناسطين واملسطوين جررا اسطتي ل للرأا المام الفلسطيين ل ال طف الةروين وقيال وزل ويفل ل

الفرتل ما وني  17-13أيلول (س ط ط ططبتمرب)  .2022ش ط ط ططرتة الفرتل الس ط ط ططاوع ل س ط ط ططتي ل مو م التيو ا مثل
املواررتا الص ط ططا ونيين وني اارتاال ا س ط ط مز ل قيال وزل ووس ط طرا ينل وةو ،مز ط ططاك م ا و ل

الر ينس األمريكز رو ابية ،لبينت حلم ولعا ه ابلر ينس حمموال با وتوىل ري لبينة ائس ط ط ط ط ط الو ا ل
وسط ط طرا ينل نيلفا لنفتايل ويننت وحتةية مو ة قريب ررا االنتخااب ا سط ط طرا ينلين العاالم وو  ،م
تعةمي ال م وعينم  25ملينو ،الوال ملسطتزطفا املعا طة ل العة الزطرقين واحلةيث
الول ا ما ا
ومكانين تزط طةينل ميا امو ،ا سط طرا ينلز العريب م وي لرح روي لسط ططكا ،ال ط ططف الةروين
الل ل ةال تصططا ي
الراوبني ل السططفر ل أروا م الرفض الرمسز الفلسطيين واأل الي وو ،
الممل ل وس ط ط طرا ينل املمنوح لس ط ط ططكا ،قيال وزل ووقول حماول الوتينال ان ب ينس الو ا الس ط ط ططاو ل
حتويل
حكوم ا ال .ان ط ط ط ططر الزط ط ط ططا ر قرب انولس وا  ،م قبل السط ط ط ططلي الفلسط ط ط طييننين
واتب الممال ل وس ط ط ط ططرا ينل للبنوك الفلس ط ط ط طييننين و اصيح لتعلين ح م الماملني ل مؤس ط ط ط طس ط ط ط ططا
"مخسططني هولوكوسططت" أثنا ته ألملانينا .يةيز هذا االسططتي ل
السططلي وتصطري الر ينس با
كل هذه الع ط ططا اب ل ط ططاف لع ط ططا أنيرع مثل األول ط ططال المام ل كل م ال ط ططف والعيال و ملين
الس ط ط م والبةا ل املتاح للفلس ط طييننينني ل ل ااموال الراه ل تل المملين  .مت وررا املعاو وررتا
لوره مع ينن ز ط طوا ين م األش ط ططخاب البالةني ول ةالها  1270ش ط ططخص ط ططا ويفل ل  127موقما
سكنينا وكانت نسب اصيأ .%3-/+

للم يد من املعلوم ت أو االست س رات عن االست الع ونت ئجه ،ال ج ء االتص ل بـ د .خليل الشق قي أو وليد لدادوة يف امل
ال لس ي للبحوث السي سية واملسحية :رام هللا ت )02(2964933 :فاكسe-mail: pcpsr@pcpsr.org )02(2964934:

النت ئج ال ئيسية:
تزري نتا ج الروع الثالث م ام  2022وىل تةينري حمةوال ل توا  ،العوع الةانيلز حينث أ بوت الف ول
وني فت و ا ال رتني مئويتني لصاحل فت ويننما كانت قبل ث ث أشرتر ال ر واحةل لصاحل ا .
كذل احلال ابلنسب لزمبين الر ينس با حينث تعلصت الف ول وني التصويت مسا ينل هنين معاول
با وىل  15ال ر مئوي لصاحل هنين ومة أ ،كانت  22ال ر لصاحل هنين قبل ث ث أشرتر .ويبةو أ،
هناك سببني هلذا التوول احملةوال ومها االنتعاالا ونيا ل ال ف الةروين ملوقف ا م املواررت
املسلو وني اارتاال ا س مز ووسرا ينل وكذل اال تفال ونيا ل ال ف الةروين أي ا لزمبين با
لا لو االنتعاالا ا سرا ينلين واألملانين اليت وررتت له وسبب استمماله كلم "اهلولوكوست" نة
ا شا ل للمذاو ا سرا ينلين لة الزمب الفلسيين .

