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( تطالب بإنتخابات دورية لقيادة األحزاب%74.9أكثرية )  
األونروا( ضرورية( تعتبر خدمات وكالة الغوث )90%)الغالبية العظمى   

 الفلسطيني غير مهتم باإلنتخابات اإلسرائيليةالجمهور 
 تباين في تقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم 

 
 زيد من الديمقراطية لدى األحزابمبيرغب الفلسطينيون 

أن  (،FES( بالشراكة مع فريدريش إيبرت شتيفتونغ )JMCCأظهر استطالع للرأي العام أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال )
ين قال ححزابهم بشكل دوري، في أأعضاء األحزاب السياسية قيادات  ( قالوا أنه من المهم أن ينتخب٪74.9المستطلعين )غالبية 

. لسياسية٪( أنه أمر غير مهم. في ذات الوقت، ما زال الفلسطينيون يعبرون عن تدني مستوى الثقة في األحزاب والفصائل ا25.1)
أعلى  (٪52.9( من المستطلعين أنهم ال يثقون بأي فصيل سياسي، حيث إن الشعور بعدم الثقة في الضفة الغربية )٪44.7أفاد )

ون عن . على الرغم من التدني الكبير في مستوى الثقة بشكل عام، ما زال الفلسطينيون يعبر (٪32.6بكثير منه في قطاع غزة )
نسبة حماس بـ ا٪ في قطاع غزة( ، تليه35.3بية و في الضفة الغر  ٪23.4)، بواقع (٪28.2) بنسبة قتهم االكبر في حركة فتح،ث

 ٪ في قطاع غزة(. 17.5في الضفة الغربية و  ٪7.4) ، بواقع11.5٪
 
 لغالبية العظمى من الفلسطينيين تعتبر خدمات األونروا ضروريةا

إن فليم ، التع خدماتمة للفلسطينيين. فيما يتعلق بهناك إجماع قوي بين الفلسطينيين على أن الخدمات التي تقدمها األونروا مه
مكن رؤية يو نها مهمة إلى حد ما. أ٪ 12.5، بينما قال  ااالونرو  ها٪ من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المهم للغاية أن تقدم85

٪ أنها 11.7٪ أنها مهمة للغاية ، وقال 86.6توجهات مماثلة فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدمها األونروا ، حيث قال 
مهمة إلى  ها% قالوا أن12.2% قالوا أنها مهمة، 85.3، نفاياتلخدمات البيئية المقدمة، مثل جمع الوبالنسبة ل مهمة إلى حد ما ،

 .حد ما
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 :آفاق الحلول وفرص المفاوضات
ن نسبة ، علمًا ألحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني فضل% ترى أن حل الدولتين هو األ39.3 وما زالت النسبة األكبر والبالغة

الضفة % في 34.5في قطاع غزة مقابل % 46.4في الضفة الغربية، بنسبة  تفضيل حل الدولتين في قطاع غزة أعلى منها
% 30.5% في قطاع غزة مقابل 26.2% حل الدولة الواحدة ثنائية القومية على كل فلسطين، بواقع 28.8الغربية، في حين فضل 

 في الضفة الغربية.

إلنهاء  % المفاوضات السلمية كإحدى السبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني40.6من جانب أخر، فضلت النسبة األكبر 
قامة ال % في 36.4% في قطاع غزة مقابل 46.8، حيث كانت في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية بنسبة دولةاإلحتالل وا 

% المقاومة الجماهيرية السلمية كسبيل أفضل لتحقيق 21.3% المقاومة المسلحة، و 26.8الضفة الغربية، في حين فضل 
 األهداف.

ك، % أيدوا ذل45.5نفدراليًا بين األردن و فلسطين، مقابل % فكرة إقامة اتحادًا كو 54.5أكثرية من من جهة أخرى،عارضت 
% تؤيدها 43.6% تؤيدها ولكن فقط بعد إقامة الدولة الفلسطينية، و 53.3وانقسمت النسبة التي أيدت الكونفدرالية مع األردن إلى 

 لك.ذ% أيدوا 15.5%، مقابل 84.5في أي حال من األحوال، وكان هناك معارضة واضحة لفكرة الكونفدرالية مع اسرائيل بنسبة 

 
 :يوم على حكومة إشتيه  100تقييمات متباينة بعد 

بل يوم على تشكيلها، مقا 100غير راضيين عن أداء الحكومة الجديدة بعد مرور  % من المستطلعين41.6 بّين اإلستطالع أن
قابل مخير لم يكن ايجابيًا وال سلبيًا، %  أن التغيير الحكومي األ50.2اعتبر نصف المستطلعين  % راضيين عن أدائها.37.4
 % اعتبره تغييرًا سلبيًا.13.6% اعتبره تغييرًا ايجابيًا، و 20.8

