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يرغب•الفلسطينيون•بمزيد•من•الديمقراطية•لدى•األحزاب

أظهر استطالع للرأي العام أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال )JMCC( بالرشاكة مع فريدريش 
أعضاء  ينتخب  أن  املهم  من  أنه  قالوا   )74.9٪( املستطلعني  غالبية  أن   ،)FES( شتيفتونغ  إيربت 
األحزاب السياسية قيادات أحزاهبم بشلك دوري، يف حني قال )٪25.1( أنه أمر غري مهم. يف ذات 
الوقت، ما زال الفلسطينيون يعربون عن تدين مستوى الثقة يف األحزاب والفصائل السياسية. أفاد 
)٪44.7( من املستطلعني أهنم ال يثقون بأي فصيل سيايس، حيث إن الشعور بعدم الثقة يف الضفة 
الغربية )٪52.9( أعىل بكثري منه يف قطاع غزة )٪32.6(. عىل الرمغ من التدين الكبري يف مستوى 
الثقة بشلك عام، ما زال الفلسطينيون يعربون عن ثقهتم االكرب يف حركة فتح، بنسبة )٪28.2(، بواقع 
)٪23.4 يف الضفة الغربية و ٪35.3 يف قطاع غزة( ، تلهيا محاس بـنسبة ٪11.5، بواقع )٪7.4 يف 

الضفة الغربية و ٪17.5 يف قطاع غزة(.

الغالبية•العظمى•من•الفلسطينيين•تعتبر•خدمات•األونروا•ضرورية

هناك إمجاع قوي بني الفلسطينيني عىل أن اخلدمات اليت تقدمها األونروا مهمة للفلسطينيني. فميا يتعلق 
خبدمات التعلمي ، فإن ٪85 من الفلسطينيني يعتقدون أنه من املهم للغاية أن تقدمها االونروا ، بيمنا قال 
٪12.5 أهنا مهمة إىل حد ما. وميكن رؤية توجهات مماثلة فميا يتعلق باخلدمات الصحية اليت تقدمها 
األونروا ، حيث قال ٪86.6 أهنا مهمة للغاية ، وقال ٪11.7 أهنا مهمة إىل حد ما ، وبالنسبة للخدمات 

البيئية املقدمة، مثل مجع النفايات، %85.3 قالوا أهنا مهمة، %12.2 قالوا أهنا مهمة إىل حد ما.

آفاق•الحلول•وفرص•المفاوضات:

وما زالت النسبة األكرب والبالغة %39.3 ترى أن حل الدولتني هو األفضل حلل الرصاع اإلرسائييل 
الفلسطيين، عملًا أن نسبة تفضيل حل الدولتني يف قطاع غزة أعىل مهنا يف الضفة الغربية، بنسبة 
%46.4 يف قطاع غزة مقابل %34.5 يف الضفة الغربية، يف حني فضل %28.8 حل الدولة الواحدة 

ثنائية القومية عىل لك فلسطني، بواقع %26.2 يف قطاع غزة مقابل %30.5 يف الضفة الغربية.

أهداف  لتحقيق  السبل  كإحدى  السملية  املفاوضات   40.6% األكرب  النسبة  فضلت  أخر،  جانب  من 
الشعب الفلسطيين إلهناء اإلحتالل وإقامة الدولة، حيث اكنت يف قطاع غزة أعىل من الضفة الغربية 
بنسبة %46.8 يف قطاع غزة مقابل %36.4 يف الضفة الغربية، يف حني فضل %26.8 املقاومة 

املسلحة، و %21.3 املقاومة امجلاهريية السملية كسبيل أفضل لتحقيق األهداف.

من جهة أخرى،عارضت أكرثية من %54.5 فكرة إقامة احتادًا كونفدراليًا بني األردن و فلسطني، مقابل 
%45.5 أيدوا ذلك، وانقمست النسبة اليت أيدت الكونفدرالية مع األردن إىل %53.3 تؤيدها ولكن 
فقط بعد إقامة الدولة الفلسطينية، و %43.6 تؤيدها يف أي حال من األحوال، واكن هناك معارضة 

واحضة لفكرة الكونفدرالية مع ارسائيل بنسبة %84.5، مقابل %15.5 أيدوا ذلك.

تقييمات•متباينة•بعد•100•يوم•على•حكومة•إشتيه•:

بنّي اإلستطالع أن %41.6 من املستطلعني غري راضيني عن أداء احلكومة اجلديدة بعد مرور 100 
يوم عىل تشكيلها، مقابل %37.4 راضيني عن أداهئا. اعترب نصف املستطلعني %50.2  أن التغيري 
احلكويم األخري مل يكن اجيابيًا وال سلبيًا، مقابل %20.8 اعتربه تغيريًا اجيابيًا، و %13.6 اعتربه 

تغيريًا سلبيًا.