أتسس املركز الفلسيين للبوو السيناسين واملسوين
ل ميلع ام  2000كمركز مستعل للبوو
األكاالميين وال اسا السيناسا المام  .يرتةف
املركز لتيوير وتعوي املمرف الفلسييننين ل اال
ث  :السيناسا الفلسييننين الةانيلين التولينل
االسرتاتين ز والسيناس اصا رين البوو املسوين
واستي ا الرأا المام .يعوم املركز ابلمةية م
النزاطا البوثين  :و ةاال الة اسا واألحبا
األكاالميين يفا الم ق ابلسيناسا الفلسييننين
الراهن وررا حبو مسوين حول املواقف السيناسين
تزكينل
واالرتما ين للم تمع الفلسيين
مل لة اس ق ا ومزاكل تواره
مو ا
اجملتمع الفلسيين و انع العرا وولع حلول هلا
و عة املؤمترا واحملالرا واملورزا املتملع
وزؤو ،السا  .و ،املركز الفلسيين للبوو ملتزم
ابملولو ين والنطزاه الملمين ويممل لا تز ينع
وولو ل تفرتم أف ل للواقع الفلسيين الةانيلز وللبينئ
الةولين ل أروا م حري التمبري وتباالل اآل ا .
أييت هذا االستي ل لم سلسل االستي ا
املنتظم للمركز.
مت إج اء االست الع ابلتع ون مع مؤسسة ون اد
أدين ور يف رام هللا

للم يد من املعلوم ت أو االست س رات
عن االست الع ونت ئجه ،ال ج ء االتص ل
بـ د .خليل الشق قي أو وليد لدادوة يف
امل ال لس ي للبحوث السي سية
واملسحية

ام هللا فلسيني

تلينفو)02(2964933:،

فاكس)02(2964934 :

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

م النتا ج اهلام ل هذا االستي ل ل الزأ ،الةانيلز ما ينبةز أ ،يزكل

ما حتذير مرتم للسلي الفلسييننين :

 )1هناك ختوفا واسم النياق لةع قيا ا واسم م اامرتو تصل حىت  %70ل ال ف الةروين مم ينظرو ،حلاالث حماول اوتينال
الةكتو ان ر الةي الزا ر كمؤشر نييري لا ومكانين انةالل را ا الانيلين مسلو ل ال ف الةروين نةما حيني الوقت املناسب
لذل كما حة ساوعا ل قيال وزل.
 )2ال حتظا واي السلي الفلسييننين خبصوب حتويل واتب الممال ل وسرا ينل للبنوك الفلسييننين أبي مصةاقين تذكر حينث ورة االستي ل
أ ،واحةا فعح م وني كل زرل فلسييننينني يث ورواي أو تصرحيا السلي الرمسين فينما تعول األولبين الساحع أهنا تتماطف مع
ختوفا الممال ل وسرا ينل.
 )3هناك فض واسع النياق يبل حوايل  %80صيح السلي الفلسييننين لتعلين ةال الماملني ل العيال المام .ول حال أقةمت السلي
مةع احلار
لا يفل فإ ،أولبين كبريل متينل ررا ه ل قيال األم فعح مما يزري وولوح لوروال تساؤال مسبع لةع اامرتو
لوروال قيال أم ابحل م املوروال حالينا.
ترتفع ل هذا االستي ل نسب أتيينة حل الةولتني لتموال تعريبا ملا كانت لينه قبل ست أشرتر ويصوب يفل كما كا ،متوقما اخنفاض ل
نسب اال تعاال أب ،هذا احلل مل يمة ملينا وسبب التوسع االستينياي .كما تستمر ل اال تفال ل هذا االستي ل النظرل ا جياوين صيوا
ونا الثع لتصل حلوايل  %70وترب وزكل نياب نظرل وجياوين واسم النياق لصةو املزية م التصا ي للممال م قيال وزل للممل ل
وسرا ينل.
مبا وسبب كل ما سب وللنظرل السلبين اليت ترب ل هذا االستي ل لنتا ج املواررت املسلو وني حرك اارتاال االس مز ووسرا ينل تزري
النتا ج الخنفاض مرتم ل نسب أتيينة الممل املسل والموالل النتفال مسلو رةيةل ووىل ا تفال مرتم ل نسب أتيينة املفاولا الفلسييننين -
ا سرا ينلين .