% 45% أنها ال تعرف من هو رئيس الوزراء الحالي، مقابل 53.3وجوابًا على سؤال من هو رئيس الوزراء الحالي، قالت نسبة 
عمله بشكل ب% وجدوا أنه يقوم 21.5الوزراء د.محمد اشتيه بّين اإلستطالع أن  قالوا بأنه د. محمد اشتيه. وفيما يخص أداء رئيس

 % وجدوا أنه يقوم بعمله بشكل متوسط.38.9%  أنه يقوم بعمله بشكل جيد، في حين 15.6سيء، مقابل 

 
 أداء السلطة الوطنية ومؤسساتها

يث ح، طنية الفلسطينيةة الو ف هيئات ومؤسسات السلطستطالع وجود تباين في تقييم الجمهور فيما يتعلق بأداء مختلأظهر اإل
 ، بينمايدج ن أدائهاأ٪ من المستطلعين 53قال فعند المستطلعين،  ايجابي التعليمية الفلسطينية، على أعلى تقييمالمنظومة  تحاز 

 دائها سيئ. أن أقالوا ٪ 12.6
٪ 25.3، ودى جيولن أداء األأ ٪23.5، حيث قال ايجابياً  يةجتماعإلمجلس الوزراء ووزارة الشؤون ا لم يكن تقييم، ذات السياق في

 . جيد خيرةداءاألأ قالوا أن من المستطلعين
ن ٪ م55.9 ، حيثقطاع غزة والضفة الغربيةفي تقييم هيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بين  تباينال نرى أيضاً 

٪ 64.2، قال وزارة الداخليةل أما بالنسبة غزة. قطاع في ٪ 19.8 مقابل رطة جيد،أن أداء الش يرون المستطلعين في الضفة الغربية
 من ٪47.3، قال لنظام الصحة الفلسطينيي ماأفي قطاع غزة.  %30.5ابل غربية أن أدائها جيد مقمن المستطلعين في الضفة ال

 ٪ في قطاع غزة. 29.1الضفة الغربية أن أداءها جيد، مقارنة مع 
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ال ي حين قفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، ف فسادعن اعتقادهم بوجود  ،%71.8 ت أغلبية مكونة منأعرب خرى،أومن ناحية 
 فساد. ٪ أنه ال يوجد17.5

 ٪ 23.2 ابلمق الفلسطينية، بقاء على السلطة الوطنية٪ أنه يجب اإل69.2فلسطينية ، قال وفيما يتعلق بمستقبل السلطة الوطنية ال
يؤيدون حل  ٪ أنهم28.7الفرق بين قطاع غزة والضفة الغربية في هذا الصدد ، حيث قال  إلى ت اإلنتباه، ويلفأنه يجب حلهاقالوا 

 ٪ فقط في الضفة الغربية.19.4 مقابل غزة، قطاع السلطة الوطنية الفلسطينية في
 

 اإلنتخابات وتوازن القوى:
لجبهة الشعبية، في ل% 2حماس، و ل% 12.3و ح،% سينتخبون فت35.6فيما لو جرت انتخابات للمجلس التشريعي اليوم فإن 

 % أنها لن تصوت.34.5حين قالت نسبة 
% في 32.9ويالحظ اإلختالف في الميول اإلنتخابية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت نسبة الذين سينتخبون فتح 

% في قطاع 18.6ي الضفة الغربية مقابل % ف8% في قطاع غزة، ونسبة الذين سينتخبون حماس 39.6الضفة الغربية، مقابل 
نهم لن أ% في قطاع غزة، وأما من قالوا 3.3% مقابل 1.1غزة، وكذلك نسبة الذين سينتخبون الجبهة الشعبية في الضفة الغربية 

 % في قطاع غزة.23.9% في الضفة الغربية، و 41.7يصوتوا، فهم 
  

 اهتمام ضئيل باإلنتخابات اإلسرائيلية:
فقد  ل المقبل. أيلو  17الجارية في  طالع أن الجمهور الفلسطيني غير مهتم وال يعول أمااًل على اإلنتخابات االسرائيليةبّين اإلست

ذه % قالوا أنهم مهتمين بها، وحول التأثير المحتمل  له26.5% أنهم غير مهتمين، بينما 69أظهرت نسبة أكثرية مقدارها 
وا أن تأثيرها % قال7.5% أن تأثيرها سيكون سلبي على القضية الفلسطينية ، مقابل 41.1لغة االنتخابات فقالت النسبة األكبر والبا

 .تائج اإلنتخابات% قالوا أن تأثيرها سيعتمد على ن18.8ايجابي، بينما 

 

 :الفلسطينيون يؤيدون موقف السلطة من ورشة البحرين
 % اعتبروه موقف خاطئ.11.3شة البحرين صحيح، مقابل % أن موقف السلطة الفلسطينية من ور 73.8اعتقدت أغلبية بنسبة 

