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 93 رقم استطالع

 2018/  أیلول
  

 أكثریة مع الھدنة وعدم رضى عن الدور المصري
 رغم تفضیل حل الدولتین تزاید تأیید حل الدولة الواحدة

  رفض للكونفدرالیة وتقدم في تأیید المفاوضات
  األغلبیة ترى: الفساد مستشري

   
  أكثریة مع الھدنة 

   
م واالتصال بالتعاون مع مؤسسة فریدریش ایبرت تأیید أكثریة فلسطینیة أظھر استطالع للرأي أعده مركز القدس لإلعال

%) إن ھذه الھدنة 61.7وقالت أكثریة من ( % تعارضھا ،28.7%) لفكرة تھدئة طویلة األمد مع إسرائیل مقابل 67.8(
   % قالوا العكس. 32.6سوف تحسن الوضع المعیشي للفلسطینیین بشكل عام، مقابل 

   
   

  المصالحة تشاؤم تجاه 
   

وبخصوص المصالحة بین حركتي فتح وحماس یظھر االستطالع عدم حصول ارتفاع في نسبة التفاؤل التمامھا حیث 
% قالوا إنھ لم یحصل أي تغییر یدفعھم 39.1% انھا اصبحت اقل تفاؤل بإمكانیة إتمام المصالحة و 36.8قالت نسبة 

     حوا أكثر تفاؤال. % قالو انھم أصب21.3لتغییر ھذا التفاؤل، بینما 
   

  حیال دور مصر  تباین
   

من الجمھور غیر راض عن الدور المصري في رعایة عملیة المصالحة، و النسبة األكبر    %50.6یظھر االستطالع أن 
   في غزة.    %45.3%) مقابل54.1من غیر الراضیین عن ھذا الدور كانت من الضفة الغربیة (
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  ال للكونفدرالیة

   
%) تعارض فكرة إقامة الكونفدرالیة بین االردن وفلسطین، 61.0االستطالع أن النسبة االكبر من المستطلعین ( یظھر كما

% في الضفة). وعند سؤال اللذین أیدوا الكونفدرالیة عن 43.8% في غزة مقابل 32.0% قالو انھم یؤیدونھا (39.0مقابل 
% یؤیدونھا في 43.8% یؤیدونھا فقط بعد قیام دولة فلسطینیة، و49.6توقیت تنفیذھا مع األردن، انقسم المستطلعون بین 

  كل االحوال. 
   
   

  تراجع في تأیید المقاومة لصالح المفاوضات 
   

ویشیر االستطالع إلى وجود تباینات في مواقف الجمھور حول أفضل الوسائل لتحقیق اھداف الشعب الفلسطیني في انھاء 
% في ھذا االستطالع 46.9عت نسبة من یرون أن المفاوضات السلمیة ھي األنسب إلى االحتالل واقامة الدولة، فقد ارتف

  . 2015في اذار  %33.6، و 2017في شباط  %37.6في كانون ثاني الماضي، و %25.2بعد أن كانت 
   

و  2017% في شباط 30.3% نسبة مؤیدي المقاومة المسلحة كخیار بعد أن كانت 24.7في المقابل انخفضت إلى 
% في ھذا االستطالع مقارنة 20.3كما انخفضت نسبة تأیید المقاومة الجماھیریة السلمیة الى  ، 2015% في اذار 33.1
  .2015% في اذار 27و 2017% في شباط 25.4بنسبة 

   
واجابة على سؤال ما إذا كان للصواریخ المحلیة الصنع التي تطلق من قطاع غزة تجاه اھداف اسرائیلیة نفع أو ضرر 

% في تشرین 61.8% في ھذا االستطالع بعد أن كانت 31.0مصلحة الوطنیة، انخفضت نسبة من یقولون إنھا تنفع الى لل
   . 2012% في كانون اول 74، و2014اول 

   
  على وقع ارتفاع لصالح حل الدولة الواحدة: مع الدولتین 

   
السرائیلي، فقد استمر حل الدولتین في احتالل أما بالنسبة لرأي المستطلعین حول أفضل الحلول للصراع الفلسطیني ا

% یفضلون حل الدولة الواحد ثنائیة القومیة في كامل فلسطین 30.3%، مقابل 37.5المرتبة األولى، حیث یؤیده نسبة 
  . 2016% في تموز 21.3و 2017% في شباط 18.1وھو حل ارتفعت نسبة مؤیدیھ حیث كانت 

   
   

   انطباع الجمھور: الفساد مستشري
   

% قالوا 12.9%) من المستطلعین عن قناعتھا بتفشي الفساد في مؤسسات واجھزة السلطة، مقابل 81.7عبرت أغلبیة ( 
ووجھ االستطالع سؤاال محددا للجمھور حول أسوأ أنواع الفساد برأیھم ھل    ان الفساد غیر متفش أو متفش بنسبة قلیلة.