 )1االنتخ ابت التش يعية وال ائسية ال لس ينية:
•

تعول نسب م  %69أهنا ترية وررا انتخااب فلسييننين ام تزريمين و ائسين قريبا ل األ الز الفلسييننين فينما تعول نسب
م  %29أهنا ال تروب وذل  .ترتفع نسب امليالب جررا االنتخااب وىل  %78ل قيال وزل وهتبح وىل  %63ل ال ف
الةروين  .لك أولبين م  %57تعول أبهنا ال تمتعة أب ،انتخااب تزريمين أو انتخااب تزريمين و ائسين ستُ رع فم قريبا.
لو رر انتخااب ائسين رةيةل الينوم وترش فينرتا اثنا ،فعح مها حمموال با وامسا ينل هنين فإ ،نسب املزاك ستبل %46
فعح وم وني املزاكني حيصل با لا  %38م األ وا وحيصل هنين لا ( %53معا ن مع  %55هلنين و%33
لمبا قبل ث ث أشرتر) .ل قيال وزه تبل نسب التصويت لمبا  %37وهنين  %59أما ل ال ف فينوصل با لا
 %40وهنين لا  .%46أما لو كانت املنافس وني مروا ،الربووثز وهنين فإ ،نسب املزاك ترتفع لتصل وىل  %64وم وني
هؤال حيصل الربووثز لا  %63وهنين لا  .%33ولو كانت املنافس وني حممة اشتينه وومسا ينل هنين فإ ،نسب املزاك هتبح
وىل  %45فعح وم وني هؤال حيصل اشتين لا  %32وهنين لا .%60

•

لو مل يرتش الر ينس با ل نتخااب فإ ،مروا ،الربووثز هو املف ل حينث انيتا ته ل سؤال مةل أو حمةال اصينا ا نسب
م  %41يتبمه امسا ينل هنين ونسب  %17مث حممة الح  ،ونسب  %5مث حيىي السنوا ونسب  %4مث حممة اشتينه ونسب
 %3مث حسني الزينخ ونسب  %2وقالت نسب م  %22أهنا مل تعر أو ال تمرف م ستختا .

•

با ل ال ف الةروين تبل %26
نسب الرلا أالا الر ينس با تبل  %26ونسب ةم الرلا  .%71نسب الرلا
ول قيال وزل  .%26ولةت نسب الرلا الر ينس با قبل ث ث أشرتر  %23و ةم الرلا  .%73وتعول نسب م %74
أهنا ترية م الر ينس االستعال فينما تعول نسب م  %23أهنا ترية م الر ينس البعا ل منصبه .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م
 %77أهنا ترية استعال الر ينس .تبل نسب امليالب ابستعال الر ينس  %73ل ال ف الةروين و %77ل قيال وزل.

•

لو رر انتخااب ورملانين رةيةل الينوم مبزاك كاف العوع السيناسين اليت شاكت ل انتخااب  2006فإ %68 ،يعولو ،أبهنم
ح التاوم حلرك ا لا  %32وفت لا %34
سينزاكو ،فينرتا وم وني هؤال املزاكني حتصل قا م التةينري وا
وحتصل كاف العوا م األنيرع اليت شاكت ل انتخااب ام  2006تمم لا  %12وتعول نسب م  %22أهنا مل تعر ومة
مل ستصو  .قبل ث ث أشرتر ولةت نسب التصويت حلما  %36ولفت  .%35تبل نسب التصويت حلما ل قيال وزل
( %44معا ن مع  %43قبل ث ث أشرتر) ولفت ( %29معا ن مع  %32قبل ث ث أشرتر) .اما ل ال ف الةروين فتبل نسب
التصويت حلما ( %21معا ن مع  %30قبل ث ث أشرتر) ولفت ( %38معا ن مع  %37قبل ث ث أشرتر).