 % قبول المساعدات األمريكية في حال قررت الواليات المتحدة األمريكية استئناف مساعداتها للشعب61.3وأيدت أكثرية 
 % رفضوا ذلك.34الفلسطيني، مقابل 

 

 :18أكثرية بين الرجال والنساء ضد زواج الفتاة تحت سن الـ 
جابة على س ؤيد ذلك، % أنها ال ت81.8عامًا، أجابت أكثرية من  18الـ  ؤال مباشر حول ما اذا كنت تؤيد زواج الفتاة تحت سنوا 

% في الضفة 17.6% أنها تؤيد ذلك، بواقع 18.2% في قطاع غزة،  في حين قالت نسبة 81% في الضفة الغربية،82.4بواقع 
 % في قطاع غزة.19الغربية، 

واج ضد الز  ى أن اإلناث أكثر معارضة للزواج المبكر من الذكور ، حيث كانت نسبة اإلناث من الذين كانواوما يلفت اإلنتباه، إل
 % من الذكور.78% مقابل 84.5دون الثامنة عشر 
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 اآللية :

 آب 5و   تموز 31سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة  بين  18شخص تزيد أعمارهم عن  1200تم مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 
وقع سكني م  134. لقد تمت المقابالت في Kishالمستطلعين من المنزل بناءًا على جدول  . تمت المقابالت في المنازل وتم انتقاء2019

 بطريقة عشوائية بناءًا على عدد السكان.
 

 استمارة من المدن والقرى والمخيمات التالية:  715تم جمع    الضفة الغربيةفي 
لة يساليعبد، جنين، كفر راعي، جنين: يطا، إذنا، بين نعيم، سعير، دورا، صوريف، خرسا، إمريش، مخيم العروب.الخليل، :الخليل

ت لقيا، لبيرة، بيرام اهلل، ا :رام اهلل والبيرةطمون، تياسير.  طوباس:الحارثية، قباطية، دير أبو ضعيف، عّجة، إم التوت، مخيم جنين. 
، عناتا :القدسالعوجا، الجفتلك، مخيم عين السلطان.  :أريحاالمصباح، بيت ريما، مخيم دير عمار.  نعلين، عارورة، عين عريك، خربثا

بر، ل المكربية و جبغبير نباال، مخيم قلنديا، بيت عنان، بيت حنينا، شعفاط، البلدة القديمة، راس العامود، كفر عقب، السواحرة ال
 ك، الساوية،نابلس، بيتا، بيت فوري: نابلسة، العبيدية، الشواورة، مخيم الدهيشة. بيت لحم، بيت ساحور، الدوح: بيت لحمالعيزرية. 

ية، لنزلة الغرببيت ليد، دير الغصون، بلعا، ا: طولكرمالزاوية، كفل حارس. سلفيت: قريوط، زيتا جماعين، عصيرة القبلية، مخيم بالطة. 
  قلقيلية، كفر قدوم.قلقيلية: مخيم طولكرم. 

 
 استمارة من القرى والمخيمات التالية :   485 تم جمع قطاع غزة:في 
 يمة، الدرج،دة القدالرمال الجنوبي، تل الهوى، صبرا،  الرمال الشمالي، الشيخ عجلين، البل الجديدة، التفاح، الشيخ رضوان، الزيتون، غزة:

رة، الصغي يلة، القرارة، عبسان الكبيرة، عبسان: خانيونس ، بني سهخانيونسالنصر، التركمان، مخيم الشاطئ، المغراقة ) أبو مدين(.
خيم ملزوايدة، ادير البلح،  دير البلح:: جباليا، بيت الهيا، بيت حانون، مخيم جباليا. شمال غزة: رفح، مخيم رفح. رفحمخيم خانيونس. 

 المغازي، مخيم النصيرات.  
 

 .%95النسبة المؤكدة تصل إلى . 3+،3-نسبة الخطأ كانت 
 نة:توزيع العي

 من قطاع غزه. %40.4من القدس، %9.2% من المستجوبين كانوا من الضفة الغربية،  50.4
 %من المدن.75.8% من المخيم، 8.8% من القرى، 15.4
 % إناث.58.7% ذكور،  41.3
 % ال جواب0.1% مطلق/ة،  1.2% أرمل/ة، 6.6% غير متزوجين، 23.8% متزوجين،  68.3

 .سنة 39معدل عمر المستجوبين 
 

 وظيفة المستجوبين:
 % طالب8.8

 % عامل12.9
 % ربة بيت45.2
 % مزارع/صياد1.3
 % فني1.2
 % عاطل عن العمل9.3

 % رجل أعمال4.3
 % موظف حكومي7.3
 % موظف قطاع خاص5.7
 …(% مهني )دكتور، محامي،0.8
 % متقاعد3.2
 % ال جواب 0.0
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 النتائج: 

 
  مستقبل بشكل عام، هل يمكنك القول أنك متفائل جدا، متفائل، متشائم، أم متشائم جدا؟ ما هو مدى تفاؤلك أو تشاؤمك تجاه ال .1