% 49.8ل بعدم شفافیة، سوء استخدام المال العام، أم الرشوة؟ فأجاب ھو الواسطة، تفضیل أنصار حركة معینة، التعام
  معینة.  % تفضیل أنصار حركة10.5% سوء استخدام المال العام، و12.7% الرشوة، و 13.4الواسطة و

   
   

% إن ھناك درجة كبیرة او متوسطة من المحسوبیة في تقدیم 83.4وبخصوص الخدمات الحكومیة قالت أغلبیة من 
% قالوا العكس. وینطبق الموقف على التعینات الحكومیة أیضا، حیث قالت أغلبیة 11.9ات الحكومیة، مقابل نسبة الخدم
% قالوا العكس. وجوابا على سؤال الى أي 10.1قابل م% انھم یشعرون بوجود محاباة في التعینات الحكومیة، 85.4  من 

% الى درجة ضئیلة او ضئیلة جدا، 50.4لنسبة االكبر والبالغة درجة تتعامل الحكومة بشفافیة مع المال العام، قالت ا
  % قالوا انھا تتعامل مع المال العام بشفافیة كبیرة او كبیرة جدا.15.9مقابل 

   
ویتضح من االستطالع ایضا، عدم رضا الجمھور بالخدمات الحكومیة مقارنة بالضرائب التي یتم جبایتھا، فقد اجابت 

تعتقد أن مستوى الخدمات التي تقدمھا السلطة بشكل عام ال تتالئم مع حجم الضرائب التي یتم % أنھا 76.7أكثریة من 
  % قالو ان الضرائب تتناسب مع الخدمات.14.9جمعھا، وذلك مقابل نسبة 
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 اآللیة :

أیلول   24 و  19 في الضفة الغربیة وقطاع غزة بین سنة 18شخص تزید أعمارهم عن  1200 تم مقابلة عینة عشوائیة بلغ عددها
موقع سكني   134. لقد تمت المقابالت في Kishمن المنزل بناءًا على جدول  المستطلعینتمت المقابالت في المنازل وتم انتقاء. 2018

  بطریقة عشوائیة بناءًا على عدد السكان.
  

  استمارة من المدن والقرى والمخیمات التالیة: 715  تم جمع  الضفة الغربیةفي 
ار، مخیم العروب. حخلیل، الظاهریة، یطا، دورا، دیر سامت، حلحول، سعیر، تفوح، الریحیة، ال :الخلیل جنین، كفر  جنین:ّدب الفوّ

رام اهللا، البیرة، بیت عور  :والبیرة رام اهللا. طمون، تیاسیر :طوباس، فحمة، رابة، مخیم جنین. بونةراعي، قباطیة، جبع، الیامون، عر 
بیت حنینا،  :القدسعقبة جبر.مخیم ، الجفتلكأریحا،  :أریحاابود، شقبة، المزرعة القبلیة، مخیم دیر عمار. التحتا، سلواد، المغیر، ع

بیت  :بیت لحم البلدة القدیمة، كفر عقب، سلوان، رأس العامود، العیساویة، عناتا، العیزریة، الرام وضایحة البرید، قطنة، مخیم قلندیا.
سلفیت،  سلفیت: نابلس، بیتا، الباذان، عوریف، طلوزة، قوصین، مخیم بالطة. :نابلس خیم عایدة.لحم، بیت جاال، الخضر، الولجة، م

   قلقیلیة، كفر ثلث. قلقیلیة: طولكرم، دیر الغصون، بلعا، كفر اللبد، مخیم نور شمس. :طولكرم مردة.
  

  :  القرى والمخیمات التالیة استمارة من485 تم جمع قطاع غزة:في 
، الرمال الجنوبي، البلدة القدیمة، صبرا، الرمال الشماليالالتفاح، الشیخ رضوان، الزیتون، الشیخ عجلین، تل الهوى، الجدیدة،  غزة:

رفح،  :رفحخان یونس، عبسان الكبیرة، خزاعة، مخیم خان یونس.  :خان یونسالدرج، النصر، التركمان، مخیم الشاطئ، المغراقة.
   دیر البلح، الزوایدة، مخیم المغازي، مخیم النصیرات.  دیر البلح:. لیا، مخیم جبالیابیت الهیا، جبا :شمال غزة مخیم رفح.