•

تعول النسب األكرب ( )%27أ ،ا هز األكثر رةا ل وتمثينل وقيناالل الزمب الفلسيين الينوم فينما تعول نسب م %26
فعح أ ،حرك فت وعيناالل الر ينس با هز أكثر رةا ل وذل  .وتعول نسب م  %42ا ،االثنتني وري رةيرتني ابلتمثينل
والعيناالل .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %33و ،ا هز األكثر رةا ل وقالت نسب م  %23أ" ،فت وعيناالل الر ينس
با " هز األكثر رةا ل وقالت نسب م  %38و ،االثنتني وري رةيرتني ابلتمثينل والعيناالل.

•

2

 )2األوض ع الداخلية وأداء احلكومة والقلق من ص اع داخلي مسلح:
•

نسب التعينينم ا جيايب ألولال قيال وزل تبل  %7ل هذا االستي ل ونسب التعينينم ا جيايب ألولال ال ف الةروين تبل .%25

•

مع يفل فإ ،نسب ا حسا ابألم والس م الزخصين ل قيال وزل تبل  %76ونسب ا حسا ابألم ل ال ف الةروين
تبل  %54فعح.

•

تعول نسب تبل  %25م اامرتو الفلسيين أهنا تروب ل اهل رل وسبب األولال السيناسين واألمنين واالقتصاالي الراهن وتبل
هذه النسب  %29ل قيال وزل و %23ل ال ف الةروين  .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %26م سكا ،ال ف الةروين أهنا
تروب ل اهل رل وقالت نسب م  %27م سكا ،العيال أهنا تروب ل اهل رل.

•

نسب اال تعاال ووروال فساال ل مؤسسا السلي الفلسييننين تبل  .%86وتعول نسب م  %73أنه يورة فساال ل املؤسسا
اليت تةيرها ا ل قيال وزل .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %86ووروال فساال ل أررتزل السلي الفلسييننين وقالت نسب
م  %71ووروال فساال ل املؤسسا المام اليت تةيرها ا .

•

تعول نسب م  %39م سكا ،ال ف الةروين أنه ميك للنا انتعاال السلي الفلسييننين ل ال ف وةو ،نيوف فينما تعول
أولبين م  %58أ ،يفل وري ممك  .أما وني سكا ،قيال وزل فتعول نسب م  %46أنه ميك انتعاال سلي ا وةو،
نيوف فينما تعول نسب م  %54أ ،يفل وري ممك .

•

تعول أولبين م  %57أ ،السلي الفلسييننين قة أ بوت ب لا الزمب الفلسيين وتعول نسب م  %38فعح أهنا
وجنا للزمب الفلسيين  .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %59أ ،السلي ب وقالت نسب م  %36أهنا وجنا .

•

 %25متفا لو ،ون اح املصاحل  %73وري متفا لني قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %26أهنا متفا ل .

•

ومة مرو أكثر م ث سنوا لا تزكينل حكوم اشتين فإ ،توقما اامرتو للمستعبل ال تمكس تفاؤال حينث تعول
األولبين المظما ( )%74أ ،حكوم اشتين ل تن ل حتعين املصاحل وتوحينة ال ف والعيال فينما تعول نسب م  %21أهنا
ستن ل يفل  .ول سؤال مماثل التوقما ون اح احلكوم ل وررا انتخااب تزريمين أو تزريمين و ائسين ل ال ف
والعيال تعول نسب م  %25فعح أهنا ستن ل يفل وتعول نسب م  %69أهنا ل تن  .ول سؤال مماثل التوقما
وتوس األولال االقتصاالي تعول األولبين ( )%73أهنا ل تن فينما تعول نسب تبل  %22أهنا ستن ل يفل .

•

أالا األشخاب واارتا اليت لمبت الو ا اب ا ل والا ل أ م كو وان حينث تعول نسب م  %67أهنا الين
األولبين الين
أالا أررتزل األم ل منيعترتم  %68الو ،أالا و ا ل الصو ولك  %49فعح الو ،أالا ينس الو ا حممة
أالا ينس الو ا .
اشتين ل التمامل مع أ م كو وان .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %41أهنا الين