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 9.8 5.7 3.3 11.3 8.1 متفائل جدا
 62.8 53.9 58.4 59.7 59.2 متفائل
 19.6 29.3 28.2 20.4 23.6 متشائم

 7.7 10.9 10.1 8.3 9.0 متشائم/ة جدا
 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 ال جواب 

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495لعدد=ا 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 17.9 22.8 15.3 23.1 19.9 كثير جدا
 26.4 28.3 31.1 24.5 27.2 كثير

 30.5 27.3 28.7 29.5 29.2 بين الحين واآلخر
ال أستعمل مواقع 
التواصل اإلجتماعي 

 بالمرة 

23.7 22.9 24.9 21.6 25.2 
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  هل تستخدم اإلنترنت كمصدر لألخبار؟  .3

 أنثى ذكر غزة غربيةالضفة ال المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 59.4 65.9 64.9 60.1 62.1 نعم
 40.6 34.1 35.1 39.9 37.9 ال 

 
 هل تعرضت للتحرش عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي؟    .4

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 9.2 6.9 11.8 5.9 8.3 نعم
 90.8 93.1 88.2 94.1 91.7 ال 

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع  
 705العدد= 495العدد= 485=العدد 715العدد= 1200العدد= 

أؤيد مقاطعة جميع 
 البضائع اإلسرائيلية

38.3 43.8 30.1 33.9 41.3 

أؤيد مقاطعة بضائع 
 المستوطنات فقط 

6.8 5.0 9.5 8.7 5.5 

أؤيد مقاطعة البضائع التي 
 لها بديل 

21.6 18.5 26.2 23.8 20.0 

أؤيد مقاطعة بضائع 
المستوطنات والبضائع 

  التي لها بديل

12.8 11.6 14.4 14.3 11.6 

ال أؤيد مقاطعة البضائع 
 اإلسرائيلية

19.6 19.7 19.4 19.0 20.0 

 1.6 0.3 0.4 1.4 0.9 ال جواب  /ال أعرف 
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 هل تعتقد أن الرئيس أبو مازن يقوم بعمله كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل جيد، متوسط، أم سيئ؟     .6

 أنثى ذكر غزة ةالضفة الغربي المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 25.5 27.9 20.6 30.5 26.5 جيد
 39.4 38.2 38.6 39.2 38.9 متوسط
 27.2 28.5 39.4 19.9 27.8 سيئ 

 7.9 5.4 1.4 10.4 6.8 ال جواب 
 
 تعرف من هو رئيس الوزراء الحالي؟ * هل  .7

 أنثى ذكر غزة ةالضفة الغربي المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 62.3 40.6 59.6 49.1 53.3 ال 

 35.9 58.0 39.0 49.1 45.0 د. محمد إشتيه 
 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 رامي الحمد اهلل د. 

 0.3 0.4 0.8 0.0 0.3 إسماعيل هنية 
 1.1 1.0 0.6 1.4 1.1 ال جواب 

  مفتوح لم يعط للمستفتى أي خياراتهذا سؤال *
 
ر إيجابي، و تغييما رأيك بتغيير الحكومة األخير والذي تم فيه تعيين الدكتور محمد إشتيه رئيسا للوزراء بدل الدكتور رامي الحمد اهلل، هل ه .8

 تغيير سلبي، تغيير ال إيجابي وال سلبي فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية الفلسطينية؟     

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية وعالمجم 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 20.3 21.6 18.4 22.5 20.8 تغيير إيجابي
 11.6 16.4 19.2 9.8 13.6 تغيير سلبي

 48.1 53.1 55.3 46.7 50.2 ال إيجابي وال سلبي
 20.0 8.9 7.1 21.0 15.4  ب/ ال جوا ال أعرف
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يوم على تشكيل الحكومة الجديدة، ما مدى رضاك عن أدائها هل تقول: أنك راض جدا، راض نوعا ما، غير راض  100مرور حوالي  بعد .9

 نوعا ما، أم غير راض جدا؟     

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 4.7 4.0 3.1 5.3 4.4 راض جدا
 32.2 34.1 31.8 33.8 33.0 راض نوعا ما

 20.3 24.8 32.0 15.5 22.2 غير راض نوعا ما
 17.3 22.4 23.7 16.5 19.4 غير راض جدا

 25.5 14.7 9.4 28.9 21.0 ال جواب  /ال أعرف 
 
      يئ؟ هل تعتقد أن رئيس الوزراء د. محمد إشتيه يقوم بعمله كرئيس للوزراء بشكل جيد، متوسط أم س .10

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 16.3 14.5 9.5 19.7 15.6 جيد
 36.3 42.6 44.3 35.2 38.9 متوسط
 18.6 25.7 32.6 14.0 21.5 سيئ