وجوابًا عىل سؤال من هو رئيس الوزراء احلايل، قالت نسبة %53.3 أهنا ال تعرف من هو رئيس 
الوزراء احلايل، مقابل %45 قالوا بأنه د. دمحم اشتيه. وفميا خيص أداء رئيس الوزراء د.دمحم 
اشتيه بنّي اإلستطالع أن %21.5 وجدوا أنه يقوم بعمله بشلك يسء، مقابل %15.6  أنه يقوم بعمله 

بشلك جيد، يف حني %38.9 وجدوا أنه يقوم بعمله بشلك متوسط.
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أداء•السلطة•الوطنية•ومؤسساتها

أظهر اإلستطالع وجود تباين يف تقيمي امجلهور فميا يتعلق بأداء خمتلف هيائت ومؤسسات السلطة 
الوطنية الفلسطينية، حيث حازت املنظومة التعلميية الفلسطينية، عىل أعىل تقيمي اجيايب عند املستطلعني، 

فقال ٪53 من املستطلعني أن أداهئا جيد، بيمنا ٪12.6 قالوا أن أداهئا سيئ. 

في ذات السياق، لم يكن تقييم مجلس الوزراء ووزارة الشؤون اإلجتماعية ايجابياً، حيث قال 
٪23.5 أن أداء األولى جيد، و٪25.3 من المستطلعين قالوا أن أداءاألخيرة جيد. 

نرى أيضًا التباين يف تقيمي هيائت ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بني قطاع غزة والضفة 
الغربية، حيث ٪55.9 من املستطلعني يف الضفة الغربية يرون أن أداء الرشطة جيد، مقابل 19.8٪  
يف قطاع غزة. أما بالنسبة لوزارة الداخلية، قال ٪64.2 من املستطلعني يف الضفة الغربية أن أداهئا 
جيد مقابل %30.5 يف قطاع غزة. أما لنظام الصحة الفلسطينيي، قال ٪47.3 من الضفة الغربية أن 

أداءها جيد، مقارنة مع ٪29.1 يف قطاع غزة. 

ومن ناحية أخرى، أعربت أغلبية مكونة من %71.8، عن اعتقادمه بوجود فساد يف السلطة الوطنية 
الفلسطينية ، يف حني قال ٪17.5 أنه ال يوجد فساد.

وفميا يتعلق مبستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، قال ٪69.2 أنه جيب اإلبقاء عىل السلطة الوطنية 
الفلسطينية، مقابل ٪23.2  قالوا أنه جيب حلها، ويلفت اإلنتباه إىل الفرق بني قطاع غزة والضفة 
الغربية يف هذا الصدد ، حيث قال ٪28.7 أهنم يؤيدون حل السلطة الوطنية الفلسطينية يف قطاع 

غزة، مقابل ٪19.4 فقط يف الضفة الغربية.

اإلنتخابات•وتوازن•القوى:

فميا لو جرت انتخابات لملجلس الترشييع اليوم فإن %35.6 سينتخبون فتح، و%12.3 محلاس، و 
%2 للجهبة الشعبية، يف حني قالت نسبة %34.5 أهنا لن تصوت.

الذين  الغربية وقطاع غزة، حيث اكنت نسبة  الضفة  اإلنتخابية ما بني  امليول  ويالحظ اإلختالف يف 
سينتخبون فتح %32.9 يف الضفة الغربية، مقابل %39.6 يف قطاع غزة، ونسبة الذين سينتخبون 
محاس %8 يف الضفة الغربية مقابل %18.6 يف قطاع غزة، وكذلك نسبة الذين سينتخبون اجلهبة 
الشعبية يف الضفة الغربية %1.1 مقابل %3.3 يف قطاع غزة، وأما من قالوا أهنم لن يصوتوا، فهم 

%41.7 يف الضفة الغربية، و %23.9 يف قطاع غزة.
 