  
 .%95النسبة المؤكدة تصل إلى . 3+،3-نسبة الخطأ كانت 

  توزیع العینة:
  من قطاع غزه. %40.4من القدس، %9.2% من المستجوبین كانوا من الضفة الغربیة،  50.4
  %من المدن.75.9، % من المخیم8.8% من القرى، 15.3
  % إناث.56.3 % ذكور، 43.7
  % ال جواب0.1% مطلق/ة،  1.8% أرمل/ة، 5.9% غیر متزوجین، 21.8  ،% متزوجین70.4

 سنة. 39 معدل عمر المستجوبین
 

 وظیفة المستجوبین:
 % طالب8.3

 % عامل13.0
 % ربة بیت42.4
  % مزارع/صیاد1.4
 % فني1.8

  % عاطل عن العمل10.8

 عمال% رجل أ7.1
  % موظف حكومي6.9
  % موظف قطاع خاص4.1
 …)% مهني (دكتور، محامي،1.2
  % متقاعد3.0
  % ال جواب 0.0
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  النتائج: 

  
؟أم متشائم/ة جدا ،أم متشائم/ة متفائل/ة بحذر، ،ة\بشكل عام، ما هو مدى تفاؤلك بالمستقبل الفلسطیني، هل تقول أنك متفائل .1  

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524=العدد 485=ددالع  715=العدد  1200=العدد  
  30.2  27.1 18.6 35.8 28.8  تفائل/ةم

  26.9  26.9 32.6 23.1 26.9  متفائل/ة بحذر
  23.1  25.6 31.8 19.0 24.2  متشائم/ة 
  19.4  20.4 17.0 21.7 19.8  جدامتشائم/ة 
  0.4  0.0 0.0 0.4 0.3  ال جواب 

  
أن صیغة الدولتین هي الحل المفضل للنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني، بینما یعتقد البعض اآلخر أن فلسطین التاریخیة ال البعض یعتقد . 2

ن یمكن تقسیمها إلى دولتین وبالتالي فإن الحل المفضل هو دولة واحدة ثنائیة القومیة في كل فلسطین یتمتع بها الفلسطینیون واإلسرائیلیو 
   ساویة، أي من هذین الحلین تفضل؟بتمثیل متساو وحقوق مت

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

أفضل حل الدولتین: فلسطینیة 
سرائیلیة   وإ

37.5 30.9 47.2 35.9  38.8  

أفضل حل الدولة الواحدة ثنائیة 
  القومیة في كل فلسطین

30.3 37.1 20.4 30.3  30.3  

  18.3  21.4 21.4 18.5 19.7  فلسطین التاریخیة * 
  0.6  0.2 0.0 0.7 0.4  دولة إسالمیة * 
  0.1  0.4 0.0 0.4 0.3  أفضل حل آخر

  8.0  8.6 8.5 8.1 8.3  ال یوجد حل
  3.9  3.2 2.5 4.3 3.5  ال أعرف / ال جواب 

 ي جوبة لم تكن من ضمن الخیارات المعطاه للمستفتھذه األ 



 
 

Page 5 
  

  
قامة الدولة؟. 3   بشكل عام، ما هي أفضل السبل لتحقیق أهداف الشعب الفلسطیني ألجل إنهاء اإلحتالل وإ

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  49.1  44.1 54.0 42.1 46.9  المفاوضات السلمیة
اضة المقاومة المسلحة ( إنتف

  مسلحة) 
24.7 20.4 30.9 27.1  22.8  

المقاومة الجماهیریة السلمیة ( 
  إنتفاضة جماهیریة سلمیة)

20.3 26.7 10.7 19.7  20.7  

  1.3  4.2 3.1 2.2 2.6  غیر ذلك
  6.1  4.9 1.3 8.6 5.5  / ال جواب ال أعرف 

  
مسیطر على الوضع الداخلي الفلسطیني كلیا أم أنه هناك نقاش بین أوساط سیاسیة دولیة حول ما إذا كان الرئیس الفلسطیني . 4