 28.8 17.2 13.6 31.1 24.0 ال جواب  /ال أعرف 
 

 السلطة الوطنية التالية:  كيف تقيم أداء أجهزة

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= . األجهزة األمنية 11
 38.6 40.4 37.7 40.4 39.3 جيد

 36.5 38.2 36.7 37.5 37.2 متوسط 
 16.0 16.2 20.4 13.1 16.1 سيئ

 8.9 5.2 5.2 9.0 7.4 ال جواب 
 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
. مجلس الوزراء ) 12

 السلطة التنفيذية(  
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد=

 23.4 23.6 22.1 24.5 23.5 جيد
 40.6 44.6 46.8 39.2 42.3 متوسط 

 16.5 19.4 23.5 13.7 17.7 سيئ
 19.5 12.4 7.6 22.6 16.5 ال جواب 
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 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
. جهاز التعليم 13

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

 55.2 49.9 50.3 54.8 53.0 جيد
 31.3 35.2 39.0 28.8 32.9 متوسط 

 11.8 13.7 10.5 14.0 12.6 سيئ
 1.7 1.2 0.2 2.4 1.5 ال جواب 

 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
. جهاز الصحة 14

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

 43.4 34.9 29.1 47.3 39.9 جيد
 33.0 37.0 39.8 31.2 34.7 متوسط 

 21.4 27.1 30.5 19.2 23.8 سيئ
 2.2 1.0 0.6 2.3 1.6 ال جواب 

 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
. التلفزيون 15

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

 43.8 36.0 32.4 46.2 40.6 جيد
 31.6 39.4 49.7 24.8 34.8 متوسط 

 12.2 15.4 13.4 13.6 13.5 سيئ
 12.4 9.2 4.5 15.4 11.1 ال جواب 
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 أنثى ذكر غزة ربيةالضفة الغ المجموع 

. الراديو 16
 الفلسطيني     

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

 39.7 32.5 34.4 38.3 36.8 جيد
 27.9 36.4 45.8 21.7 31.4 متوسط 

 11.3 14.5 14.2 11.6 12.7 سيئ
 21.1 16.6 5.6 28.4 19.1 ال جواب 

 
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 

. وزارة الداخلية ) 17
الجوازات، الهويات، 

 الوثائق اآلخرى(    

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

 51.5 49.3 30.5 64.2 50.6 جيد
 31.1 32.1 47.4 20.7 31.5 متوسط 

 9.5 13.5 18.4 6.3 11.2 سيئ
 7.9 5.1 3.7 8.8 6.7 ال جواب 

 
 أنثى ذكر غزة الغربيةالضفة  المجموع 

. وزارة الشؤون 18
 اإلجتماعية 

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

 27.4 22.2 19.2 29.4 25.3 جيد
 27.7 36.0 36.9 27.1 31.1 متوسط 

 28.4 27.9 41.2 19.3 28.2 سيئ
 16.5 13.9 2.7 24.2 15.4 ال جواب 

 
 
 أنثى ذكر زةغ الضفة الغربية المجموع 

 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= . السير والترخيص    19
 27.4 24.2 7.2 38.9 26.1 جيد

 31.9 38.8 47.0 26.4 34.8 متوسط 
 18.0 23.8 35.9 9.9 20.4 سيئ

 22.7 13.2 9.9 24.8 18.7 ال جواب 
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 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 

 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= الشرطة  .20
 43.1 38.8 19.8 55.9 41.3 جيد

 34.5 38.0 48.9 27.1 35.9 متوسط 
 15.0 17.2 24.9 9.8 15.9 سيئ

 7.4 6.0 6.4 7.2 6.9 ال جواب 
 
لبعض اورة لحل السلطة في المرحلة الحالية بينما يعتقد هنالك نقاش حول مستقبل السلطة الفلسطينية، حيث يعتقد البعض أن هنالك ضر  .21

 اآلخر أن هنالك ضرورة لبقاء السلطة والحفاظ عليها، فما رأيك أنت؟      

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

هنالك ضرورة لحل 
 السلطة 

23.2 19.4 28.7 22.6 23.5 

هنالك ضرورة لبقاء 
 السلطة والحفاظ عليها 

69.2 70.6 67.0 71.3 67.7 

 8.8 6.1 4.3 10.0 7.6  ال جواب /ال أعرف 
 
       يوجد فساد في السلطة الفلسطينية؟ هل تعتقد أنه  .22

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 68.7 76.2 72.8 71.0 71.8 نعم 
 18.6 16.0 23.3 13.6 17.5 ال 

 12.7 7.8 3.9 15.4 10.7 ال جواب /ال أعرف 
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 ، من من األحزاب التالية سوف تصوت له؟ اليوم لو جرى اليوم إنتخابات المجلس التشريعي .23

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485دد=الع 715العدد= 1200العدد= 