اهتمام•ضئيل•باإلنتخابات•اإلسرائيلية:

بنّي اإلستطالع أن امجلهور الفلسطيين غري مهمت وال يعول أمااًل عىل اإلنتخابات االرسائيلية اجلارية 
يف 17 أيلول املقبل.  فقد أظهرت نسبة أكرثية مقدارها %69 أهنم غري مهمتني، بيمنا %26.5 قالوا 
 41.1% والبالغة  األكرب  النسبة  فقالت  االنتخابات  هلذه  احملمتل   التأثري  وحول  هبا،  مهمتني  أهنم 
أن تأثريها سيكون سليب عىل القضية الفلسطينية ، مقابل %7.5 قالوا أن تأثريها اجيايب، بيمنا 

%18.8 قالوا أن تأثريها سيعمتد عىل نتاجئ اإلنتخابات.

الفلسطينيون•يؤيدون•موقف•السلطة•من•ورشة•البحرين:

مقابل  حصيح،  البحرين  ورشة  من  الفلسطينية  السلطة  موقف  أن   73.8% بنسبة  أغلبية  اعتقدت 
قررت  األمريكية يف حال  املساعدات  قبول   61.3% أكرثية  وأيدت  اعتربوه موقف خاطئ.   11.3%

الواليات املتحدة األمريكية استئناف مساعداهتا للشعب الفلسطيين، مقابل %34 رفضوا ذلك.
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أكثرية•بين•الرجال•والنساء•ضد•زواج•الفتاة•تحت•سن•الـ•18:

وإجابة عىل سؤال مبارش حول ما اذا كنت تؤيد زواج الفتاة حتت سن الـ 18 عامًا، أجابت أكرثية من 
%81.8 أهنا ال تؤيد ذلك، بواقع %82.4 يف الضفة الغربية،%81 يف قطاع غزة،  يف حني قالت 

نسبة %18.2 أهنا تؤيد ذلك، بواقع %17.6 يف الضفة الغربية، %19 يف قطاع غزة.
وما يلفت اإلنتباه، إىل أن اإلناث أكرث معارضة للزواج املبكر من الذكور ، حيث اكنت نسبة اإلناث من 

الذين اكنوا ضد الزواج دون الثامنة عرش %84.5 مقابل %78 من الذكور.

اآللية :
مت مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 خشص تزيد أمعارمه عن 18 سنة يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة  بني 31 متوز  و 5 آب 2019. متت املقابالت يف املنازل ومت انتقاء املستطلعني من املزنل بناءًا عىل 
جدول Kish. لقد متت املقابالت يف 134  موقع سكين بطريقة عشوائية بناءًا عىل عدد الساكن.  يف 

الضفة الغربية  مت مجع  715  اسمتارة من املدن والقرى واملخميات التالية:

اخلليل:اخلليل، يطا، إذنا، بني نعمي، سعري، دورا، صوريف، خرسا، إمريش، خممي العروب.جنني: يعبد، 
طوباس:  جنني.  خممي  التوت،  إم  جّعة،  ضعيف،  أبو  دير  قباطية،  احلارثية،  السيلة  رايع،  كفر  جنني، 
مطون، تياسري. رام اهلل والبرية: رام اهلل، البرية، بيت لقيا، نعلني، عارورة، عني عريك، خربثا املصباح، 
بيت رميا، خممي دير معار. أرحيا: العوجا، اجلفتلك، خممي عني السلطان. القدس: عناتا، بري نباال، خممي 
قلنديا، بيت عنان، بيت حنينا، شعفاط، البلدة القدمية، راس العامود، كفر عقب، السواحرة الغربية و جبل 
املكرب، العزيرية. بيت حلم: بيت حلم، بيت ساحور، الدوحة، العبيدية، الشواورة، خممي الدهيشة. نابلس: 
نابلس، بيتا، بيت فوريك، الساوية، قريوط، زيتا مجاعني، عصرية القبلية، خممي بالطة. سلفيت: الزاوية، 
كفل حارس. طولكرم: بيت ليد، دير الغصون، بلعا، الزنلة الغربية، خممي طولكرم. قلقيلية: قلقيلية، كفر 

قدوم.  

 غزة: اجلديدة، التفاح، الشيخ  يف قطاع غزة: مت مجع 485  اسمتارة من القرى واملخميات التالية : 
رضوان، الزيتون، الرمال اجلنويب، تل اهلوى، صربا،  الرمال المشايل، الشيخ جعلني، البلدة القدمية، 
هسيلة،  بين   ، خانيونس  مدين(.خانيونس:  أبو   ( املغراقة  الشاطئ،  خممي  الرتمكان،  النرص،  الدرج، 
غزة:  مشال  رحف.  خممي  رحف،  رحف:  خانيونس.  خممي  الصغرية،  عبسان  الكبرية،  عبسان  القرارة، 
خممي  املغازي،  خممي  الزوايدة،  البلح،  دير  البلح:  دير  جباليا.  خممي  حانون،  بيت  الهيا،  بيت  جباليا، 

النصريات.    نسبة اخلطأ اكنت 3-،3+ .النسبة املؤكدة تصل إىل 95%.