•

توقماته وزأ ،هوي اانال املسؤولني حماول اوتينال الةكتو ان ر الةي الزا ر ورب انولس قبل شرتري .
سألنا اامرتو
ويناب توره حمةال ل ا رااب وم أ ،النسب األكرب ( )%27وررتت االهتام وما لألررتزل األمنين أو
رب ا رااب
حلرك فت حينث قالت نسب م  %14أ ،اانال هم أطراف م األررتزل األمنين الفلسييننين وقالت نسب م  %13أهنم
را ا الانيل رامم الن اح فينما قالت نسب
مسلوني م حرك فت  .وقالت نسب م  %14أ ،احملاول كانت تمبري
رال شخصز أو ا لز فينما قالت نسب
مماثل أ ،اانال هم ااينش ا سرا ينلز وقالت نسب م  %9أ ،احملاول رب
را ا الانيل حرك ا .
م  %6أهنا تمبري

•

تعول أولبين م  %63أهنا قلع أ ،حماول اوتينال الزا ر قة تؤشر النةالل را ا الانيلين مسلو وني قوع سيناسين
فلسييننين ل ال ف الةروين نةما حيني الوقت لذل كما حة ساوعا ل قيال وزل وتعول نسب م  %28فعح أهنا وري قلع .
ترتفع نسب العل لتصل وىل  %69ل ال ف الةروين معاول  %53ل قيال وزل.

•

تعول أولبين م  %61أهنا لة ولراب احملامني الممل احت ارا لا ةو قرا ا وعوانني م الر ينس با تتمل وممل
السلي الع ا ين وتعول نسب م  %26فعح أهنا ممه.

•

تعول الةالبين المظما ( )%79أهنا لة نييح السلي الفلسييننين لتعلين ةال مو فز العيال احلكومز وتعول نسب م
 %19أهنا مع هذه اصيح .و نة السؤال العيال احلكومز الذا ميك تعلين ةال الماملني فينه هبةف توفري املال المام
قالت األولبين ( )%62أنه األم وقالت نسب م  %15أنه التملينم وقالت نسب م  %10أنه الصو وقالت نسب م %6
أنه الزؤو ،االرتما ين .
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•

تعول الةالبين المظما ( )%85أهنا تتماطف مع ختوفا الممال وزأ ،حتويل واتب الماملني ل وسرا ينل للبنوك الفلسييننين فينما
تعول نسب م  %12فعح أهنا تث وتصرحيا احلكوم الفلسييننين أ ،هذا التوويل يسرتم ل احلفاظ لا حعوق الممال
واالستفاالل م اصةما املصرفين وأنه ل يرتتب لينه فرض أي لرا ب رةيةل لا واتب الممال .تبل نسب الثع وتصرحيا
احلكوم  %6فعح ل ال ف الةروين وترتفع وىل  %22ل قيال وزل.

•

تعول الةالبين المظما ( )%73أ ،احلكوم الفلسييننين ال تعوم مبا يكفز للوة م الة
وذل .

فينما تعول نسب م  %25أهنا تعوم

•

سألنا اامرتو كينفين أتثر ونوال االنفاق املنزيل وتزاية األسما ني ل هذا المام .تعول النسب األكرب ( )%48أ ،مصروفا
األكل كانت األكثر ا تفا ا ابلنسب هلا فينما انيتا نسب م  %27أهنا مصروفا الياق مثل الكرتراب والسوال والبنزي
وقالت نسب م %3
وقالت نسب م  %14أهنا ا جيا وقالت نسب  %6أهنا التملينم وقالت نسب م  %3أهنا املوا
أي ا أهنا الصو .

•

احملي اليت شاهةها أكثر م وريها ني ل األشرتر الث ث املالين  .تزري النتا ج وىل أ ،نسب مزاهةل ف ا ين
سألنا اامرتو
اازيرل هز األ لا حينث تبل  %29تتبمرتا ف ا ين األقصا ( )%11مث ف ا ين مما وفلسيني الينوم وف ا ين فلسيني (%10
لكل منرتا) مث المروين ( )%4وامليناالي ( )%3واملنا (.)%1

 )3املواجهة املسلحة بني اجله د اإلسالمي وإس ائيل:
•

تعول النسب األكرب م اامرتو ( )%42أنه ال وسرا ينل وال اارتاال ا س مز نيررتا احبتني م املمرك املسلو األنيريل ويننرتما
الزرتر املالز .لك نسب م  %33( %27ل قيال وزل و %24ل ال ف الةروين ) تمتعة أ ،وسرا ينل قة نيررت احب فينما
تعول نسب م  %12فعح أ ،اارتاال ا س مز قة نيررت احب ول و ،نسب م  %11تعول و ،ا هز اليت نيررت
احب .