 34.2 37.6 39.6 32.9 35.6 فتح
 13.5 10.5 18.6 8.0 12.3 حماس

 1.7 2.4 3.3 1.1 2.0 الجبهة الشعبية 
 0.1 0.6 0.4 0.3 0.3 الجبهة الديمقراطية
 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 المبادرة الوطنية 

 1.1 1.6 3.1 0.1 1.3 حزب الشعب
 6.5 8.9 8.0 7.1 7.5 المستقلين 

 0.7 0.4 1.0 0.3 0.6 أحزاب أخرى 
 35.9 32.5 23.9 41.7 34.5 لن أصوت
 6.2 5.3 2.1 8.2 5.7 ال جواب  /ال أعرف

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 7.5العدد= 495العدد= 485العدد= 715د=العد 1200العدد= 

 36.7 42.2 39.6 38.6 39.0 مهم جدا
 37.4 33.7 40.8 32.6 35.9 مهم نوعا ما

 13.3 12.7 13.8 12.6 13.1 غير مهم نوعا ما
 12.6 11.4 5.8 16.2 12.0 غير مهم بالمرة

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 75.0 74.5 74.0 75.4 74.8 نعم
 19.4 22.6 24.9 17.9 20.8 ال 

 5.6 2.9 1.1 6.7 4.4 ال أعرف/ ال جواب 
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 الفلسطينية ضد مؤتمر البحرين اإلقتصادي، هل تعتقد أن هذا موقف صحيح، أم أنه موقف خاطئ؟     كانت السلطة .26

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 69.6 79.8 82.1 68.3 73.8 موقف صحيح
 11.5 11.1 12.2 10.8 11.3 موقف خاطئ

 18.9 9.1 5.7 20.9 14.9 رف/ ال جواب ال أع
 
 سيجري خالل األيام القليلة القادمة إنتخابات في إسرائيل. إلى أي مدى أنت مهتم بهذه اإلنتخابات؟      .27

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 4.8 6.3 2.3 7.6 5.4 مهتم جدا
 18.9 24.2 31.3 14.1 21.1 مهتم نوعا ما

 16.3 19.6 28.5 10.3 17.7 غير مهتم نوعا ما 
 54.3 46.9 37.3 60.7 51.3 غير مهتم بالمرة 

 5.0 2.6 0.6 6.3 4.0 ال أعرف 
 0.7 0.4 0.0 1.0 0.5 ال جواب

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

يعتمد على نتائج 
 اإلنتخابات

18.8 17.2 21.2 19.8 18.2 

 7.5 7.5 10.1 5.7 7.5 تأثير إيجابي
 39.3 43.6 40.8 41.3 41.1 تأثير سلبي

 25.5 24.6 25.2 25.2 25.2 كون له تأثيرلن ي
 9.5 4.5 2.7 10.6 7.4 ال جواي  /ال أعرف
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ن ال يمك . البعض يعتقد أن صيغة الدولتين هي الحل المفضل للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، بينما يعتقد البعض اآلخر أن فلسطين التاريخية29

ل متساو ن بتمثيو دولة واحدة ثنائية القومية في كل فلسطين يتمتع بها الفلسطينيون واإلسرائيليو تقسيمها إلى دولتين وبالتالي فإن الحل المفضل ه
 وحقوق متساوية، أي من هذين الحلين تفضل؟ 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

أفضل حل الدولتين: فلسطينية 
سرائيلي  ةوا 

39.3 34.5 46.4 42.2 37.3 

أفضل حل الدولة الواحدة ثنائية 
 القومية في كل فلسطين

28.8 30.5 26.2 28.7 28.8 

 18.3 15.4 14.0 19.2 17.1 *فلسطين التاريخية 
 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 *دولة إسالمية 
 8.1 9.7 9.1 8.5 8.8 ال يوجد حل

 7.4 3.8 4.3 7.0 5.8 ال أعرف / ال جواب 
 جوبة لم تكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي هذه األ 

 
قامة الدولة؟30  . بشكل عام، ما هي أفضل السبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ألجل إنهاء اإلحتالل وا 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 43.1 37.0 46.8 36.4 40.6 اوضات السلميةالمف
المقاومة المسلحة ) إنتفاضة 

 مسلحة( 
26.8 22.8 32.8 29.9 24.7 

المقاومة الجماهيرية السلمية ) 
 إنتفاضة جماهيرية سلمية(

21.3 25.9 14.4 23.2 19.9 

 2.7 4.8 4.3 3.1 3.6 غير ذلك
 9.6 5.1 1.7 11.8 7.7 ال جواب  /ال أعرف 
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مر . في هذه الظروف يعتقد البعض أن عملية السالم قد ماتت وال يمكن إستئناف المفاوضات، بينما يرى آخرون أن عملية السالم ت31

 بظروف صعبة ومستقبلها مجهول، ويرى آخرون أن عملية السالم ال زالت حية ومن الممكن إستئناف المفاوضات، فما رأيك أنت؟  
 أنثى ذكر ةغز  الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