توزيع•العينة:

%50.4 من املستجوبني اكنوا من الضفة الغربية،  %9.2من القدس، %40.4 من قطاع غزه.
%15.4 من القرى، %8.8 من املخمي، %75.8من املدن.

%41.3 ذكور،  %58.7 إناث.
%68.3 مزتوجني،  %23.8 غري مزتوجني، %6.6 أرمل/ة، %1.2 مطلق/ة،  %0.1 ال جواب

معدل معر املستجوبني 39 سنة.

وظيفة•المستجوبين:

%8.8 طالب
%12.9 عامل

%45.2 ربة بيت
%1.3 مزارع/صياد

%1.2 فين
%9.3 عاطل عن العمل

%4.3 رجل أمعال
%7.3 موظف حكويم

%5.7 موظف قطاع خاص
%0.8 مهين )دكتور، حمايم،…(

%3.2 متقاعد
%0.0 ال جواب 
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النتائج:•
1.•ما•هو•مدى•تفاؤلك•أو•تشاؤمك•تجاه•المستقبل•بشكل•عام،•هل•يمكنك•القول•أنك•متفائل•جدا،•متفائل،•

متشائم،•أم•متشائم•جدا؟••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
8.111.33.35.79.8متفائل جدا

59.259.758.453.962.8متفائل
23.620.428.229.319.6متشامئ

9.08.310.110.97.7متشامئ/ة جدا
0.10.30.00.20.1ال جواب 

للتواصل•مع• إلخ(• •... التويتر،• فيسبوك،• مثل• •( اإلجتماعي• التواصل• لمواقع• إستعمالك• ما•مدى• •.2
عائلتك•وأصدقائك؟•

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

19.923.115.322.817.9كثري جدا
27.224.531.128.326.4كثري

29.229.528.727.330.5بني احلني واآلخر
التواصل  مواقع  أستعمل  ال 

اإلجمتايع باملرة 
23.722.924.921.625.2

3.•هل•تستخدم•اإلنترنت•كمصدر•لألخبار؟••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
62.160.164.965.959.4نعم
37.939.935.134.140.6ال 

4.•هل•تعرضت•للتحرش•عن•طريق•مواقع•التواصل•اإلجتماعي؟•••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
8.35.911.86.99.2نعم
91.794.188.293.190.8ال 

5.•هنالك•اآلن•عدة•محاوالت•وجهود•لمقاطعة•البضائع•اإلسرائيلية•في•األسواق•الفلسطينية،•أي•من•
التالية•تؤيدها•أكثر؟•

الضفة املجموع 
الغربية

أنىثذكرغزة

38.343.830.133.941.3أؤيد مقاطعة مجيع البضائع اإلرسائيلية
6.85.09.58.75.5أؤيد مقاطعة بضائع املستوطنات فقط 
21.618.526.223.820.0أؤيد مقاطعة البضائع اليت هلا بديل 

املستوطنات  بضائع  مقاطعة  أؤيد 
والبضائع اليت هلا بديل 

12.811.614.414.311.6

19.619.719.419.020.0ال أؤيد مقاطعة البضائع اإلرسائيلية
0.91.40.40.31.6ال أعرف / ال جواب 
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6.•هل•تعتقد•أن•الرئيس•أبو•مازن•يقوم•بعمله•كرئيس•للسلطة•الوطنية•الفلسطينية•بشكل•جيد،•متوسط،•
أم•سيئ؟••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

26.530.520.627.925.5جيد
38.939.238.638.239.4متوسط
27.819.939.428.527.2سيئ 

6.810.41.45.47.9ال جواب 

7.•هل•تعرف•من•هو•رئيس•الوزراء•الحالي؟•*•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
53.349.159.640.662.3ال 

45.049.139.058.035.9د. دمحم إشتيه 
0.30.40.00.00.4د. رايم امحلد اهلل 

0.30.00.80.40.3إمساعيل هنية 
1.11.40.61.01.1ال جواب 

*هذا سؤال مفتوح مل يعط لملستفىت أي خيارات 

بدل• للوزراء• رئيسا• إشتيه• الدكتور•محمد• تعيين• فيه• تم• والذي• األخير• الحكومة• بتغيير• رأيك• ما• •.8
الدكتور•رامي•الحمد•هللا،•هل•هو•تغيير•إيجابي،•تغيير•سلبي،•تغيير•ال•إيجابي•وال•سلبي•فيما•يتعلق•