•

تعول نسب م  %50أ ،قرا ا ومةم االشرتاك ل املمرك اليت نيالترتا اارتاال ا س مز لة وسرا ينل الزرتر املالز قة
كا ،وينوا فينما تعول نسب م  %37أنه كا ،نييأ .تصل نسب اال تعاال أب ،قرا ا كا ،وينوا وىل  %68ل قيال
وزل معاول  %38فعح ل ال ف الةروين .

•

لك  %27فعح يتوقمو ،أ ،يؤالا قرا ا هذا لتوسني األولال االقتصاالي فينما تعول النسب األكرب ( )%42أ،
األولال االقتصاالي ستبعا كما كانت وتعول نسب م  %22أهنا ستصب أسوأ .ترتفع نسب اال تعاال أب ،األولال االقتصاالي
سوف تتوس وىل  %34ل قيال وزل معاول  %23فعح ل ال ف الةروين .

 )4العالق ت ال لس ينية-اإلس ائيلية ،وعملية السالم:
•

نسب م  %37تؤية ونسب م  %60تما ض فكرل حل الةولتني وقة ُرلت هذه الفكرل لا اامرتو وةو ،و يا
تفا ينل هذا احلل .قبل ث ث أشرتر ولةت نسب التأيينة هلذا احلل ل سؤال مماثل  .%28نة ولاف ومض التفا ينل هلذا احلل
مثل مبةأ الولتني لزمبني وحةوال  1967مع تمةي طفينف ومتباالل لا احلةوال قالت نسب م  %38أهنا تؤية ونسب م
 %57أهنا تما ض هذه التسوي .

•

تمتعة نسب م  %64أ ،حل الةولتني مل يمة ملينا وسبب التوسع االستينياي لك نسب م  %32تمتعة أنه ال يزال ملينا.
كذل تعول نسب م  %76أ ،فرب قينام الول فلسييننين مستعل وىل رانب وسرا ينل ني ل السنوا اصمس العاالم لئينل
أو لئينل رةا وتعول نسب م  %18أ ،الفرب متوسي أو الين  .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %70أ ،حل الةولتني مل
يمة ح ملينا وسبب التوسع االستينياي.

•

تملينعا لا نيياب الر ينس با األنيري ل األمم املتوةل الذا و ف فينه الواقع ل األ الز احملتل لا أنه متينينز نصرا
وقال أب ،الزمب الفلسيين سينيالب حبعوق متساوي ل الول واحةل لزمبني تعول نسب  %30أهنا مع وتعول نسب م
 %67أهنا لة حل الةول الواحةل يفا احلعوق املتساوي  .قبل ث ث أشرتر ولةت نسب أتيينة موقف با هذا .%22
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•

و نة السؤال أتيينة ومما ل اامرتو صينا ا حمةالل لكسر ااموال قالت نسب م  %63أهنا تؤية االن مام للمزية م
املنظما الةولين وقالت نسب م  %55أهنا تؤية الل و ملعاوم شمبين وري مسلو وقالت نسب م  %48أهنا تؤية الموالل
للمواررتا واالنتفال املسلو وقالت نسب م  %46أهنا تؤية حل السلي الفلسييننين وقالت نسب م  %23أهنا تؤية
التخلز حل الةولتني وامليالب وةول واحةل للفلسييننينني وا سرا ينلينني .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %55أهنا تؤية
الموالل للمواررتا واالنتفال املسلو وقالت نسب م  %47أهنا تؤية حل السلي وقالت نسب م  %23أهنا تؤية
التخلز حل الةولتني لصاحل الةول الواحةل.

•

مو ا حينث قالت نسب م
نة السؤال اليريع األمثل هنا االحت ل وقينام الول مستعل انعسم اامرتو وىل ث
 %50( %41ل قيال وزل و %35ل ال ف الةروين ) أهنا الممل املسل فينما قالت نسب م  %30أهنا املفاولا وقالت
نسب م  %24أهنا املعاوم الزمبين السلمين  .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %50أ ،الممل املسل هو اليريع األمثل
وقالت نسب م  %22أ ،املفاولا هز اليريع األمثل.