عملية السالم قد ماتت 
وال يمكن إستئناف 

 المفاوضات

33.3 31.6 35.7 35.2 31.9 

عملية السالم تمر 
بظروف صعبة 

 ومستقبلها مجهول

37.1 36.5 37.9 38.0 36.5 

عملية السالم ال زالت 
حية ومن الممكن 

 فاوضاتإستئناف الم

24.3 23.2 25.8 23.6 24.7 

 6.9 3.2 0.6 8.7 5.3 ال جواب /ال أعرف 
 

 . إذا تم إستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فمن تفضل أن يقوم بدور الراعي بين الطرفين؟   32
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705عدد=ال 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

الواليات المتحدة 
 األمريكية 

3.1 3.2 2.9 2.8 3.3 

 29.2 32.1 27.6 32.3 30.4 اإلتحاد األوروبي 
 18.0 18.6 12.2 22.4 18.3 اللجنة الرباعية
 12.5 11.7 7.0 15.7 12.2 األمم المتحدة 

 37.0 34.8 50.3 26.4 36.0 مصر 
 

هل تؤيد  ية إستئناف تقديم مساعدات مالية لتحسين الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني، برأيك،. في حال قررت الواليات المتحدة األمريك33
 قبول المساعدات أم ترفضها؟ 

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 61.4 61.2 67.0 57.5 61.3 أؤيد قبول المساعدات 
بول أرفض ق

 المساعدات
34.0 35.2 32.2 35.6 32.9 

 5.7 3.2 0.8 7.3 4.7 ال جواب  /ال أعرف 
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 . من حيث المبدأ، هل تؤيد أو تعارض فكرة الكونفدرالية بين األدرن وفلسطين؟  34
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 47.7 42.4 46.0 45.2 45.5  أؤيد
 52.3 57.6 54.0 54.8 54.5 أعارض 

 
 . هل تؤيد الكونفدرالية بأي حال من األحول أم فقط بعد إقامة الدولة الفلسطينية؟ * 35
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 336العدد= 210العدد= 223العدد= 323العدد= 546العدد= 

أؤيدها في أي حال 
 ألحوالمن ا

43.6 42.1 45.7 46.2 42.0 

أؤيدها فقط بعد إقامة 
 الدولة الفلسطينية 

53.3 53.9 52.5 52.4 53.9 

 4.1 1.4 1.8 4.0 3.1 ال جواب  /ال أعرف 
 * سؤال فقط للذين أجابو أؤيد فكرة الكونفدرالية في السؤال السابق 

 
 بين إسرائيل وفلسطين؟  . من حيث المبدأ، هل تؤيد أن تعارض فكرة الكونفدالية36
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 14.6 16.8 22.5 10.8 15.5 أؤيد 
 85.4 83.2 77.5 89.2 84.5 أعارض 

 
 ما مدى أهمية أن توفر األونروا التعليم للفلسطينيين؟ . 37
 أنثى ذكر غزة غربيةالضفة ال المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 86.5 82.8 79.4 88.8 85.0 مهم جدا
 10.9 14.7 17.7 9.0 12.5 مهم نوعا ما

 2.0 1.4 2.3 1.4 1.8 غير مهم نوعا ما 
 0.6 1.1 0.6 0.8 0.7 غير مهم بالمرة 
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 الخدمات الصحية  للفلسطينيين؟  . ما مدى أهمية أن توفر األونروا38
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 87.9 85.1 80.2 91.2 86.8 مهم جدا
 10.5 13.3 18.1 7.3 11.7 مهم نوعا ما

 0.9 1.0 1.2 0.7 0.9 غير مهم نوعا ما 
 0.7 0.6 0.5 0.8 0.6 غير مهم بالمرة 

 
 . ما مدى أهمية أن توفر األونروا الخدمات البيئية مثل )لم النفايات( للفلسطينيين؟ 39
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 86.0 84.2 79.0 89.5 85.3 مهم جدا
 11.9 12.5 18.4 8.0 12.2 مهم نوعا ما

 1.4 2.2 2.3 1.4 1.8 غير مهم نوعا ما 
 0.7 1.1 0.3 1.1 0.7 غير مهم بالمرة 

 
 . هل أنت عضو بأي من النقابات العمالية في فلسطين؟ 40
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 4.3 9.5 9.1 4.6 6.4 أنا عضو
 93.8 89.9 90.7 93.1 92.2 لست عضوأنا 

 1.9 0.6 0.2 2.3 1.4 ال أعرف/ ال جواب
 

 * . إلى أي مدى ترى أن النقابات العمالية تمثل مصالحك؟ 41
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 30العدد= 47العدد= 44العدد= 33العدد= 77العدد= 