بالمصلحة•الوطنية•الفلسطينية؟•••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
20.822.518.421.620.3تغيري إجيايب
13.69.819.216.411.6تغيري سليب

50.246.755.353.148.1ال إجيايب وال سليب
15.421.07.18.920.0ال أعرف / ال جواب 

9.•بعد•مرور•حوالي•100•يوم•على•تشكيل•الحكومة•الجديدة،•ما•مدى•رضاك•عن•أدائها•هل•تقول:•
أنك•راض•جدا،•راض•نوعا•ما،•غير•راض•نوعا•ما،•أم•غير•راض•جدا؟•••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

4.45.33.14.04.7راض جدا
33.033.831.834.132.2راض نوعا ما

22.215.532.024.820.3غري راض نوعا ما
19.416.523.722.417.3غري راض جدا

21.028.99.414.725.5ال أعرف / ال جواب 
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10.•هل•تعتقد•أن•رئيس•الوزراء•د.•محمد•إشتيه•يقوم•بعمله•كرئيس•للوزراء•بشكل•جيد،•متوسط•أم•
سيئ؟••••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

15.619.79.514.516.3جيد
38.935.244.342.636.3متوسط

21.514.032.625.718.6سيئ
24.031.113.617.228.8ال أعرف / ال جواب 

كيف•تقيم•أداء•أجهزة•السلطة•الوطنية•التالية:•

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=111200.•األجهزة•األمنية•

39.340.437.740.438.6جيد
37.237.536.738.236.5متوسط 

16.113.120.416.216.0سيئ
7.49.05.25.28.9ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
الوزراء• مجلس• •.12 
)السلطة•التنفيذية(••

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

23.524.522.123.623.4جيد
42.339.246.844.640.6متوسط 

17.713.723.519.416.5سيئ
16.522.67.612.419.5ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
13.•جهاز•التعليم•

الفلسطيني•••
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

53.054.850.349.955.2جيد
32.928.839.035.231.3متوسط 

12.614.010.513.711.8سيئ
1.52.40.21.21.7ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
14.•جهاز•الصحة•

الفلسطيني••••
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

39.947.329.134.943.4جيد
34.731.239.837.033.0متوسط 

23.819.230.527.121.4سيئ
1.62.30.61.02.2ال جواب 
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أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
التلفزيون• •.15
الفلسطيني•••••

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

40.646.232.436.043.8جيد
34.824.849.739.431.6متوسط 

13.513.613.415.412.2سيئ
11.115.44.59.212.4ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

الراديو• •.16
الفلسطيني•••••

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

36.838.334.432.539.7جيد
31.421.745.836.427.9متوسط 

12.711.614.214.511.3سيئ
19.128.45.616.621.1ال جواب 

الضفة املجموع
الغربية

أنىثذكرغزة

17.•وزارة•الداخلية•)•الجوازات•
،•الهويات،•الوثائق•اآلخرى(••••

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

50.664.230.549.351.5جيد
31.520.747.432.131.1متوسط 

11.26.318.413.59.5سيئ
6.78.83.75.17.9ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
الشؤون• وزارة• •.18

اإلجتماعية•
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

25.329.419.222.227.4جيد
31.127.136.936.027.7متوسط 

28.219.341.227.928.4سيئ
15.424.22.713.916.5ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=191200.•السير•والترخيص••••

26.138.97.224.227.4جيد
34.826.447.038.831.9متوسط 

20.49.935.923.818.0سيئ
18.724.89.913.222.7ال جواب 

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=201200.•الشرطة•
41.355.919.838.843.1جيد

35.927.148.938.034.5متوسط 
15.99.824.917.215.0سيئ

6.97.26.46.07.4ال جواب 
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21.•هنالك•نقاش•حول•مستقبل•السلطة•الفلسطينية،•حيث•يعتقد•البعض•أن•هنالك•ضرورة•لحل•السلطة•في•
المرحلة•الحالية•بينما•يعتقد•البعض•اآلخر•أن•هنالك•ضرورة•لبقاء•السلطة•والحفاظ•عليها،•فما•رأيك•أنت؟••••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

23.219.428.722.623.5هنالك رضورة حلل السلطة 
هنالك رضورة لبقاء السلطة 

واحلفاظ علهيا 
69.270.667.071.367.7

7.610.04.36.18.8ال أعرف / ال جواب 

22.•هل•تعتقد•أنه•يوجد•فساد•في•السلطة•الفلسطينية؟•••••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
71.871.072.876.268.7نعم 