•

أيه ل نييوا ونا الثع م ني ل حتسني الظروف املمينزين ل ال ف الةروين وقيال وزل مثل املوافعا
سألنا اامرتو
لا طلبا مل الزمل أو توفري أموال ولافين للسلي الفلسييننين  .قالت أولبين م  %69أهنا تنظر لذل ججياوين فينما قالت
نسب م  %27أهنا تراه م سلبينا .قبل ث ث أشرتر قالت نسب م  %65أهنا تنظر لذل ججياوين  .كذل تعول الةالبين
المظما ( )%78أهنا تنظر ججياوين لسماح وسرا ينل وز الل ةال التصا ي الممل لممال قيال وزل فينما تعول نسب م %20
فعح أهنا تنظر لذل وسلبين .

•

استمةااله للسفر طري ميا امو ،وةال م السفر طري ميا ما ،أو ميا العاهرل .تعول نسب
سألنا اامرتو
م  %41أهنا لا استمةاال للعينام وذل وتعول نسب م  %55أهنا وري مستمةل للعينام وذل  .لك نة السؤال ما ويفا
كا ،اامرتو ينظر ججياوين أم وسلبين مكانين السماح لسكا ،قيال وزل ابستخةام ميا امو ،قالت األولبين ( )%58أهنا
تنظر لذل ججياوين وقالت نسب م  %37أهنا تنتظر لذل وسلبين .

•

تعول نسب م  %68أنه ل ل الظروف الراهن فإهنا ال تؤية والل اليرف الفلسيين للمفاولا مع اليرف ا سرا ينلز
وةو ،شروط مسبع م أا طرف فينما تعول نسب م  %24أهنا تؤية يفل  .ولك نة السؤال التأيينة أو املما ل
ملفاولا س م مع وسرا ينل ور اي روين أو الولين قالت نسب م  %42أهنا تؤية يفل وقالت نسب م  %56أهنا تما له.

•

كذل ورة االستي ل أ ،نسب م  %35فعح تما ض التفاوض وني السلي الفلسييننين و ينس الو ا ا سرا ينلز احلايل
يئري لبينة فينما تعول نسب م  %30أهنا تؤية التفاوض ممه حول اتفاقين س م وحول نييوا لبنا الثع وتعول نسب م
 %13أهنا تؤية التفاوض ممه حول س م الا م فعح وتعول نسب متياوع أهنا تؤية التفاوض ممه حول نييوا لبنا الثع
فعح .ومبا ل أنيرع تعول نسب م  %43أهنا مع التفاوض مع لبينة حول التسوي الةا م وتعول نسب متياوع أهنا مع التفاوض
ممه حول نييوا ونا الثع .

•

تتوقع النسب األكرب ( )%36أ ،يفو نتنيناهو ويزكل احلكوم املعبل ل وسرا ينل ومة االنتخااب املعبل فينما تعول نسب م
 %21أهنا تتوقع فو لبينة وتعول نسب م  %26أ ،ال أحة منرتما سينفو .

•

نسب م  %61تما ض الموالل للووا مع ا الا ل األمريكين ااةيةل ورائس رو ،ابية ،و %34يؤيةو ،يفل .

•

تعول أولبين م  %53أهنا اآل ،أقل تفاؤال وزأ ،حتس األولال االقتصاالي ومة ل الر ينس األمريكز ابية ،ولعا ه ابلر ينس
با فينما تعول نسب م  %16فعح أهنا أكثر تفاؤال وتعول نسب م  %26أهنا لينست أكثر تفاؤال وال أقل تفاؤال.

•

كذل تعول أولبين م  %53أهنا اآل ،أا ومة ل ابية ،أقل تفاؤال وزأ ،حتس األولال الةانيلين مثل وررا املصاحل
واالنتخااب وتعول نسب م  %17فعح أهنا أكثر تفاؤال وتعول نسب م  %27أهنا لينست أكثر وال أقل تفاؤال.

•

وتعول أولبين م  %58أهنا أقل تفاؤال اآل ،أا ومة ل ابية ،ولعا ه الر ينس با وزأ ،حتس الم قا الفلسييننين -
ا سرا ينلين مثل التو ل للمزية م نييوا ونا الثع أو التخفينف م البنا االستينياي وتعول نسب م  %13فعح أهنا أكثر
تفاؤال وتعول نسب م  %27أهنا لينست أكثر وال أقل تفاؤال.