 مسیطر إلى حد ما، أم أنه غیر مسیطر إلى حد ما أم أنه لیس مسیطر على الوضع بالمرة، فما رأیك؟
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

ر على طالرئیس الفلسطیني مسی
  ع الداخلي كلیاالوض

12.7 14.5 9.9 13.2  12.3  

الرئیس الفلسطیني مسیطر على 
  الوضع الداخلي إلى حد ما 

32.2 36.5 25.8 33.6  31.1  

الرئیس الفلسطیني غیر مسیطر 
على الوضع الداخلي إلى حد 

  ما 

20.0 17.2 24.1 18.9  20.9  

الرئیس الفلسطیني لیس له 
سیطرة على الوضع الفلسطیني 

  ي بالمرةالداخل

30.3 24.8 38.6 31.1  29.7  

  6.0  3.2 1.6 7.0 4.8  ال جواب 
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  هنالك اآلن عدة محاوالت وجهود لمقاطعة البضائع اإلسرائیلیة في األسواق الفلسطینیة، أي من التالیة تؤیدها أكثر؟. 5
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

اؤید مقاطعة جمیع البضائع 
  اإلسرائیلیة 

43.3 50.1 33.2 40.6  45.3  

أؤید مقاطعة بضائع المستوطنات 
  فقط 

8.9 9.2 8.5 8.4  9.3  

أؤید مقاطعة البضائع التي لها 
  بدیل 

17.8 14.0 23.3 18.9  16.9  

أؤید مقاطعة بضائع المستوطنات 
  والبضائع التي لها بدیل 

7.8 6.0 10.5 8.6  7.2  

ال أؤید مقاطعة البضائع 
  اإلسرائیلیة 

21.0 19.0 23.9 21.8  20.4  

  0.9  1.7 0.6 1.7 1.2  / ال جواب ال أعرف 
  

هل تعتقد أن الصواریخ المحلیة التي تطلق من القطاع تجاه مناطق إسرائیلیة تنفع، تضر، أم أنها ال تضر وال تنفع األهداف . 6
   ؟الوطنیة الفلسطینیة

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  جموعالم 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  29.7  32.6 30.3 31.5 31.0  تنفع 
  31.4  30.7 38.1 26.3 31.1  تضر

ال  تضر وال تنفع األهداف 
  الوطنیة الفلسطینیة 

28.3 28.1 28.5 27.5  28.8  

  0.0  0.0 0.0 11.9 0.0  غیرها 
  10.1  9.2 3.1 2.2 9.6  / ال جواب ال أعرف 

  
 الضرائب التي یتم جبایتها؟   هل تعتقد أن مستوى الخدمات المقدمة من قبل السلطة تتالئم مع حجم. 7
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  14.1  16.0 11.3 17.3 14.9  نعم 
  76.0  77.5 84.1 71.6 76.7  ال 

  9.9  6.5 4.6 11.1 8.4  ال جواب 
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فشى جدا ، متفشي تهل هو م ؟من وجهة نظرك ما هو مدى تفشي الفساد ان وجد في مؤسسات او اجهزة السلطة الفلسطینیة. 8
 قلیال، أم لیس متفشیا ابدا؟ يفشتالى حد ما،  م

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  51.5  53.1 47.8 55.1 52.2  متفشي جدا
  31.1  27.5 32.6 27.4 29.5  متفشي إلى حد ما 

  8.3  10.1 12.8 6.6 9.1  متفشي قلیال
  3.7  3.8 2.3 4.8 3.8  لیس متفشیا أبدا 

  4.7  5.0 4.1 5.3 4.7  ال أعرف 
  0.7  0.5 0.4 0.8 0.7  ال جواب 

  
  أنواع الفساد، هل هو:  أسوأ برأیك، ما هو .9

  الواسطة، تفضیل أنصار حركة معینة، التعامل بعدم شفافیة، سوء استخدام المال العام، أم الرشوة؟
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  49.0  51.0 47.2 51.6 49.8  الواسطة 
  15.5  10.7 12.4 14.1 13.4  الرشوة 

  12.0  13.5 14.0 11.7 12.7  سوء أستخدام المال العام 
  10.2  10.9 12.6 9.1 10.5  تفضیل أنصار حركة معینة 