17.513.623.316.018.6ال 
10.715.43.97.812.7ال أعرف / ال جواب

23.•لو•جرى•اليوم•إنتخابات•المجلس•التشريعي•اليوم،•من•من•األحزاب•التالية•سوف•تصوت•له؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
35.632.939.637.634.2فتح

12.38.018.610.513.5محاس
2.01.13.32.41.7اجلهبة الشعبية 

0.30.30.40.60.1اجلهبة الدميقراطية
0.20.30.00.20.1املبادرة الوطنية 

1.30.13.11.61.1حزب الشعب
7.57.18.08.96.5املستقلني 

0.60.31.00.40.7أحزاب أخرى 
34.541.723.932.535.9لن أصوت

5.78.22.15.36.2ال أعرف/ ال جواب 

24.•برأيك،•ما•مدى•أهمية•إنتخاب•أعضاء•األحزاب•السياسية•لقيادة•الحزب•بإنتظام؟•هل•هو:••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=7.5العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
39.038.639.642.236.7مهم جدا

35.932.640.833.737.4مهم نوعا ما
13.112.613.812.713.3غري مهم نوعا ما

12.016.25.811.412.6غري مهم باملرة

الدائم• الحل• فرص• زيادة• إلى• الفلسطينية• اإلقتصادية• الظروف• تحسين• يؤدي• أن• الممكن• من• هل• •.25
للصراع•)•سالم•إقتصادي(؟•••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
74.875.474.074.575.0نعم
20.817.924.922.619.4ال 

4.46.71.12.95.6ال أعرف/ ال جواب 
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26.•كانت•السلطة•الفلسطينية•ضد•مؤتمر•البحرين•اإلقتصادي،•هل•تعتقد•أن•هذا•موقف•صحيح،•أم•
أنه•موقف•خاطئ؟••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

73.868.382.179.869.6موقف حصيح
11.310.812.211.111.5موقف خاطئ

14.920.95.79.118.9ال أعرف/ ال جواب 

27.•سيجري•خالل•األيام•القليلة•القادمة•إنتخابات•في•إسرائيل.•إلى•أي•مدى•أنت•مهتم•بهذه•اإلنتخابات؟•••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
5.47.62.36.34.8مهمت جدا

21.114.131.324.218.9مهمت نوعا ما
17.710.328.519.616.3غري مهمت نوعا ما 

51.360.737.346.954.3غري مهمت باملرة 
4.06.30.62.65.0ال أعرف 
0.51.00.00.40.7ال جواب

القضية• على• سلبي• أو• إيجابي• تأثير• له• سيكون• اإلسرائيلية• اإلنتخابات• نتائج• أن• تعتقد• هل• •.28
الفلسطينية؟••••••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

نتاجئ  عىل  يعمتد 
اإلنتخابات

18.817.221.219.818.2

7.55.710.17.57.5تأثري إجيايب
41.141.340.843.639.3تأثري سليب

25.225.225.224.625.5لن يكون له تأثري
7.410.62.74.59.5ال أعرف/ ال جواي 

29.•البعض•يعتقد•أن•صيغة•الدولتين•هي•الحل•المفضل•للنزاع•اإلسرائيلي•الفلسطيني،•بينما•يعتقد•
البعض•اآلخر•أن•فلسطين•التاريخية•ال•يمكن•تقسيمها•إلى•دولتين•وبالتالي•فإن•الحل•المفضل•هو•دولة•
واحدة•ثنائية•القومية•في•كل•فلسطين•يتمتع•بها•الفلسطينيون•واإلسرائيليون•بتمثيل•متساو•وحقوق•

متساوية،•أي•من•هذين•الحلين•تفضل؟•
الضفة املجموع

الغربية
أنىثذكرغزة

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
أفضل حل الدولتني: فلسطينية 

وإرسائيلية
39.334.546.442.237.3

الواحدة  الدولة  حل  أفضل 
ثنائية القومية يف لك فلسطني

28.830.526.228.728.8

17.119.214.015.418.3فلسطني التارخيية *
0.20.30.00.20.1دولة إسالمية *

8.88.59.19.78.1ال يوجد حل
5.87.04.33.87.4ال أعرف / ال جواب 

هذه األجوبة مل تكن من مضن اخليارات املعطاه لملستفيت 	 
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30.•بشكل•عام،•ما•هي•أفضل•السبل•لتحقيق•أهداف•الشعب•الفلسطيني•ألجل•إنهاء•اإلحتالل•وإقامة•
الدولة؟