•

مع يفل تعول نسب م  %43أهنا اآل ،أا ومة ل ابية ،تتوقع أ ،تعوم ا الا ل األمريكين وز الل مسا ةهتا للسلي
الفلسييننين فينما تعول نسب م  %53أهنا ال تتوقع يفل .
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•

تعول نسب تبل الثلثني أ ،الر ينس با كا ،مصينبا وتعول نسب م  %26أنه كا ،خميئا نةما استممل أثنا
كلم هولوكوست لإلشا ل ملذاو قامت هبا وسرا ينل لة الفلسييننينني.

ته ألملانينا

 )5مس عدات دولة اإلم رات ملستش ى املق صد يف القدس الش قية
•

سألنا املسا ةا اليت قةمترتا ا ما ا المروين املتوةل لة م مستزفا املعا ة فعالت أولبين م  %61أهنا تسرتم ل ال م
موال املواطنني لا أ لرتم فينما قالت نسب م  %36أهنا ال تسرتم ل يفل .

•

مث سألنا توقما اامرتو وعينام الول أنيرع م امليبمني لم قاهتم جسرا ينل مثل البوري واملةرب وتعةمي ال م مماثل لسكا،
العة الزرقين أو ال ف الةروين  .قالت أولبين م  %54أهنا ال تتوقع يفل فينما قالت نسب م  %42أهنا تتوقع يفل .

•

مث سألنا اامرتو و ،كا ،يرحب أو ال يرحب وعينام الول روين ميبم مع وسرا ينل مثل البوري واملةرب وتعةمي الة م لسكا،
العة الزرقين أو ال ف الةروين أو قيال وزل .قالت نسب ولةت الثلثني أهنا ال ترحب فينما قالت نسب م  %31أهنا ترحب
وذل .

 )6الغ ايت العلي للشعب ال لس ي واملش ل األس سية اليت تواجهه:
•

نسب م  %40تمتعة أ ،الةاي الملينا األوىل للزمب الفلسيين ينبةز أ ،تكو ،حتعين انسواب وسرا ينلز حلةوال ام 1967
ووقام الول فلسييننين ل ال ف والعيال و ا مترتا العة الزرقين  .ل املعاول فإ %32 ،يعولو ،و ،الةاي األوىل جيب أ،
تكو ،احلصول لا ح الموالل ل رئني و والهتم لعراهم وولةاهتم اليت نيرروا منرتا ل ام  1948وتعول نسب م  %17أهنا
ينبةز أ ،تكو ،ونا فرال احل و تمع متةي يلتزم وتمالينم ا س م كامل وتعول نسب م  %11أ ،الةاي األوىل ينبةز ا،

•

ل سؤال املزكل األساسين اليت تواره اجملتمع الفلسيين الينوم قالت النسب األكرب  %28( %27ل قيال وزل و %26ل
ال ف الةروين ) أهنا تفزز البيال وانتزا الفعر وقالت نسب م  %13( %27ل قيال وزل  %37ل ال ف الةروين ) وهنا
انتزا الفساال وقالت نسب م  %34( %24ل قيال وزل و %17ل ال ف الةروين ) أهنا احلصا وا و ق لا قيال وزل
وقالت نسب م  %11أهنا استمرا االحت ل واالستينيا ،وقالت نسب م  %11( %8ل قيال وزل  %6ل ال ف
الةروين )وهنا االنعسام وني ال ف والعيال وقالت نسب م  %4وهنا لمف الع ا وويناب احلر واملسا ل والةميعراطين .

•

و نة السؤال املزكل األكثر وحلاحا ابلنسب للفلسييننينني الينوم قالت النسب األكرب ( )%32أهنا االحت ل وقالت نسب
م  %22أهنا الفساال وقالت نسب م  %16أهنا البيال وقالت نسب م  %13أهنا االنعسام وقالت نسب م  %9أهنا
المنف الةانيلز.

تكو ،ونا نظام حكم الميعراطز حيرتم حر

وحعوق ا نسا ،الفلسيين .
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