  3.7  4.0 3.9 3.8 3.8  التعامل بعدم شفافیة 
  1.5  1.1 1.0 1.5 1.3  غیر ذلك 

  4.6  5.7  5.6 4.8 5.1  جمیع ما ذكر 
  3.5  3.1 3.3 3.4 3.4  ال جواب 
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 في ظل الحكومة الحالیة، إلى اي درجة تشعر بوجود محاباة أو واسطة في تقدیم الخدمات الحكومیة؟ . 10
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  57.8  55.9 49.9 61.8 57.0  إلى درجة كبیرة 
  26.2  26.7 28.2 25.2 26.4  ة إلى درجة متوسط

  6.8  9.9 12.4 5.3 8.2  إلى درجة قلیلة
  4.0  3.2 4.1 3.4 3.7  ال یوجد محاباة بالمرة 

  4.9  3.8 4.9 4.1 4.4  ال أعرف 
  0.3  0.5 0.5 0.2 0.3  ال جواب 

  
 الحكومیة ؟ في ظل الحكومة الحالیة ، إلى أي درجة تشعر بوجود محاباة أو واسطة في تقدیم التعیینات. 11
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  64.8  60.5 52.8 69.8 62.9  إلى درجة كبیرة 
  20.0  25.8 28.0 18.7 22.5  إلى درجة متوسطة 

  7.5  7.1 10.3 5.3 7.3  إلى درجة قلیلة
  2.8  2.9 3.9 2.1 2.8  ال یوجد محاباة بالمرة 

  4.7  3.6 5.0 3.8 4.3  ال أعرف 
  0.2  0.1 0.0 0.3 0.2  ال جواب 

  
  إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الحالیة تتعامل بشفافیة بإدارة الشؤون المالیة؟. 12
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  6.8  5.2 4.5 7.1 6.1  جدا  إلى درجة كبیرة
  10.1  9.5 8.7 10.6 9.8  إلى درجة كبیرة  

  19.5  24.8 24.1 20.3 21.8  إلى درجة متوسطة 
  19.8  20.0 22.3 18.3 19.9  ضئیلةإلى درجة 

  30.5  30.5 34.2 28.0 30.5  إلى درجة ضئیلة جدا
  13.0  9.4 6.0 15.1 11.4  ال أعرف 
  0.3  0.6 0.2 0.6 0.5  ال جواب 
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والمرأة  في فلسطین قد تحسنت، بقیت على ما هي علیه، أم  خالل العشر سنوات األخیرة، هل تعتقد أن درجة المساواة بین الرجل. 13

 تراجعت؟
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

درجة المساواة بین الرجل 
  ي فلسطین تحسنت والمرأة ف

51.1 62.4 34.4 50.0  51.9  

درجة المساواة بین الرجل 
والمرأة في فلسطین قد بقیت 

  على ما ھي علیھ 

24.5 19.9 31.3 24.8  24.3  

درجة المساواة بین الرجل 
  والمرأة في فلسطین قد تراجعت

21.8 14.5 32.4 21.6  21.9  

  1.9  3.6 1.9 3.2 2.6  / ال جواب ال أعرف 
  

  برأیك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار اإلنقسام وفشل جهود المصالحة بین فتح وحماس؟ .14
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  9.6  13.0 16.1 7.7 11.1  حركة حماس
  8.7  10.5 13.8 6.6 9.5  حركة فتح 

  35.4  42.0 47.6 31.9 38.3  حماس وفتح 
  18.3  15.8 10.9 21.5 17.3  إسرائیل 
  2.1  1.0 1.6 1.5 1.6  مصر 

  9.0  4.8 6.4 7.7 7.2  الوالیات المتحدة 
  0.4  1.7 0.6 1.3 1.0  غیر ذلك 

  1.8  2.3  1.2 2.5 2.0  جمیع ما ذكر 
  14.7  8.9 1.8 19.3 12.0  / ال جواب ال أعرف 

  
  

  ر راضي عن جهود التهدئة بین إسرائیل وحركة حماس في غزة؟ هل أنت راضي أم غی. 15
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  16.4  19.1 17.9 17.3 17.6  راض جدا
  34.9  34.4 33.4 35.5 34.7  راض نوعا ما

  16.6  21.0 28.5 11.7 18.5  غیر راض نوعا ما
  23.1  19.8 18.1 24.1 21.7  غیر راض بالمرة 

  7.7  5.2 1.9 9.8 6.6  ال أعرف
  1.3  0.5 0.2 1.6 0.9  ال جواب 
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  ما مدى رضاك أو عدم رضاك حول الدور المصري في رعایة حوارات المصالحة بین حركتي فتح وحماس؟. 16
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  9.8  12.2 17.1 6.6 10.8  راض جدا
  30.3  28.2 36.1 24.9 29.4  راض نوعا ما