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

40.636.446.837.043.1املفاوضات السملية
املقاومة املسلحة 

)إنتفاضة مسلحة( 
26.822.832.829.924.7

املقاومة امجلاهريية 
)إنتفاضة  السملية 

مجاهريية سملية(

21.325.914.423.219.9

3.63.14.34.82.7غري ذلك
7.711.81.75.19.6ال أعرف / ال جواب 

31.•في•هذه•الظروف•يعتقد•البعض•أن•عملية•السالم•قد•ماتت•وال•يمكن•إستئناف•المفاوضات،•بينما•
يرى•آخرون•أن•عملية•السالم•تمر•بظروف•صعبة•ومستقبلها•مجهول،•ويرى•آخرون•أن•عملية•السالم•

ال•زالت•حية•ومن•الممكن•إستئناف•المفاوضات،•فما•رأيك•أنت؟••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
وال  ماتت  قد  السالم  معلية 

ميكن إستئناف املفاوضات
33.331.635.735.231.9

معلية السالم متر بظروف 
صعبة ومستقبلها جمهول

37.136.537.938.036.5

معلية السالم ال زالت حية ومن 
املمكن إستئناف املفاوضات

24.323.225.823.624.7

5.38.70.63.26.9ال أعرف / ال جواب

32.•إذا•تم•إستئناف•المفاوضات•بين•إسرائيل•والفلسطينيين،•فمن•تفضل•أن•يقوم•بدور•الراعي•بين•
الطرفين؟•••

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

3.13.22.92.83.3الواليات املتحدة األمريكية 
30.432.327.632.129.2اإلحتاد األورويب 

18.322.412.218.618.0اللجنة الرباعية
12.215.77.011.712.5األمم املتحدة 

36.026.450.334.837.0مرص 

الوضع• لتحسين• مالية• مساعدات• تقديم• إستئناف• األمريكية• المتحدة• الواليات• قررت• حال• في• •.33
المعيشي•للشعب•الفلسطيني،•برأيك،•هل•تؤيد•قبول•المساعدات•أم•ترفضها؟•

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200

61.357.567.061.261.4أؤيد قبول املساعدات 
34.035.232.235.632.9أرفض قبول املساعدات

4.77.30.83.25.7ال أعرف / ال جواب 
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34.•من•حيث•المبدأ،•هل•تؤيد•أو•تعارض•فكرة•الكونفدرالية•بين•األدرن•وفلسطين؟••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
45.545.246.042.447.7أؤيد 

54.554.854.057.652.3أعارض 

35.•هل•تؤيد•الكونفدرالية•بأي•حال•من•األحول•أم•فقط•بعد•إقامة•الدولة•الفلسطينية؟•*•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=336العدد=210العدد=223العدد=323العدد=546
حال  أي  يف  أؤيدها 

من األحوال
43.642.145.746.242.0

أؤيدها فقط بعد إقامة 
الدولة الفلسطينية 

53.353.952.552.453.9

3.14.01.81.44.1ال أعرف / ال جواب 
* سؤال فقط للذين أجابو أؤيد فكرة الكونفدرالية يف السؤال السابق 

36.•من•حيث•المبدأ،•هل•تؤيد•أن•تعارض•فكرة•الكونفدالية•بين•إسرائيل•وفلسطين؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
15.510.822.516.814.6أؤيد 

84.589.277.583.285.4أعارض 

37.•ما•مدى•أهمية•أن•توفر•األونروا•التعليم•للفلسطينيين؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
85.088.879.482.886.5مهم جدا

12.59.017.714.710.9مهم نوعا ما
1.81.42.31.42.0غري مهم نوعا ما 

0.70.80.61.10.6غري مهم باملرة 

38.•ما•مدى•أهمية•أن•توفر•األونروا•الخدمات•الصحية••للفلسطينيين؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
86.891.280.285.187.9مهم جدا

11.77.318.113.310.5مهم نوعا ما
0.90.71.21.00.9غري مهم نوعا ما 

0.60.80.50.60.7غري مهم باملرة 

39.•ما•مدى•أهمية•أن•توفر•األونروا•الخدمات•البيئية•مثل•)لم•النفايات(•للفلسطينيين؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
85.389.579.084.286.0مهم جدا

12.28.018.412.511.9مهم نوعا ما
1.81.42.32.21.4غري مهم نوعا ما 

0.71.10.31.10.7غري مهم باملرة 
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40.•هل•أنت•عضو•بأي•من•النقابات•العمالية•في•فلسطين؟•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
6.44.69.19.54.3أنا عضو