 26.7 14.9 13.6 27.3 19.5 ممثلة بشكل قوي
 56.7 55.3 59.1 51.5 55.8 ممثلة نوعا ما 

 16.6 23.4 22.7 18.2 20.8 غير ممثلة نوعا ما 
 0.0 6.4 4.6 3.0 3.9 غير ممثلة بالمرة 

  سؤل فقط للذين أجابو أنهم عضو في السؤال السابق 
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 ين والدولة؟   . برأيك، ما مدى تأثير النقابات العمالية في فرض مواقفهم على أصحاب العمل/ المشغل42
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 15.2 16.6 13.0 17.6 15.8 لهم تأثير كبير
 33.9 34.7 36.5 32.7 34.3 لهم تأثير نوعا ما 

 18.2 24.0 27.2 16.1 20.6 لهم تأثير قليل
ال يوجد لهم تأثير 

 رة بالم
18.0 18.6 17.1 19.8 16.7 

 16.0 4.9 6.2 15.0 11.3 ال أعرف/ ال جواب 
 

 . بشكل عام، هل الدين جزي مهم في حياتك؟    43
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 98.7 98.6 99.0 98.5 98.7 نعم 
 1.3 1.4 1.0 1.5 1.3 ال 
 

     سنة؟  18هل تؤيد زواج الفتاة تحت سن . 44
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 15.5 22.0 19.0 17.6 18.2 نعم 
 84.5 78.0 81.0 82.4 81.8 ال 
 

    ؟ هل تؤيد تعدد الزوجات .45
 أنثى ذكر غزة الغربيةالضفة  المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 18.6 31.9 22.9 24.9 24.1 نعم 
 81.4 68.1 77.1 75.1 75.9 ال 
 

 نسبة لك أنت ؟ هل: تصافح الجنس اآلخر، أم الالالجنس اآلخر، ماذا ب . البعض يصافح  الجنس اآلخر بينما اخرون ال يصافحون46
 افح الجنس اآلخر؟تص 
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 19.9 28.9 18.8 26.9 23.6 أصافح 
 80.1 71.1 81.2 73.1 76.4 ال أصافح 
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 لماذا ال تصافح؟هل ذلك السباب دينية ام اجتماعيه )عادات وتقاليد(؟* . 47
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية عالمجمو  
 565العدد= 352العدد= 485العدد= 523العدد= 917العدد= 

 89.6 82.7 81.2 91.2 86.9 ألسباب دينية 
 10.4 17.0 18.8 8.6 13.0 إجتماعية )عادات وتقاليد( 

 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 ال جواب 
 لسؤال السابق  سؤل فقط للذين أجابوا أنهم ال يصافحون الجنس اآلخر في ا 

 
 . هل صمت رمضان؟     48
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

 96.7 91.5 94.8 94.4 94.6 معظمه أو جميعه
 2.4 6.1 4.5 3.5 3.9 أيام قليلة
 0.9 2.4 0.7 2.1 1.5 لم أصمه 

 
 ) شهر رمضان(، هل كنت مواظب على أداء الصالة؟       . خالل الشهر الماضي49
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 

مواظب على الصالة 
 جميع األيام 

92.0 89.2 96.1 87.1 95.5 

مواظب على الصالة 
 أيام الجمعة فقط 

4.8 5.9 3.3 9.3 1.7 

ر مواظب على غي
 اإلطالق 

3.2 4.9 0.6 3.6 2.8 

 
 . هل أديت العمرة؟      50
 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع   
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 27.5 26.3 18.8 32.6 27.0 نعم
 72.5 73.7 81.2 67.4 73.0 ال 
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       *ديني الذي تثق به أكثر؟ ما هو التنظيم السياسي أو ال . 51

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485العدد= 715العدد= 1200العدد= 
 25.4 32.1 35.3 23.4 28.2 فتح

 12.2 10.5 17.5 7.4 11.5 حماس
 8.8 6.5 7.4 8.1 7.8 أحزاب إسالمية أخرى

 1.8 3.6 3.7 1.8 2.6 آخرون
 45.4 43.6 32.6 52.9 44.7 أحد ال أثق ب

 6.4 3.7 3.5 6.4 5.2 ال جواب  /ال أعرف 
  هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات 
 
 

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

 أنثى ذكر غزة الضفة الغربية المجموع 
 705العدد= 495العدد= 485=ددالع 715العدد= 1200العدد= 

 9.6 16.2 19.2 7.7 12.3 محمود عباس ) أبو مازن( 
 9.8 6.3 14.2 4.3 8.3 إسماعيل هنية 

 2.7 4.0 4.3 2.5 3.3 مروان البرغوثي 
 4.0 4.8 10.5 0.1 4.3 محمد دحالن 

 11.2 12.1 10.5 12.3 11.6 آخرون 
 53.5 49.3 37.3 61.5 51.8 ال أثق بأحد 

 9.2 7.3 4.0 11.6 8.4  ال جواب  /أعرف ال 
  هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات 
 
 