  19.7  24.0 30.9 15.2 21.6  غیر راض نوعا ما
  29.4  28.4 14.4 38.9 29.0  غیر راض بالمرة 

  9.6  6.1 1.2 12.7 8.1  ال أعرف
  1.2  1.1 0.3 1.7 1.1  ال جواب 

  
دم مؤخرا في المصالحة الفلسطینیة بین حركتي فتح وحماس، هل أنت اآلن أكثر تفاؤال بإنجاز المصالحة؟ أقل تفاؤال؟ أم لم حصل تق. 17

  یحصل أي تغییر على مقدار تفاؤلك؟
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  20.4  22.3 15.1 25.5 21.3  أكثر تفاؤل
  33.0  41.6 50.7 27.3 36.8  أقل تفاؤل 

لم یحصل أي تغییر على 
  مقدار التفاؤل

39.1 43.1 33.2 34.2  42.9  

  3.7  1.9 1.0 4.1 2.8  / ال جواب ال أعرف 
  

  الى اي مدى تؤید او تعارض هدنة طویلة االمد بین الفلسطینین واسرائیل؟. 18
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  35.1  32.3 33.8 33.8 33.8  أؤید بشدة
  34.3  33.6 37.7 31.5 34.0  أؤید نوعا ما

  12.9  14.1 19.8 9.1 13.4  أعارض نوعا ما
  13.8  17.2 8.7 19.7 15.3  ال أؤید بالمرة 

  3.6  1.7 0.0 4.6 2.8  ال أعرف
  0.3  1.1 0.0 1.3 0.7  ال جواب 
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 ھل تعتقد ان ھدنة طویلة االمد بین الفلسطینین واسرائیل سوف تحسن الوضع المعیشي للفسطینیین؟. 19

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  61.1  62.4 61.6 61.7 61.7  نعم 
  32.1  33.2 36.1 30.2 32.6  ال 

  6.8  4.4 2.3 8.1 5.7  / ال جواب ال أعرف 
  

 من حیث المبدأ، هل تؤید أم تعارض فكرة عالقة كونفدرالیة بین األردن وفلسطین؟. 20
 
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  38.6  39.5 32.0 43.8 39.0  أؤید 
  61.4  60.5 68.0 56.2 61.0  أعارض 

  
 ھل تؤید الكونفدرالیة في أي حال من األحوال أم فقط بعد قیام الدولة الفلسطینیة؟. 21

 
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  261العدد=  207العدد= 155=ددالع  313العدد=  468العدد=  

أؤید الكونفدرالیة في أي حال 
 من األحوال

43.8 49.8 31.6 44.4  43.3  

أؤید الكونفدرالیة بعد قیام الدولة 
 الفلسطینیة 

49.6 42.2 64.5 51.7  47.9  

  7.7  3.9 3.2 7.3 6.0  ال أعرف 
  1.1  0.0 0.7 0.7 0.6  ال جواب 

 سؤل فقط للذین أجابوا أنهم یؤیدون فكرة الكونفدرالیة في السؤال السابق هذا السؤل *



 
 

Page 12 
  

 
 الضریبي؟  ن النساء والرجال في النظامإلى أي درجة تعتقد أن هناك تمییز بی. 22

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  8.0  5.5 3.7 9.1 6.9  إلى درجة كبیرة 
  19.7  23.3 27.2 17.2 21.3  إلى درجة متوسطة 

  14.8  15.3 23.5 9.2 15.0  إلى درجة قلیلة 
  39.1  39.5 37.9 40.1 39.3  تمییز بالمرة ال یوجد 

  18.4  16.4 7.7 24.4 17.5  / ال جواب ال أعرف 
  

  الجسدي، ، ما هو برأیك أفضل طریقة لخفض   للعنف  نساء في فلسطین تتعرض 4أظهرت الدراسات أن واحدة من بین كل . 23
  النساء؟  مستوى العنف ضد

 
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

إصدار قوانین أكثر تشددا 
  لحمایة النساء 

31.7 32.4 30.5 33.2  30.5  

زیادة فعالیة تطبیق القوانین 
  الحالیة 

21.9 22.0 21.9 22.3  21.6  

تحسین التعلیم حول حقوق 
  المرأة

42.7 40.4 46.0 40.5  44.4  

  1.5  1.9 0.8 2.2 1.7  غیرها 
  2.0  2.1 0.8 3.0 2.0  / ال جواب ال أعرف 

  
  