92.293.190.789.993.8أنا لست عضو
1.42.30.20.61.9ال أعرف/ ال جواب

41.•إلى•أي•مدى•ترى•أن•النقابات•العمالية•تمثل•مصالحك؟•*•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=30العدد=47العدد=44العدد=33العدد=77
19.527.313.614.926.7ممثلة بشلك قوي

55.851.559.155.356.7ممثلة نوعا ما 
20.818.222.723.416.6غري ممثلة نوعا ما 

3.93.04.66.40.0غري ممثلة باملرة 
سؤل فقط للذين أجابو أهنم عضو يف السؤال السابق 	 

42.•برأيك،•ما•مدى•تأثير•النقابات•العمالية•في•فرض•مواقفهم•على•أصحاب•العمل/•المشغلين•والدولة؟•••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
15.817.613.016.615.2هلم تأثري كبري

34.332.736.534.733.9هلم تأثري نوعا ما 
20.616.127.224.018.2هلم تأثري قليل

ال يوجد هلم تأثري 
باملرة 

18.018.617.119.816.7

11.315.06.24.916.0ال أعرف/ ال جواب 

43.•بشكل•عام،•هل•الدين•جزي•مهم•في•حياتك؟••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
98.798.599.098.698.7نعم 

1.31.51.01.41.3ال 

44.•هل•تؤيد•زواج•الفتاة•تحت•سن•18•سنة؟•••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
18.217.619.022.015.5نعم 

81.882.481.078.084.5ال 

45.•هل•تؤيد•تعدد•الزوجات؟••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
24.124.922.931.918.6نعم 

75.975.177.168.181.4ال 
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46.•البعض•يصافح••الجنس•اآلخر•بينما•اخرون•ال•يصافحون•الجنس•اآلخر،•ماذا•بالنسبة•لك•أنت•؟•
هل:•تصافح•الجنس•اآلخر،•أم•ال

أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع
العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200تصاحف اجلنس اآلخر؟

23.626.918.828.919.9أصاحف 
76.473.181.271.180.1ال أصاحف 

47.•لماذا•ال•تصافح؟هل•ذلك•السباب•دينية•ام•اجتماعيه•)عادات•وتقاليد(؟*•
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=565العدد=352العدد=485العدد=523العدد=917
86.991.281.282.789.6ألسباب دينية 

13.08.618.817.010.4إجمتاعية )عادات وتقاليد( 
0.10.20.00.30.0ال جواب 

سؤل فقط للذين أجابوا أهنم ال يصاحفون اجلنس اآلخر يف السؤال السابق  	 

48.•هل•صمت•رمضان؟•••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
94.694.494.891.596.7معمظه أو مجيعه

3.93.54.56.12.4أيام قليلة
1.52.10.72.40.9مل أمصه 

49.•خالل•الشهر•الماضي•)•شهر•رمضان(،•هل•كنت•مواظب•على•أداء•الصالة؟••••••
الضفة املجموع  

الغربية
أنىثذكرغزة

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
مجيع  الصالة  عىل  مواظب 

األيام 
92.089.296.187.195.5

مواظب عىل الصالة أيام 
امجلعة فقط 

4.85.93.39.31.7

3.24.90.63.62.8غري مواظب عىل اإلطالق 

50.•هل•أديت•العمرة؟••••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع  

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
27.032.618.826.327.5نعم
73.067.481.273.772.5ال 
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51.••ما•هو•التنظيم•السياسي•أو•الديني•الذي•تثق•به•أكثر؟•*••••••
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
28.223.435.332.125.4فتح

11.57.417.510.512.2محاس
7.88.17.46.58.8أحزاب إسالمية أخرى

2.61.83.73.61.8آخرون
44.752.932.643.645.4ال أثق بأحد 

5.26.43.53.76.4ال أعرف / ال جواب 
هذا سؤال مفتوح، مل يعط لملستفىت أي خيارات 	 

52.••ما•هي•الشخصية•الفلسطينية•التي•تثق•بها•أكثر؟•*
أنىثذكرغزةالضفة الغربيةاملجموع

العدد=705العدد=495العدد=485العدد=715العدد=1200
12.37.719.216.29.6محمود عباس ) أبو مازن( 

8.34.314.26.39.8إمساعيل هنية 
3.32.54.34.02.7مروان الربغويث 

4.30.110.54.84.0دمحم دحالن 
11.612.310.512.111.2آخرون 

51.861.537.349.353.5ال أثق بأحد 
8.411.64.07.39.2ال أعرف / ال جواب  

هذا سؤال مفتوح، مل يعط لملستفىت أي خيارات 	 