  هل تعتقد أن الشرطة تمارس سیاسات عادلة إتجاه النساء؟  . 24
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  47.2  47.3 40.0 52.2 47.3  نعم 
  34.6  37.8 50.3 26.3 36.0  ال 

  18.2  14.9 9.7 21.5 16.7  / ال جواب ال أعرف 
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  مع النساء المعنفات اللواتي یلجأن إلى مراكز الشرطة؟ بطریقة مالئمة أو غیر مالئمةإلى أي درجة تعتقد أن الشرطة تتعامل . 25
  
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  24.4  21.9 15.3 28.8 23.3  بطریقة مالئمة جدا
  41.7  42.6 49.7 36.9 42.1  بطریقة مالئمة نوعا ما 

  10.9  14.7 21.2 6.7 12.6  بطریقة غیر مالئمة نوعا ما 
  4.7  6.7 6.4 5.0 5.6  بطریقة غیر مالئمة بالمرة 

  17.8  13.4 7.4 21.5 15.8  ال أعرف 
  0.5  0.7 0.0 1.1 0.6  ال جواب 

  
  

  هل تؤید أم تعارض التعلیم المختلط (ذكور/اناث) في المدارس؟. 26
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  31.8  33.6 40.6 27.1 32.6  أؤید حتى اإلبتدائیة 
  11.7  10.9 3.1 16.9 11.3  أؤید حتى الثانویة 

علیم المختلط في أعارض الت
  المدارس 

56.1 56.0 56.3 55.5  56.5  

  
  سنة؟ 18هل تؤید زواج الفتاة تحت سن . 27
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  15.7  18.3 15.3 17.9 16.8  نعم 
  84.3  81.7 84.7 82.1 83.2  ال 
  

  عدد الزوجات؟هل تؤید ت. 28
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  14.6  34.2 23.7 22.8 23.2  نعم 
  85.4  65.8 76.3 77.2 76.8  ال 
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  : تصافح الجنس اآلخر، أم النسبة لك أنت ؟ هلالالجنس اآلخر، ماذا ب البعض یصافح  الجنس اآلخر بینما اخرون ال یصافحون. 29

  تصافح الجنس اآلخر؟ 
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  19.2  24.4 14.6 26.2 21.5  أصافح 
  80.8  75.6 85.4 73.8 78.5  ال أصافح 

  
  ه (عادات وتقالید)؟لماذا ال تصافح؟هل ذلك السباب دینیة ام اجتماعی. 30
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  546العدد=  396العدد= 414=ددالع  528العدد=  942العدد=  

  89.9  88.9 89.6 89.4 89.5  ألسباب دینیة 
  8.8  10.9 9.4 9.8 9.7  إجتماعیة (عادات وتقالید) 

  1.3  0.2 1.0 0.8 0.8  ال جواب 
 ا أنهم ال یصافحون الجنس اآلخر في السؤال السابق  سؤل فقط للذین أجابو هذا السؤل *
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  *  ما هو التنظیم السیاسي أو الدیني الذي تثق به أكثر؟ .31
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  20.0  22.5 23.7  19.3 21.1  فتح
  9.3  9.7 14.8 5.9 9.5  حماس
  3.0  2.1 2.9 2.4 2.6  آخرون

  7.0  9.4 10.3 6.4 8.0  أحزاب إسالمیة أخرى 
  54.3  50.8 43.3 59.2 52.8  ال أثق بأحد 

  6.4  5.5 5.0 6.8 6.0  ال جواب 
  *هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات

  
  

  *. ما هي الشخصیة الفلسطینیة التي تثق بها أكثر؟32
  أنثى  ذكر  زةغ  الضفة الغربیة  المجموع  
  676العدد=  524العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  8.6  11.5 10.5 9.4 9.8  محمود عباس( أبو مازن)
  4.9  7.3 6.6  5.5 5.9  مروان البرغوثي 
  5.6  6.1 9.5 3.4 5.8  إسماعیل هنیة 
  5.0  4.6 11.5 0.3 4.8  محمد دحالن

  11.5  15.3 12.2 13.8 13.2  آخرون
  57.4  49.2 46.8 58.6 53.8  أحد ال أثق ب

  7.0  6.0 2.9 9.0 6.7  ال جواب 
  هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات*


